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"بسم هللا الرحمن الرحیم  

 

 

 

بودندباز هم افکار منو تو دام خودشون کشونده   

 درگیر بودم... 

درگیر افکاری که گذشته ی پر درد و رنج ام 

حظه به لحظه بهم یاد اوری میکردند... ل و   

 که بارها و بارها گوشه 
ی
بالخره چند روز پیش حرف

دم!... ی دلم خاک یم خورد و به زبان آور   

 و اما عکس العمل پدرم... 

اول به روش خودش سیع میکرد   طبق معمول

 که   منرصف ام
ی
دید آتیش ام تند تر   کنه ، اما زمان

 از این حرفاست کیل داد و قال راه انداخت... 



 من باید برم ... 

 باید برم پیش مامان ... 

  
ی

دیگه طاقتم طاق شده ....دیگه تحمل این زندگ

شده شاید سخت تر از کوفتی خییل سخت 

 همیشه ... 

کارهای بابا ، رفتار هاش ، حرکات اش ، همه و 

 همه من و عذاب میده... 

حتی نفس کشیدن تو خونه اش هم برام عذاب 

 آوره... 

تو این چند روز پلک روهم نگذاشتم و تمام فکرو 

 ذکرم شده تمرکز رو حرکات و کارای بابا... 

برو... هر لحظه منتظرم لب باز کنه و بگه   

م...   فقط اون موقع است که من آروم میگیر

 

دنیااا -  



 

ون دادم  یهو از جام پریدم. نفس پر از خشمم و بیر

نگاهم و از آینه ی رو به رو گرفتم و با چشمانی 

 آتیشی برگشتم به سمتش... 

 

 ...چته تو زده به رست؟...گ اومدی

 

وع کرد به خندیدن  رسی

جای .بعدشم به عمو جون.. اره زده به رسم دخیی  -

 رسیدن به خیر بیا منو بخور تمومم کن
ی

 اینکه بگ

 برگشتم و رژ لبم و برداشتم و روی لبام کشیدم

 

دونستم تموم میشی حتما این کارو میکردم...یم  

 

جووون -  



 

مرض...ای  

 

 درش و بستم و پرتش کردم تو باکس پر از رژ لبم... 

کردو یهو دستم و گرفت و با یه حرکت از جا بلندم  

ی بازوهای قدرتمندش چلوندم...   بیر

وع کردم به تقال کردند. اما اون  با نق و نوق رسی

بیخیال با لبخندی مرموز که کنج لب اش نشسته 

نگاه میکردبود بهم  

 

...بردیااا...خفه شدم...استخونام خورد 

 شدن...ولممم کن

 

ولت نمیکنم...  -  

 



آروم قدم برداشت و به سمت تخت بردم. یهو 

و رها کردو روی تخت افتادیم. چنان زیرش  خودش

له شدم که کم مونده بود امعاء و احشام و باال 

 بیارم

از ته دل جیغ زدم که ترسیدو ولم کرد و کنارم دراز  

وع کرد به  د رسی ی کشید. درحایل که نفس نفس میر

 خندیدن

 

...روده کنه...خدااا خفت کنه بردیا ...خدا خفت

 هام و دارم باال میارم

 

 

پهلو به پهلو شد دستش و دور کمرم بردو بدن نی 

جون شدم و به سمت خودش کشوند و پیشونیم 

 و بوسید... 



گردنش و با دستام گرفتم و با تمام قدرت فشار 

ی   دادم. رسی    ع پاشدم و خودم و از تخت پاییر

 کشوندم و یه لگد محکم به پاش زدم

 

...پااام...آخ آی - ...دیوونه چیکار داری میکنتر پام یتر

 شکست

 

و با دل و روده ی من بازی نکتی ...آشغال تا تو باشی   

 

رفتم و دوباره روی صندیل نشستم. بیخیاله ناله 

نوله های بردیا. موهای مشگ حالت دارم و که 

حاال دیگه حسانی آشفته شده بودن و آروم یه 

ه شونه زدم و ساده پشت رسم  جوری که دردم نگیر

 بستم... 

 



دنبندم و که پشت گردنم افتاده اومدم که پالک گر 

ام بندازم که یهو بردیا بود بیارم جلو و روی سینه

ام و موهام و گرفت و آروم کشوند پشت کتف

م. لباش و کنار   باعث شد رسم و نی حرکت باال بگیر

 گوشم اورد و پچ زد: 

 

 من عاشقتم چرا انقدر اذیتم میکتی ت -
ی
و که میدون

 هان؟

 

 آروم و حریص گفتم: 

 

.ول کن موهامو..   

 



تو گلو خندیدو یه خورده بیشیی کشیدشون که 

باعث شد احساس کنم چند تار از موهام از ریشه  

 کنده شد... 

 جیغ زدم: 

 

کشمت...بردیاااا موهاام...بخدا ول نکتی یم  

 

کنم...در ضمن دست از پا خطا کتی ل نیمو  -

کشم که کچل شی بیشیی یم  

 

 

د ی  داشت درگوشم حرف میر

روم یه جوری که متوجه نشه به سمت دستم و آ

ام بردم . با این که عاشق اون شیشه ی ادکلن



ام بودم حاضی شدم ازش بگذرم و آزادیم و ادکلن

 باهاش بخرم... 

 

 

دم و کوبیدمش تو  حریص دندونام و بهم فشی

 صورتش که باعث شد تند موهام و ول کنه

دستش و جلوی بیتی اش گرفت و با اعصبانیت داد 

 زد: 

 

نتت کنه بیتی ام و خورد شدآخ...خدا لع -  

 

 ...خوبت میاد...آخیششش دلم خنک شد

 

اومد که بیاد سمتم که عقب کشیدم و با خنده  

 گفتم: 



 

نم بابا بیاد باال ببینه  ی ...بخدا جلو بیای جیغ میر

کشی داری دخیی یگ یه دونه اش و یم  

 

ی انگشتاش عبور کرد. دستش و  خون از بیر

قفل خون نقش بسته روی برداشت و نگاهش 

ی لبه ی تخت نشستاش شد. رفت و رو دست  

دلم واسش سوخت! برگشتم باکس دستمال  

کاغذی و برداشتم و آروم به سمتش قدم 

 برداشتم... 

 انگشت اشارش و به سمتم گرفت... 

 

ت میارمبیای جلو یه بالنی رس  -  

 

 با چشمانی درشت شده گفتم: 



 

عشقم خوام بهت دستمال بدم...وا...یم  

 

نی حرف نگاهش و ازم گرفت. صندیل گذاشتم و رو 

به روش نشستم. یه دستمال برداشتم و خودم و 

 جلو کشیدم: 

 

 ...دستت و بردار... 

 

نگاه نی اهمیتی بهم انداخت. دستش و برداشت و 

به گوشه انی زل زد که مثال بهم بفهمونه باهام 

 قهره... 

 

... گ...تقصیر خودت بود...نباید موهام و یم رفتی  

 



آروم خون بیتی اش و پاک کردم و گونه اش و 

بوسیدم. نگاهش روم قفل شد. مثل همیشه به 

م. با راحتی یم تونستم افسارش و تو چنگم بگیر

 قیافه انی مظلوم تو چشماش زل زدم و گفتم: 

 

 ...ببخشید باشه؟

 

 لبخندی روی لباش نشست و لب زد: 

 

تونم نبخشممگه یم -  

 

نم زیره خنده. کش لبخندم کم مومده بود بز 

شد که ابروهام و بهم گره زدمداشت باز یم  

 



 به 
ی
ن ی ...خییل خب پاشو برو دستت و بشور میر

 یم
ی
کنهبینه فکر بد یمشه یگ میاد یمتختم خون  

 

 اومد که حرف بزنه که صدای بابا تو فضا پیچید: 

 

؟  _ عشق بابا کجاانی

 

 اه اه... 

لیک مهربون دونستم کوروش ادونستم. یمیم

ی یم ی خواد که یهونی فاز بابا نمیشه. حتما یه چیر

 خوبارو واسه من برداشته... 

 بردیا خم شدو با خنده دره گوشم گفت: 

 

ی میخوادا - ی یه چیر  

 



 نگاهش کردم و پچ زدم: 

 

 ...اره میدونم

 

 بابا وارد شد... 

 

 ...چته کوروش جان؟

 

 خندید و به سمتمون اومد

 

باتما... _ کوروش چیه نی ادب با  

 

 رو کرد به بردیا و با همون لحن خنده دار گفت: 

 



صدام کنه موند یه بار بابا _ به دلم  

 

 بردیا خندیدو پاشد. 

 

تو که بهیی ا - ی بابا عمو جان به دل نگیر دخیی

شناشیم  

 

و یه تکه مونی که جلوی دیدم و گرفته جلو اومد 

 بودو حال نداشتم کنارش بزنم و پشت گوشم برد 

یی نیست که پشه دخ -  

بابا، با اخمانی درهم جلو اومدو دست بردیا رو  

 گرفت و گفت: 

 _ این خون ماله چیه؟! 

خودم و زدم به اون راه و نگاهم و رو درو و دیوار 

 اتاقم چرخوندم که از من سوایل پرسیده نشه... 



یچی یه خورده زدیم تو رسو کله هم ویل االن ه -

 خوبیم نگران نباش 

رو...بیا برو دستاتو بشور...یکم با مالیمت _ بیا ب

تر...اینطوری بخواین پیش برین همدیگه رو ناقص 

کنید یم  

 بردیا به سمت رسویس رفت... 

 بابا روی لبه ی تخت نشست 

ی کارت  ...بیا بشیر
_ هوی کجا رو نگاه میکتی دخیی

 دارم 

شینم...کارت و بگو خوابم میاد ...نمیخوام نیم

ات و  .درضمن دست برادر زادهخوام بخوابم.. یم

 هم بگیر بیی حوصله اش و ندارم 

 _ دستش و که زدی ترکوندی 

 
ً
 که دستش نبوده و دماغش بوده دوما

ً
...اوال

 حقشه با من بودن درد داره 



 خندیدو گفت: 

ی   _ لجباااز...بگیر بشیر

 دستم و گرفت و بزور نشوندم... 

سیع نکردم از جام بلند شم. خودم و روی تخت 

ه شدم  ولو کردم و به سقف خیر

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 ...بگو 

ون اومد و درحایل که دستاش  بردیا از دستشونی بیر

کرد گفت: و خشک یم  

_ پاشو...پاشو خودت و جمع کن...آدم جلوی 

 باباش اینطوری ولو میشه رو تخت 

 بابا تو گلو خندید... 

 

 با اخمانی درهم گفتم: 

 



خواد ای خودمه دلم یم...به تو چه اصال...باب

اینطوری ولو شم رو تخت...کاری نکن که بیام ولو 

ی ها...   شم رو زمیر

 

 ابروهاش بهم گره خورد بابا خندیدو گفت: 

 

...بهب - ی شناسیش  قول خودت یمردیا بیا بیا بشیر

 که دخیی نیست پشه... 

 

وع کردن به خندیدن...   هردوتا باهم رسی

 شایک صدام و باال بردم: 

 

ی دیگه...یه هیچی نمیگم یه ادامه ...  عه بس کنیر

ون یم خوام بخوابم میدن...اصال برین بیر  

 



بابا دستم و گرفت و با یه حرکت از حالت خوابیده 

 ،نشوندم 

 

ی م - ی گوش کن ببیر  جان...بشیر
أموریت داری دخیی

 چی میگم 

 

 شوکه گفتم: 

 

؟!   ...مأموریت؟!...مأموریته چی

 

؟ ! _ اره عمو چه مأموریتی  

 

بردیارو نگاه کردم حسانی اخماش توهم بود و پیدا 

 برم تو 
ی
بود فهمیده باز منه بیچاره باید برای مدن

 نقشی که اصال نمیدونم چی هست... 



 

ها...کاره زیاد سختی نیست...چرا ها بچهچهب -

کنید...فقط برای یه انقدر قضیه رو گنده اش یم

ه مقدم مدت دنیا خانومه بابا قراره با پش جها نگیر

ی   کنه همیر
ی

 زندگ

ی کش داری کشیدم و گفتم:   هیر

 

ی کاری  ...چیکار کنمم؟...محاله...محاله من همچیر

و بکنم مگه مغز خر خوردم...من دیگه دست  

م و  کشیدم از این کارا دیگه سمت این کارا نمیر

 نخواهم رفت 

 

باریکال عشقم  -  

 

 بابا رو کرد به بردیا و با تشی گفت: 



 

 این وسط بردیا...  _ تو چی 
ی

میگ  

 

انداخت و حریص دستاش و توی بردیا نگایه بهم

 جیباش فرو برد... 

 واقعا که... 

ین تونست. چطور یمبابا چطور یم تونست به بهیی

 دوستش خیانت کنه... 

ی  تا جانی که به یاد دارم جهانگیر مقدم یگ از بهیی

دوستای بابا بود. اونم تو صنعت مد دسته کیم از 

ی بابا و به ثبت با با نداشت. اما مثل اینکه باال رفیی

رسوندن یگ از معروف ترین برند ها به اسم 

خودش فقط از رس رقابت با جهانگیر مقدم بوده و 

کردم حتی به رفیق بس. هیچ وقت فکرش و نیم

 خودش هم رحم نکنه!... 

ون اومدم:   با صداش از فکر بیر



 

ی و اخر  ین کاریه که _ دنیا جان عزیزم...این اولیر

کنم انجامش بده خوام...خواهش یمدارم ازت یم

بعد برو هر غلیط دلت خواست بکن اگه من گفتم 

 چرا بیا یقه ام و بچسب

 

م خوااام... انجامش نمید..نیم  

 

 بردیا پرید وسط بحث و با اعصبانیت گفت: 

 

ذارم...مگه وهم بخوای انجامش بدی من نیمت -

تم بذارم با یه اقا پش دیگه بری تو رابطه  من نی غیر

نه بهت 
َ
ی ک ...پارسا کافیه هفت پشتم بود که عیر

 چسبیده بود و ول کن نبود 

 ...بحث اون که تموم شدو رفت نی کارش... 



 

 رو کردم به بابا و در ادامه گفتم: 

 

...بعدشم تو پارسارو یادت رفته...یادت رفته چه 

 رسیبالنی رسش اومد...من فقط رفته بودم یک

سند و مدرک که باباش تو گاوصندوق خونه اش 

ذاشت و واست بیارم پشه ی بیچاره نابود یم

شد...االن کجاست؟...تو دیوونه 

فهیم؟...کارش به دیوونه خونه کشید خونه...یم  

 

 بابا کالفه داد زد: 

 

  ده بس کنید دیگه رسم رفت -

 



دیگه رو نگاه کردیم و سکوت اختیار  منو بردیا هم

که نزنه چشمامون و از کاسه دربیاره..   کردیم  

 رسم و زیر انداختم و آروم لب زدم: 

 

ر شدم... 
َ
 ...خییل خب آروم باش ک

 

 کرد و سیع کرد آروم باشه... 
ی
 حریص پوف

 

م...اونانی که کارشون به دیوونه خونه 
_ دخیی

خورن دیگه کشه چوب کارای باباهاشونو یمیم  

 

پنجره ی بزرگ با اعصبانیت پاشدم و به سمت 

اتاقم رفتم. پرده ی سفید رستارسی و کنار زدم و به 

محوطه انی که چند تا از محافظ های قوی هیکل 

ه شدم   بابا توش قد علم کرده بودند خیر



 

 منم یه روزی چوب کارای تورو 
ی

...یعتی میخوای بگ

دیگه... اره؟ خورمیم  

 

کنم، بعدشم _ عزیزه من اوال ً که من کاری نیم

دیا که قرار نیست هیچ وقت تورو تنها بزاره... نه بر 

 بردیا؟ 

 

صدای از بردیا بلند نشد. پیدا بود که هم عصبیه و 

 دلخوره و هم تو فکر... 

کرده بود. فکر     اما واقعا بابا ،با خودش چی فک

کرده بود که من انقدر احمقم که بدون این که 

ی ازش بخوام کاری که یم ی خوادو انجام بدم؟چیر  

ه... ه  

شم  مثل این که یادش رفته بود من دخیی



 از خون اون... 

 تماِم من شبیه به اونه... 

من کاری و نی دلیل و بدون اینکه برام سودی 

دونست من چی داشته باشه انجام نمیدم. اون یم

دونست من واسه ی چی بال بال خوام، اون یمیم

نم. اون از خواسته ی من مطلع بود. پس چرا   ی میر

کرد؟ چرا نی حرف فقط درخواست اش و  یمکاری ن

 گفت؟

 

کنه مثل گذشته جلوی دستوراتش رس نکنه فکر یم

خواد و باب کنم و هر کاری که دلش یمخم یم

اش انجام میدم؟میل  

پیش کرد که برمداد. اگه قبول یماگه بهم اجازه یم

دم زیر قول هانی که تو  
ی مامان با تأسف تمام میر

و واسش کاری که  گذشته به خودم دادم

دادم... خواست و انجام یمیم  



 

 

 ...به هر حال من حرف خودم و زدم 

 

 که آدم 
ی
نفس عمیقی کشیدو بعد یه سکوت طوالن

اقه یا نه گفت: نداخت که تو اته شک یمب  و  

 

  اگه بگم با درخواستی که داده بودی موافقت 

؟ یم کنم چی  

 

 یهو حالم از این رو به اون رو شد

...حاال شد... آهاا   

 لبخند رضایت بخشی روی لبام نشست 

 بردیا کنجکاو گفت: 

 



    کدوم درخواست؟! 

 

واسه این که پر رو نشن لبخندم و محو کردم و 

 برگشتم به سمتشون... 

 

 ...واقعا ؟! 

 

 نگایه به بردیا کردم و گفتم: 

 

ی زیاد مهیم نیست...   ...هیچی عزیزم چیر

 

ی زیاد مهیم نیست ویل  تو با شنیدن تأیید    چیر

 بابات صورتت گل انداخت... 

 

 بردیا زده به رست ؟ 
ی

 ...چی داری میگ



 

جاست انقد این مسئله انی که داری ازم   جالب این

ی قول هاتو و زیر پا پنهان یم کتی مهمه که حاضی

بذاری و دوباره بری با یه اقا پش دیگه ارتباط 

 ...  کتی
ی

ی و زندگ  بگیر

 

یت داد زدم: از رس اعصبان  

 

 
ی
...بردیااا انقد رو مخ من نرو به اندازه ی کاف

 اعصابم بهم ریخته هست... 

 

دونست  کرد شاید یمبابا فقط داشت تماشامون یم

خوادو انجام که اگه خودم هم بخوام کاری که یم

ی نیمبدم بردیا نیم ی ی هم چیر گفت  ذاره واسه همیر

 که بردیا پاشه بره... 



 

 

یت پا شدو به سمت در خروچی بردیا با عصبان

 اتاقم رفت!... 

ون. به نیم تونستم بذارم ناراحت از خونه بره بیر

اش رفتم رو پنجه وایسادم لبام و روی ته سمت

 اش محو شد  
ی
ریشش گذاشتم. اخم روی پیشون

 آنی که رو کامال مشخص بود اعصبانیت
ی اش عیر

 آتیش ریخته باشم فرو کش کرده! 

 

ی ...عزیزدلم مگه نیم گم زیاد مهم نیست بیا بشیر

 واست توضیح میدم... 

 

اش. ای خدا دستشو گرفتم و دنبال خودم کشوندم

ی ذهتی دارم حاال باید بشینم و خودم کم مشغله

نازه بردیارو بکشم. روی صندیل نشست. دستاشو 



ام بهش تو دستام گرفتم. برخالف اعصبانیت

 لبخند زدم با لحتی پر از آرامش گفتم: 

 

ی عزیزم من به بابا گفتم یه مدت بذاره برم  ...ببیر

 پیش مامان ... 

 

گفت: و باال اورد و متعجبرسش  

 

خوای بری امریکا؟!   یم  

 

 ...فقط واسه یه مدت... 

 

کردبابا داشت نگاهمون یم  

 

 پوزخندی زدو گفت: 



 

   یه مدت یا یه جورانی واسه همیشه ؟ 

 

ی من و بابا ردو بدل شدو بدون این که  نگاه بردیا بیر

 سیع کنه آروم باشه با اعصبانیت گفت: 

 

   واسه همیشههه؟!...دنیا از گ تا حاال یاد گرفتی 

؟ 
ی

 بهم دروغ بگ

 

 ...من بهت دروغ نگفتم بابا اشتباه متوجه شده... 

 

م تو کاری که گفتم و انجام بده    اها پس باشه دخیی

ن قول میدم بذارم یه چند مایه بری پیش م ،

امانت... م  

 



به بابا زل زدم. خدا بگم چیکارت کنه یه چند مایه 

خواستم واسه ی چند ماه خالص چیه؟ من اگه یم

شدن از دستت خودم و وارد زندگیه یه آدیم که 

کردم! اصال نمیدونم کیه و چیه کنم که قبول نیم  

 بردیا با اعصبانیت پاشدو از اتاق خارج شد... 

بکنم.... کم مونده بود موهای خودم و   

از جام بلند شدم و یه جوری که بردیا صدامو 

 نشنوه حریص به بابا گفتم: 

 

 ...من اگه برم دیگه برگشتی در کار نیست... 

 

  تو باب میل من نقش ات و بازی کن و مدارک و از 

 مقدم بگیر من قول میدم ترتیب سفرتو بدم... 

 

 در موردش حرف یم
ً
زنیم... ...بعدا  



 

ردیا رفتم. هنوز به در خروچی خونه رسی    ع دنبال ب

 نرسیده بود 

 از باال صداش زدم. صدام توی کل خونه پیچید 

 

 ...بردیا

 

روشو برگردوند. از چشاش معلوم بود بغض کرده 

 بود. شاید از دروغ ام شایدم از پنهان کاری ام ... 

 با رسعت پله هارو یط کردم 

 دستم و جلو بردم ته ریشش رو نوازش کردم. کم

کرد یه مونده بود اشک اش در بیاد فقط نگاهم یم

کرد فقط سوخت هرکاری یمجورانی دلم واسش یم

واسه این که مال اون باشم و دوستش داشته باشم 

ی خودش...   دقیقا عیر



رو پنجه م وایسادم و لبامو روی لباش گذاشتم 

 قدش خییل بلند تر از من بود ... 

عسیل طور  یه پش قدبلندو چهار شونه. چشمایه

 و موهای مشگ... 

تونم بگم خوشتیپ تر از بردیارو تا به جرأت یم

 حاال ندیده بودم ، دیگه جذابیت اش به کنار... 

 به حالت اولیه برگشتم

چشماش هنوز بسته بود قطره اشگ روی گونه ش 

 لغزید. با دستم اشکش رو پاک کردم 

 

 ...ِعه عشقم گریه نکن دیگه... 

 

کردم که باور کنه پیشش میمونم باید یه کاری یم  

ذارم ...قربونت برم من که هیچ وقت تنهات نیم  

 



 

آروم چشماش و باز کرد.بهم زل زد. دستش و جلو 

 اورد آروم گونه ام و نوازش کرد... 

 

نو تنها نذار باشه؟ دنیا هیچ وقت م -  

 

خوای بهت قول بدم  ...باشه...اصال یم

؟   که باورکتی  

 

قول بدی...  خوام  نه نیم  

 

رسم و زیر انداختم و الک یگ از انگشتام و حریص 

... یم کندم. هللا اکیی  

 

ه... کردم میگه قول بدهفک یم
َ
ها. ضایع ام کرد ا  



 

بنویس و امضا کن -  

 

 رسم و باال برم و متعجب نگاش کردم و گفتم: 

 

...وا...یعتی چی بردیا؟! نکنه حرف منو قبول نداری 

 ؟! 

 

ی  ارم ویل یه دلگریم یم  قبولت د ی خوام یه چیر

 که... 

 

 نذاشتم ادامه بده.کالفه گفتم : 

 

کنم واست یم نویسم و امضاش...باشه یم  

 از رس ذوق لبخند زد 



 

   جدی؟!... 

 

 دستش و جلو اوردو دستم و گرفت 

 

... خب بیا بریم بنویس دیگه -  

 

 لبام و براش آویزون کردم و گفتم: 

 

نویسم نمیشه...فردا بیا برات یم...االن حوصله ام 

 باشه؟ 

 

 تند لبام و بوسید 

 



یکار کنم که با لوندیات رایه جز پذیرش برام چ -

ذاری نیم  

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...خییل خب برو تا نزدم زیره حرفم 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

   باشه عزیزم... 

 

ه رو چرخوند. منتظر  به سمت در رفت و دستگیر

. برگشت تند به  بودم که بره بعد 
ی
مکتی طوالن

سمتم اومد از ترس قدیم عقب گذاشتم. تو گلو 

 خندید و گفت: 



 

س  - بیا جلو نیی  

 

 بهت زده جلو رفتم. روی موهام و بوسید 

 

دم ببخشید اگه موهات و کشی -  

 

 بشم قبل از این
ی
که به خودم اجازه بدم احساسان

اش با خنده دستام به سینه اش چسبوندم و هل

م داد  

 

 ...گمشو تا نزدم چشمات و دربیارم 

 



رفت با درحایل که عقب عقب به سمت در یم

لبخند خنده دارش رسی به نشانه ی تأسف تکون 

 دادو گفت: 

 

نی احساس  -  

 

خندیدم دستی براش تکون دادم. برام بوس 

و پچ زد...   فرستادو شب بخیر

ون دادم . رسی    ع پله هارو یط   نفسم و با صدا بیر

کرد از ابا داشت با یه نفر صحبت یمکردم ب

حرفاش رس در نیوردم. در واقع سیع نکردم که رس 

اش و قطع کرد. وارد اتاقم در بیارم. با دیدنم گوشی 

 شدم 

 جلو اومدو دستشو روی موهام کشید 

 



ی خودم کاری که ازت   خب دخیی یگ یه دونه

 خواستم و واسه بابانی انجام میدی؟

 

م یه خورده فکر کرد  

وس داشتم از این منجالنی که بابا با کاراش واسم د 

ون بکشم ، دوس داشتم  ساخته بود خودم رو بیر

برم پیش مامان دلم واسش خییل تنگ شده بود 

شد که تنها راه ارتباطیمون پنج سایل یم

به دور از چشم بابا بود...   کالویدیو   

 جاماونم دقیقا مثل من متنفر بود از کارانی که بابا ان

گفت آدم واسه رسیدن به داد. همیشه یمیم

موفقیت باید تالش کنه توکل اش به خدا باشه نه 

این که با زیر آب کردن رس این و اون به باال صعود  

 کنه 

 که کامال بر عکس 
ی
عجیب بود مامان با اعتقادان

 کرد
ی

 اعتقادات بابا بود پانزده سال باهاش زندگ



ست داشتتی  دو هم رابطشون با تمام حس اخرش

 که بابا نسبت بهش داشت به طالق ختم شد 

شاید تنها دلیل این که بابا قبول کرده بود من برم 

ی احساس عشقی بود   امریکا و دیگه بر نگردم همیر

پنج سال دوری نسبت به مامان  ک هنوز بعد از 

 
ی

ِ به زندگ
داشت ویل مامان دیگه هیچ وقت رایصی

 باهاش نشد. 

 

 یهو گفتم: 

 

ه قبوله ...ار   

 

؟...احمق چرا یه  گونه ام و بوسید. وا یعتی چی

خورده واسش طاقچه باال نگذاشتی که بدونه 

ی جدی و چقدر رو  چقدر تصمیمت واسه ی رفیی

؟   قولش داری حساب میکتی



 

   قربون دخیی خوشگلم برم 

 

ه ی اتاق و چرخوند که خارج شه...   دستگیر

 

وع کنم؟   ...حاال گ باید رسی

 

  برگشت... 

 

ی عجله داری !...     مثل این که واسه رفیی

 

حوصله باز کردن بحث و نداشتم. اصال بحتی که 

دادم؟ شده بود و چرا باید بهش مجال تکرار یم  

 



وع کنم؟  ...گفتم گ باید کارم رو رسی

 

 بزرگ مقدم تو باغ 
ی
  پس فردا شب مهمون

ین طراح ویالش...صبح اش میکاپ آرتیست و بهیی

رستم اتاق ات... فلباسم و یم  

 

 یه جوری خودت و نشون بدی که 
ی
باید تو مهمون

 ...  اگه نشد دلش رو حداقل دیدش رو ترصف کتی

 

 ...تو به کار من شک داری؟! 

 

ی  ی اجازه میدم همچیر   شک ندارم واسه همیر

.... پشه یه پش معمویل   و بکتی
ی

ریسک بزرگ

 نیست خیلیا خواستارش ان... 

 



گایه پر از غرور موهام و از جلوی آینه رفتم با ن

 روی پیشونیم کنار زدم و آروم لب زدم: 

 

 ...منم دخیی معمویل نیستم... 

 

برگشتم به سمتش و با لبخندی غرق غروری کنج 

 لبم در ادامه گفتم: 

 

 ... غیر از اینه ؟ 

 

از حرفم خوشش اومد معلوم بود به شدت 

ه کرد کامیدوارش کرده بودم یه جوری بهم نگاه یم

 انگار سند و مدارک تو مشته اش بودند... 

 

   نه واقعا ... 



 

نگاهم و به آینه دادم. عطری که اخرین بار ازش 

استفاده کردم و از روی کنسول برداشتم و مرتب  

کنار عطرای دیگه ام گذاشتم. از صدای پاشنه ی  

کفش های چرم مردونه اش متوجه شدم از اتاقم 

دم خارج شد روی تخت ام دراز کشی  

چه جهان عجیب و غریتی داشتم پدرم به 

ین  کرد من به دوست خودش خیانت یم نزدیکیی

 شبیه اون بودم و هیچ وقت 
ی
شدت از نظر اخالف

کردم... شباهت ام و انکار نیم  

 . 

با صدای بردیا از خواب بیدار شدم مغزم فعال بود 

ویل یه تکونم به خودم ندادم تو دلم همه اش 

این چه عادت بدو زننده انی دادم اخه فحشش یم

بود. انقد دهنه اش نزدیک گوشم بود که وقتی 



د گرمای دهانش گوشم و قلقلک میداد.  ی حرف میر

د...  ی  آروم دره گوشم صدام میر

 

شی   دنیااا...عشقمم...نفس بیدار نیم  

 

زیر گلوم و بوسید ته ریشش روی پوست نازکم بود 

 بهچقد اذیت یم
ی
از کارش خودم دادم تا  شدم تکون

 دست برداره... 

 

وع کردم به حرف زدن:   باصدای خواب آلود رسی

 

 افتاده؟
ی
 ...چی شده اتفاف

 

 چشام هنوز نیمه باز بود

 



   قربونت برم صبح ات بخیر 

 

 ...مال توهم بخیر 

 

   پاشو پاشو خوابالو... 

 

 ...ولم کن خوابم میاد بذار بخوابم

 

ذارم بخوانی   نیم  

 

وع کرد به قل قلک دا دنم رسی  

 

نمت ی ی پا میشم میر
ها... ...آی آیتر نکنیی  

 



؟
ی
ن ی    توله سگ کیو میر

 

داد کاری کرد که ام یمخندید و قلقلکهمش یم

 بالخره پا شدم. با اعصبانیت گفتم: 

 

 ...بزنم تو گوشت ؟

 

 لباشو آویزون کرد و گفت: 

 

   دلت میاد؟

 

 نه گذاشتم و نه برداشتم گفتم: 

 

 ...  ...اره خیلیتر



 

نی درشت شده گفت: با چشما  

 

   جدی ؟! 

 

 پاشدم و به سمت دستشونی رفتم 

 

...معلومه که جدی...من بیام صبح اینطوری 

کتی هان؟ بیدارت کنم چیکار یم  

 

منتظر جوابش نشدم. شیر آب و باز کردم و چند 

مشت آب پاشوندم توی صورتم. صداش توی اتاق 

 پیچید: 

 



از کنم و   تمام آرزوم اینه که یه صبح چشمام و ب

ببینم کنارم خوابیدی و واسه همیشه مال من 

 شدی... 

 

 تو آینه ی رو به روم نگایه به خودم کردم... 

گفت عذاب وقتی بردیا از عشق اش نسبت بهم یم

تونسم اندازه انی که گرفتم چرا من نیموجدان یم

اش داشته باشم؟ وستد  اون دوستم داره  

!... مگه ایتی که بینمون بود عشق نبود   

ون اومدم. تو چهار  با صداش از فکرو خیال بیر

 چوب در ایستاده بود 

 

   کجانی عشقم؟ 

 

 مبهوت گفتم: 



 

 ...ها؟...هیچی همینجام 

 

  با این صورت مایه که تو داری منم باشم از جلوی 

م نیم
ُ
خورم... آینه ج  

 

 بهش لبخندی زدم و از دستشونی خارج شد... 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

ا؟ ...  چه خیی  

 

سالمتی  -  

 

 چشمم به ساعت افتاد 



 

 ...اوف ساعت دوازدهه ؟! 

 

   اره دیگه ... 

 

ون اوردم چشمم به بردیا  لباسام و از توی کمد بیر

 افتاد بهم زل زده بود 

 

ی چجوری ...چیه نکنه یم خوای نگاه کتی یاد بگیر

پوشن؟ لباس و در میارن و یم  

 

 با خنده گفت: 

 

بیام کمکت...    نه دوس داشتم  

 



خوای بهم کمک  خواد مرش... خییل یم...نه نیم

... کتی برو صبحانه
ی

ام رو بیار تلف شدم از گشنگ  

 

   ای به چشم... 

 

ون رفت لباس خوابم و در اوردم و یه  از اتاق بیر

ی با تاپ گلبیه ام و پوشیدم موهام و شلوار جیر

 شونه زدم و دم استی پشت رسم بستم

ام و با تا وارد اتاقم شدند صبحانهبردیا با انی

ودند... اش واسه ام اورده بمخلفات  

 

 نگاه گذرانی به آنیتا انداختم و گفتم: 

 

؟   خونی
ی
 ...سالم آن

 



 ... ؟...صبحتون بخیر ی    مرش خانوم شما خوبیر

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 

 ...اهوم خوبم... 

 

 نگایه به رستاپاش انداختم... 

ی قد بلندو  الغر اندام... بیتی قلیم و چشم دخیی

 ابروی مشگ و زیبا ... 

قبل از خودش مامان باباش جور کثافت کاریای 

گفت و نی برو کشیدند هر کاری که بابا یمبابام یم

دادند البته بابا هم اونارو نی سهم برگرد انجام یم

ذاشتنیم  

  ... ی پول ، خونه ، ماشیر  

نحه ی اما چه فایده پانزده سال پیش تو سا

تصادف پدرو مادرش و از دست دادو از همون 



موقع به بعد جای مامان باباشو تو خونه ی ما پر  

 کرد... 

کردم ازم نمیدونم چرا یه جورانی احساس یم

 خوشش نمیاد یا حتی شاید متنفره... 

ان تنفره آنیتا به من نبود.  ی البته بحث فقط میر

 چون اصال برام اهمیت نداشت. 

ان عالقش به از نگاهاش یم ی شد به راحتی متوجه میر

 بردیا شد شایدم هوس بود ، نمیدونم... 

خییل وقت بود زیر نظر داشتم اش حتی چند باری 

 که بردیا تنها بود یم
ی
رفت... هم دیده بودم تو اتاف  

اش و در دونسم که به راحتی حاضی تمام جسمیم

 اختیار بردیا بزاره... 

 

بالکن... ... آنیتا صبحانمو بیی تو   

 



   چشم... 

 

 صبحانه انی که تو دستش بودو برد و 
سیتی

 برگشت سیتی تو دست بردیارو هم گرفت برد 

خواست عکس العملشو نسبت به رابطه ی دلم یم

خواست من و بردیا ببینم. در واقع بیشیی دلم یم

مهر تائید و بزنم رو افکاری که با دیدن آنیتا کنار 

گرفتند بردیا شکل یم  

لحتی پر از عشوه رو کردم به بردیا و گفتم:  با   

 

 ...عشقم 

 

بردیا چشاش قلمبه شد. بیچاره حقم داشت. منو 

این همه عشوه اونم واسه ی بردیا تو این وقت روز 

 بود! 
ی
ی باور نکردن  یه چیر



گم این وقت روز انگار اگه یه تایم حاال یه جوری یم

حرف زدن دیگه از روز بود کامال قابل باور بود نوع 

ام... و لحن  

 

؟!     با متی

 

 ...اهوم با توام دیگه... 

 

با لحن حرف زدنم بردیارو به سمت خودم تحریک  

ه مارو زیر نظر داره... کردم یم دونستم که دخیی  

 

   قربونت برم من... 

 

بردیا جلو جلوتر میومد دست اش و دور کمرم برد. 

بلد بودم نقش بازی کنم یادمه مامان  خوب



شدم نی شک اسمم گفت اگه بازیگر یمیشه یمهم

ین ها...  فت تو لیست بهیی  میر

بردیا کامال تحریک شده بود خودشو بهم چسبوند 

 بدون این که به انیتا حتی نیم نگایه بکنه! 

اما من فقط زیر  رفت. ائم قربون صدقه ام یمد 

ه نگاه کردم   چشیم به دخیی

 از اعصبانیت و حرص رنگ پوستش به قرمزی

زد کامال پیدا بود خییل اعصبانیه! از کنارمون رد یم

 شدو رفت 

اختیار پوزخندی زدم... نی   

پس درست حدس زده بودم. خانوم عالوه بر این  

اومد بردیارو هم دوست داشتکه از من بدش یم  

ه ی عویصی چطور تونستی به برادر زاده ی  دخیی

 رئیست دل ببندی؟

 



د و من تازه بردیا رس اش و توی گردنم فرو بر 

 متوجه شهوت توی چشماش شده بودم! 

 خودم و عقب کشیدم و با تشی گفتم: 

 

ام و بخورم اقااا ...گشنمه بذار برم صبحانه  

اخماش تو هم رفت. حقم داشت زدم بیچاره رو 

 پوکوندم... 

 

ها   توله سگ تو خوب بلدی با احساسات آدم

 و تو یک ثبازی کتی تا مرز لذت آدمو یم
ی
انیه کشون

... همه چیو نابود یم کتی  

 

...بیا صبحانه... 
ی

 ...خییل خب تو راست میگ

 

 با همون اخم روی پیشونیش گفت: 



 

   خوردم نوش جان 

 

نی اهمیت رفتم تو بالکن شیشه انی اتاقم نشستم 

وع کردم به  بردیا هم اومد و رو به روم نشست. رسی

 خوردن... 

 

خب ؟  -  

 

 ...خب که خب؟ 

 

دیشب چیکار کردی ؟   با قضیه   

 

 ...انجامش میدم... 

 



؟! پس من این وسط چیکاره ام دنیا؟!     یعتی چی

 ...دیگه خسته شدم... 

 

   از من ؟! 

 

...نه از این خونه و ادماش، از کارانی ک انجام 

دادم و مثل اینکه قراره از این به بعدم انجام یم

بدم، از پدری که فقط به فکر منفعت خودشه ،از 

...باید یه جوری جه ی  که دورو بریام برام ساخیی
ی
ان

ون... و از این گنداب بخودم کشم بیر  

 

ی من راحت  ؟با تنها گذاشیی ی   چجوری؟ با رفیی

ین نیست به راه حل دوم فکر کتی ؟...  ؟بهیی  میشی

 

 ...راه حل دوم ؟! 



 

   اره 

 

 ...کدوم راه حل؟! 

 

ن... ازدواج با م  -  

 

 بردیا.. 
ی

. ...چی داری میگ  

 

ی و متعجب گفت:   با لحتی خشمگیر

 

؟!...   یعتی تو نیم خوای باهام ازدواج کتی  

گفتم که کشش دونسم چی باید در جوابش یمنیم

 نده 



 

خوام باهات ازدواج کنم ویل االن نه... ...چرا یم  

 یم
ی

خوای دست برداری از    پس گ ؟مگه نمیگ

 کارانی که عمو وادارت میکنه انجام بدی؟ 

 

اها یعتی راه رهاییم ازدواج با توعه؟ ...   

 

 من واسه ارامش تو هر کاری 
ی
  خودت که میدون

 میکنم... 

 

...اره میدونم ویل من هنوز بیست سالمه فک 

 هنوز خییل یم
ی

کنم واسه وارد شدن به یک زندگ

 زود باشه... 

 

   داری بهونه میاری دیگه... 



 

 صدام باال رفت: 

 

 در حانه...بس کن بردیا بزار صب
ً
ام و بخورم بعدا

نیم خیالت راحت شد؟  ی  موردش حرف میر

 

 با دیدن عصبانیتم از حرفاش دست کشید 

 

     باش بخور

 

مشغول خوردن صبحانه ام شدم و اونم تا اخرین 

ه شده بود...   لحظه رو به روم نشسته و بهم خیر

ام و خودم و از جام پاشدم اونم دنبالم راه صبحانه

 اوفتاد 

 



خوای به قول دیشب ات عمل  دنیا خانم نیم   خب

؟   کتی

 

 ...کدوم و قول؟! 

 

  همون قویل که دیشب بهم دادی دیگه...نوشته و 

 امضا... 

 

ای وای چه گندی زدم دیشب. اخه اون چی بود من  

 گفتم؟...اصال چرا قبول کردم؟...خدایااا... 

خودم و زدم به اون راه که زیاد موضوع و جدی 

ه:   نگیر

 

 ...ا
ً
ها االن حسش نیست بعدا  

 



با این حرفم عصتی شد با دوتا دستاش بازو های 

ظریف زنان ام و گرفت و منو رو به روی خودش 

قرار داد. بهت زده تو چشماش زل زدم. با ابروهانی 

 بهم گره خورده گفت: 

 

 ؟مثل این که یم
ً
خوای پشت گوش بندازیش    بعدا

 که فراموش شه ... 

 

ضعیف بودن میکردم... در برابرش احساس   

 بود یه فشار به بازوم بده که آخ ام دربیاد
ی
 کاف

 هول شده و ترسیده گفتم: 

 

 ...نه نه...بیا بریم بنویسم واست... 

 

 آروم شد!... 



راه اتاق کار بابا رو در پیش گرفتم اونم دنبالم راه 

 افتاد. زیر چشیم نگاهش کردم و زیر لب پچ زدم: 

 

ی کردما   ...چه گیر

 

؟!  - چی گفتی  

 

...هیچی   ...هیچی

 

درو باز کردم و وارد شدم بابا تو اتاق اش نبود یه 

ی کار اش برداشتم   ورق کاغذ و یه خودکار از روی میر

 

 ...خب چی بنویسم؟ 

 



وع کرد به حرف  تو گلو خندیدو با ذوق و شوق رسی

 زدن... 

 

  بنویس من دنیا راد در تاری    خ فالن....قول میدم که 

بردیا راد و هیچ وقت تنها نزارم...  جناب اقای  

نوشتم... زمان با حرفاش یمهم  

 

احساس خونی نداشتم یه جورانی انگار مجبور 

ی اون کلمات ، ویل یم دونسم اگه بودم از نوشیی

ننویسم و امضا نکنم محاله ممکنه بذاره کاری که 

بابا ازم خواسته بودو انجام بدم. آمریکا هم کنسل 

 دیگه... 

 

حاال زیرش و امضا کن    خب  

 



؟خطم که معلومه مال  ...امضا دیگه واسه ی چی

 خودمه... 

 

خواد   عزیزم بالخره هر قول نامه انی امضا یم

 دیگه... 

 

کالفه یه امضا به قول خودش زیر قول نامه زدم و 

و ازم گرفت و پیشونیم و ر    بهش دادمش، کاغذ

اه ود انقد به کاغذه نگب بوسید خییل ذوق کرده

میکرد که انگار به جای چندخطه قابل دار البته 

 برای اون. صد خط نوشته بودم 

 

   قربون خط خوشگله ات برم 

 



برگه رو بوسید و تاش زدو داخل جیب اش  

 گذاشت

 

 مأموریت عمو رو انجام ب حاال دیگه یمخ  -
ی
تون

 بدی 

 

 ...ِعه؟ 

 

   اره 

 

 ...بیا برو بیا... برو اعصاب منو خورد نکن 

 

ه یعتی چی بیا برو بیا برو؟...تازه اومدم ع -

خواید یه خورده از وقت نازنینتون و در ها...نیم

 اختیار این عاشق دل خسته بذارید؟ 



 

ه شدم و با لحتی جدی گفتم:   بهش خیر

 

 بیا وقتمون و باهم
ً
 ...بردیا من خوابم میاد برو بعدا

گذرونیم یم  

 

دار شدیا... ساعت نشده بی خوابت میاد؟!...دو  -  

 

 کردو با اخمانی در هم گفت: 
ی
 پوف

 

 عضی وقتا حس یمب -
ی
ن ی کنم همه ی زورت و میر

 واسه این که منو از خودت دور کتی 

 

 جلو رفتم و دستام و دور گرنش حلقه کردم 

 



 ...این چه حرفیه عشقم...من تورو دوست دارم 

 

ه... 
َ
ه ا
َ
 ا

حرفانی که هیچ کدومشون از عمق وجودم نشأت 

گرفت... نیم  

انگار چندتا کلمه ی نی معتی و داشتم کنار هم 

دادم! چیدم و محض دلخوشی اش تحویلش یمیم  

دستاش و دور کمرم برد و رسش و توی گردنم فرو 

 برد... 

 

ی خدا گ میشه منو تو باهم ازدواج کنیم و بریم ا -

رسه خونه و زندگیمون...بخدا دیگه طاقتم طاق 

 شده دنیا... 

 



م و ازش جدا کردم و با لبخندی مصنویع که خود

 بزور به لبام چسبونده بودمش گفتم: 

 

یم عزیزم...من که بجز تو مال کس دیگه انی  ...میر

کنیم نیستم ،هستم؟...دیر یا زود باهم ازدواج یم  

 

 گونه ام و آروم نوازش کرد و پچ زد: 

 

است صابون بزنم هووم؟ تا گ دلم و و  -  

 

وقت بهش اجازه ی همخوانی و با این که هیچ 

کرد تالشش و بکنه  نداده بودم اما هر بار سیع یم

که این کار هرچه زودتر انجام بشه. قبل از این که 

م خودم و عقب   تحت تاثیر نوازشش قرار بگیر

 کشیدم... 



 

ون یه دوری  ...ِام...میگم....میگم چطوره بریم بیر

 بزنیم؟ 

 

خواستم بحث یماز قیافه اش پیدا بود که فهمیده 

 کردو گفت: 
ی
 و عوض کنم . پوف

 

ی منتظرم چرا ک - ه نه...برو لباسات و بپوش پاییر  

 

 ...باشه... 

 

ون...   رسی    ع از اتاق کاره بابا زدم بیر

نفتی برداشتم و کمدو باز کردم یه مانتوی کوتاه آنی 

شلوار جذب مشگ. نیم بوتای خوشگلم و 

ایش هانی غلیظ پوشیدم. از اونجانی که زیاد اهل آر 



نبودم و با یه ریمل و برق لب رسو ته قضیه رو هم 

 اوردم... 

 کیف و گوشیم و برداشتم و از اتاق خارج شدم... 

ی لوکس بردیا  وارد محوطه شدم و به سمت ماشیر

 قدم برداشتم 

 

 ...راه بیوفت 

 

عه!  -  

 

 نگاش کردم 

 

ی شده؟!  ی  ...چیر

 



 مگه داری با ن -
ی

 که میگ
ی
ن ی  راه وکرت حرف میر

 بیوفت؟

 

 با خنده گفتم: 

 

...چیه نکنه انتظار داری بشینم تا هر وقت 

 جنابعایل دلت هوس حرکت کرد ، حرکت کنیم؟ 

 

ه خانوووم من فقط دارم میگم لحن حرف ن -

زدنت و عوض کن...درست نیست یه خانوم با  

 مثل شما با شوهرش اینطوری 
ی
کماالت و جماالن

 حرف بزنه 

 

...حاال کو این شوهر کجاست ...اوه اوه شوهر! 

بینمش! نیم  



 

 نیم نگایه بهم انداخت روشن کردو راه افتاد... 

 نکنه دلخور شد؟! 

ی نگفتم اخه چرا باید دلخور شه؟ ی  وا من که چیر

دستم و جلو بردم و آروم انگشتام و تو انگشتاش 

 قفل کردم... 

 

 ...بردیااا 

 

هووم؟  -  

 

 با غیظ گفتم: 

 

 ...هیچی 



 

دیگه  عه بگو  -  

 

خوام پشیمون شدم ...نیم  

 

؟...خب حرفت و بزن دیوونه...آدم و ی - عتی چی

 پشیمون شدم؟ 
ی

 بعد میگ
ی
ن ی  صدا میر

 

ون بکشم و  اومدم که دستم و از تو دستش بیر

باهاش قهر باشم که فشار محکیم به دستم دادو 

 مانع ام شد 

 

و انگشتام خورد ...اخ اخ دستم...ول کن دستم

 شدن 

 



نداری باهام قهر کنیا حق  -  

 

 ...قهر نیستم...ول کن 

 

م خوام دستای عشقم و بگ...یمکنم لت نیمو  - یر

 مشکلیه؟ 

 

 ...بردیااا...دستم شکست بخدا 

 

یهو دستم و رها کرد. در حایل که با نق و نوق با 

دادم زیر چشیم دست آزادم دستم و ماساژ یم

! نگاش کردم. بازم قیافه اش درهم شده بود   

 لبام و آویزون کردم و با لحتی بچه گونه گفتم: 

 

 ...دستم اوف شد! 



 

نگاهش و از مسیر گرفت دستم و گرفت خودش و 

 جلو کشیدم و محکم دستم و بوسید. 

 با خنده گفتم: 

 

 ...تصادف نکنیم یه وقت 

 

 با لبخند مرموز گوشه لبش گفت: 

 

خواد نگران باشی تو نیم -  

 

 کردم: به پشتی صندیل تکیه 
ی
دادم و پوف  

 

یم؟   ...حاال کجا داریم میر



 

بریم رستوران؟  -  

 

 ...گشنم نیست 

 

مت هووم؟   - کجا بیی  

 

 ...سینما 

 

واقعا؟!  -  

 

 ...اره...حاال چرا تعجب کردی؟ 

 

تو که اهل فیلم و سینما نبودی  چه میدونم -  



 

م گ گفته   ...نخیر

 

کردم نیستی خب فک یم -  

 

ن رسوندن ..اشتباه به عرضتو   

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

باشه  -  

 

ون دادم و گفتم:   کالفه نفش بیر

 

 ...اصال نخواستیم 



 

وا !...یعتی چی  -  

 

...پشیمون شدم...یه جای خوب پیدا کردی بزن 

خوام قدم بزنم بغل یه خورده یم  

 

 بهت زده گفت: 

 

باشه...  -  

 

ی متوقف شد. درو باز کردم  طویل نکشید که ماشیر

ه شدم. و پیاد  

 

 باده خنگ توی صورتم پخش شد... 

 آسمون آبیه آنی بود... 



یه جوری که آدم با نگاه کردن بهش احساس میکرد 

 واقیع نیست. اخه بیشیی شبیه یه نقاشی بود! 

 چشمام و بستم و ریه هام و پر از هوای تازه کردم! 

یهو با گرمای دست بردیا دور دستم آرامش چند 

... ثانیه اییم متالشی شد   

 

 ...قبلش یه خیی بدی بد نیستا... 

 

 با خنده گفت: 

 

یم  - من عاشق غافلگیر  

 

ی یا عاشق  ...عه اینطوریاست؟...عاشق غافلگیر

 ترسوندن من؟ 

 



سونه  تو که جونیم - آدم که جونش و نمییی  

 

 
ی

 ...پس یا من جونت نیستم یا تو داری دروغ میگ

 

 شقم...تو که مع.بدخلقی نکن عه دنیااا..  -
ی
یدون

 من چقدر دوست دارم 

 

 ...اره به وضوح دارم میبینم 

 رسجاش وایساد. برگشتم و نگاش کردم 

 

دیما  ی  ...چرا وایسادی داشتیم قدم میر

 اخماش درهم شد

 

 ای بابا اینم امروز واسه من فاز برداشته! 



 

 نزدم چرا الیک 
ی
...باز چی شد؟...من که حرف

 ناراحت میشی 

 

و توی جیبش فرو برد به سمتم اومد و دستاش  

 ...  بهیی

ی انگشتام  اصال حوصله قفل انگشتاش و بیر

 نداشتم. نگاش کردم

 

 ...بردیا...ناراحت شدی؟...قهری اره؟ 

ون داد   زیر چشیم نگام کرد و نفسش و بیر

 

ا حس میکنم تو داری منو بازی میدیبعضی وقت -  

 



...عه دیوونه این چه حرفیه...زده به رست...مگه 

 باهم بزرگ شدیم الکیه... 
ی

من و تو از بچه گ

آخرشم مال همیم دیگه...چرا الیک اعصاب منو 

یزی   بهم میر

 

 دوسم داری؟...چرا با کالمت س چرا بهم نیمپ -
ی

گ

؟...چرا یه کاری نیمدل منو گرم نیم کتی باورم کتی

؟  شه توهم اندازه ی من عاشقی

 

 ...معلومه که دوست دارم...من که میگم 

 

 ویل -
ی

 هروقت بخوای داستان و به نفع میگ

...هروقت بخوای منو رام حرفات   خودت تموم کتی

...منم که ساده...   کتی

 



ی کوبیدم و گفتم:   با عصبانیت پام به زمیر

 

کردم درموردم ...واقعا برات متاسفممم...فکر نیم

 فکرانی به رست بزنه...فکر کردی من گ
ی ام همچیر

 هان؟ 

 

ی شوکه  یمتمام کسانی که از اون مسیر  گذشیی

کردند . بردیا جلو اومد و سیع  هردوتامون و نگاه یم

 کرد آرومم کنه... 

 

ی ه - ی یس هیس...آروم باش عزیزم آروم باش...چیر

ی  ی  بودم یه چیر
ی
نگفتم که...اشتباه کردم...اعصبان

 از دهنم پرید 

 



دستام و تو جیبم فرو بردم و با اخمانی درهم بدون 

م باهاش قدم بردارم راه قداین که وایسم تا هم

 افتادم... 

 خودش و بهم رسوندو محکم گونه ام و بوسید... 

 

ربونش برم من...قهر نکنیا باشه...من طاقت ق -

 قهرات و ندارم دنیا 

 

...ولم کن بردیا...منم حوصله ی تورو 

ه برگردیم خونه   ندارم...بهیی

 

عتی چی برگردیم خونه؟...یعتی چی حوصله ام و ی -

 نداری؟
ی
ی بگم رسی    ع اعصبان ی ی االنم یه چیر ...ببیر

ی باهام چیکار داری  ، ببیر ی ..کارات و ببیر میشی

 میکتی 



 

شد واسه این که گند نزنم مغزم داشت منفجر یم

به رابطه اتمون و کار بیخ پیدا کنه و عمو دوباره 

زنگ بزنه به بابا و جروبحثای رسسام آور بابا 

نفس  استارت بخورن رسجام وایسادم و چندتا 

 عمیق کشیدم... 

برخالف درونم که آتیشی بود لبخند زدم و 

 برگشتم به سمتش... 

 

 ...عشقم بیا همینجا این بحث و تمومش کنیم... 

 

نگاهش و از چشمام گرفت و رسش و زیر 

 انداخت... 

 وای دیگه داشتم دیوونه میشدم... 



اصال حوصله ی منت کشی و ناز کشیدن و 

ش نبودم واقع اصال اهل در   نداشتم  

 

بریم...  -  

 

دم و  از کنارم رد شد. دندونام و از حرص بهم فشی

 پشت رسش رفتم. دستش و گرفتم... 

ین   و باهم قدم زدیم بدون کوچکیی
ی
ی طوالن مسیر

 ...  حرف و یا حدیتی

 

 واسه این که رس صحبت و باز کنم تند گفتم: 

 

خوام ...بستتی یم  

 

 نیم نگایه بهم انداخت و اهمیت نداد! 



 

خوام... ...عشقم بستتی یم  

 

م... جلوتر برات یم - گیر  

 

 ...باش پس من بشینم تو برو بگیر بیا باشه؟ 

 

 رسجاش وایساد. نگایه بهم انداخت. 

 

 ...چیه؟! 

 

ون داد   کالفه نفسش و با صدا بیر

 

ی االن میام  - باشه...بشیر  



 

 رو پنجه وایسادم و گونه اش و بوسیدم و گفتم: 

 

 ...مرش 

 

بخندی روی لباش نشست و کم کم تبدیل به ل

 خنده شد 

 

 ...چیه چرا میخندی؟ 

 

ره ذره آب کنیا خوب بلدی دلم و ذ -  

 

 لبخندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 



 ...بله دیگه...برو برو برام بستتی بگیر بیا... 

 

با لبخند بهم زل زده بود! دستام و به سینه اش 

 چسبوندم و فشار دادم 

 

و دیگه ...ده بر   

 

 خندیدو بزور نگاهش و ازم گرفت و رفت 

روی نیمکت زیر سایه ی درختای رسبه فلک  

 کشیده انی که مسیر و زیباتر کرده بودند نشستم... 

ون اوردمگوشیم و از توی جیب ... ام بیر  

 کردم و بعد وارد کردن پسورد واردش شدم... 
ی
 پوف

 نی اختیار پوزخندی زدم 

 



نداری بهت زنگ بزنه یا ...احمق...تو که کسیو 

pmحتی گه گداری یه  ساده بده محض  

ی هم برای کش  دلخوشیت...بخدا که اگه بمیر

 اهمیت نداره... 

 

 البته چرا شاید اهمیت داشت

شاید مامان با شنیدن خیی مرگم یه خورده ناراحت 

شد... یم  

 و البته بردیا... 

شد... شاید بردیا هم ناراحت یم  

؟!  ی  همیر

! فقط دو نفر؟  

ی دونفرم ممکنه زودی فراموشت کنند که  تازه همیر

کنند... یم  



 نی دلیی و عشق 
ً
بردیا که با اون قیافه اش عمرا

دست رو دست بذاره، مامان هم که انقدررر 

مه تا من زنگ نزنم سایل یه بارم بهم زنگ  درگیر

نه!  ی  نمیر

یم که خییل ی اش و دارندمن دخیی ها هوس داشیی  

م هاشون میل به هوس مردهای هوس بازی که کا

 داره... 

هاست توی حشت لمس ام  کسانی که مدت

اشون... گذاشتم  

 

م...الووو  -
َ
  دنیا...با توا

 

با صدای بردیا نگاهم و از صفحه ی گوشیم گرفتم 

فتم: گ   و مبهوت رسم و باال بردم و  

 



 ...جانم؟! 

 

 به سمتم گرفت. ازش  
ی

 بزرگ
ی
بستتی شکالن

اش گرفتم  

 

... ...مرش عزی
ی
زم...وای شکالن  

 

دونستم دوست داری قربونت برم یم -  

 

 گرفته بود! 
ی
 کنارم نشست. واسه خودشم شکالن

وع کردم به خوردن...   رسی

 

ب حاال بگو ببینم...دنیا خانوم داشت به چی خ -

کرد؟فکر یم  

 



 ...وا ! 

 

بگو دیگه کنجکاوم  -  

 

 ...هیچی بردیا... 

 

؟! باور کنم ؟  - هیچی  

 

... ...باور   کن هیچی  

 

باشه  -  

 

یه جوری گفت )باشه( که احساس کردم باید 

بشینم و سیر تا پیاز افکارم و براش بریزم رو داریه  



که آقا ناراحت نشه و دوباره فاز دلخوری 

 برنداره... 

 

کردم...یه ...داشتم...داشتم به فردا شب فکر یم

س دارم...نکنه نتونم   خورده اسیی

 

و بوسید  جلو اومدو روی موهام  

 

س چی تو که ماشاهلل هیچی کم ق - ربونت برم اسیی

 نداری...چه تو خوشگیل و ظاهر چه تو... 

 

کنجکاو شدم. سوایل نگاش کردم و منتظر ادامه ی 

 حرفش شدم 

 

 ...خب؟ 



 

هیچی ولش کن  -  

 

؟   ...نه بگو...چه تو چی

 

 با خنده گفت: 

 

.. و دوزو کلک.  کاری و بازیگریو فریب اغواگری -  

 

 یه مشت کوبیدم تو بازوش که زد زیره خنده 

 

...دستت درد نکنه که کل خصلت های  ...عوضیتر

س و  بدم و داری به روم میاری...کیل از اسیی

 اضطرابم کاسته شد مرش 

 



دستاش و دورم برد . تقال کردم اما بزور بغلم کرد و 

 زیر گلوم و بوسید 

 

و  ...ولم کن...حوصله ات و ندارم...بستتی 

کوبونم تو صورتتا یم  

 

چشمای عسیل اش درشت شدو قیافه ی جذابش 

تر کرد... و بانمک  

 

؟! چیکار یم - کتی  

 

روم و ازش برگردونم و حریص قاشق و فرو بردم تو 

 بستتی و یه تیکه ی بزرگ و تو دهنم گذاشتم 

 



 من خ -
ی
ییل خب بابا قهر نکن...تو که میدون

 طاقت قهراتو ندارم دیوونه 

 

 ...ببند بابا 

 

 با لحتی جدی و بهت زده گفت: 

 

؟!...چی گفتی دنیا...  - چی  

 

 اه بازم گند زدم... 

هیچ جوره نمیتونستم جلوی زبون کوفتیم و 

م...   بگیر

برگشتم و لبام و براش آویزون کردم و معصومانه 

 نگاش کردم 

 



 ...  ...هیچی

 

نی حرکت فقط بهم زل زد. یه نگاه عاشقانه طوریه 

هوس!  پر از   

 نگاهش و از چشمام گرفت و قفل لبام شد... 

 اوه اوه... 

 حوصله ی این یگ و اصالاا نداشتما... 

تا به خودم اومدم دیدم عه مثل چی لبام و به 

 دندون کشیده... 

وع کردم به تقال که بالخره دست بردار شد!   رسی

 پشت دستم و حریص به لبام کشیدم و گفتم: 

 

 ...واقعا که... 

 

مشغول خوردن بستتی اش شد... با خنده   



هوا کم کم درحال تاریک شدن بود بالخره بعد کیل 

ی و  بگو بخند پاشدیم و راهیه خونه شدیم. ماشیر

توی خیابون پیچیدو وارد محوطه شد. بردیا پیاده 

 شدو درو برام باز کرد 

 

ی خانوووم  - بفرماییر  

 

 با عشوه پیاده شدم 

 ...مرش 

 

کمرم بردو به خودش   اومدم که برم دستش و پشت

 چسبوندم 

 

 ...آرومیی دیوونه کمرم رگ به رگ شد 

 



 با خنده پیشونیم و بوسید 

 

دلم برات تنگ میشه  -  

 

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...منم 

 

چرا نمیای پیشم هان؟  -  

 

 ...وا...االن پیشتم دیگه 

 

الن و نمیگم...کیل گفتم...چرا دیگه نمیای خونه ا -

 کتی یگ دوروزی 
ی

و باهام زندگ  



 

؟ 
ی

 ...زندگ

 

 خندیدم و در ادامه گفتم: 

 

 و بذار واسه بعده ازدواج عزیزم...البته اگه
ی

 ...زندگ

 بوده باشه 
ی

 واقعا منظورت زندگ

 

 خ -
ی

ب تو فک کن فقط منظورم زندگ

نبوده...دوروز و کنار همدیگه بخوابیم آسمون به 

ی میاد؟.  ی میاد هووم؟...نه آسمون به زمیر ..بابا زمیر

انقدر منو درگیر خودت نکن انقدر منو چشم 

 انتظار نذار 

 



دستم و پشت کمرم بردم و دستش و گرفتم که 

باعث شد قفل دستاش باز شه و دیگه مجبور 

نباشم روی پنجه وایسم تا صورتم به صورتش 

 نزدیکیی باشه... 

به دستش نگاه کردم و با نگاه مرموزم توی 

 چشماش زل زدم: 

 

 و لمس این دست ...نگو که
ی
ها تا حاال بدن هیچ زن

 نکرده! 

 

نگاهش ترسیده اش قفل چشمام شد بعد از یه 

 شوکه پوزخندی زدو گفت: 
ی
 سکوت طوالن

 

منظورت چیه؟!...معلومه...معلومه که لمس  -

 نکرده



 

 آروم لب زدم: 

 

...آقای بردیا خاِن راد...ایتی که جلوت میبیتی 

اده ی داریوش راد، دنیاست...دخیی عموت، برادرز 

ه بمایل هر   شیر
ی
دکیی کوروش...رس هر کش و بتون

 من یگ و 
ی
 دور بزن

ی
احدو ناش و بتون

 دليل
ی
...میدون

ی
اش چیه؟...چون من از نمیتون

خوِن شما...عاشق بازی دادن شمام...هم

ها...دروغگونی و دغل بازی تو خوِن منه... آدم  

 

سادم و دستم و روی قلبش گذاشتم رو پنجه وای

 صورتم و جلو بردم و پچ زدم: 

 

فهیم چی میگم؟...یم  



 

 ترسیده بود! 

د!  ی  قلبش تند تند میر

 یه کارانی و یم
ی
کردو من یعتی بردیا داشت پنهون

 خیی نداشتم؟... 

اگه غیر از این بود پس این ترس از کجا نشأت 

گرفت؟ یم  

ون   با پوزخندی خودش و از دنیای افکارش بیر

ولیه برگشتم و بهش لبخند زدم کشید. به حالت ا  

 

تو به من شک داری دنیا؟  -  

 

 ...نه...شک ندارم 

 



...یمپ - خوای ازم س این چرت و پرتا چیه که گفتی

ی  ی ؟...کش چیر ی یا از زیر زبونم بکشی اف بگیر اعیی

 بهت گفته؟ 

 

خواست ببینم اون ...نه عزیزم...فقط دلم یم

انی که توی ذهنمه واقعیت دارن یا 
ی ی چیر نه همیر  

 

 اومد که حرف بزنه که صدای بابا مانع شد: 

 

_ به به دوتا گنجشک عاشق توی این تاریگ دارن 

ن یا اختالط یمدل میدن و قلوه یم کنند گیر  

 

ش که چشماش  برگشتیم. بردیا برخالف ذهن درگیر

زدند لبخند مصنویع روی لباش اورد ! اون و داد یم  

 



ی  دیم... ...هیچی داشتیم یه خورده گپ میر  

 

 گونه ی بردیارو بوسیدم 

 

...من دیگه برم بخوابم خسته ام...تنهاتون 

ذارم...شب خوش عشقم یم  

 

ی کرد و نگاهش روم قفل  رسی باال و پاییر

درحایل که هنوز تو فکر حرفانی بود که زدم   بودو

 لب زد: 

 

شب خوش -  

 

پله هارو یط کردم و جسم خسته ام و به اتاق 

 خوابم رسوندم... 



ام و گوشه انی پرت کردم. دکمه های مانتوم و کیف

تند تند باز کردم و کندم اش و پرتش کردم رو 

 مبل... 

ام افتاد. آروم و تو چشمم به پیانوی گوشه ی اتاق

اش قدم برداشتم... فکر به سمت  

 

ام... نشست  

دون در نظر گرفتم موسیقی که گه گداری توی ب  

ش نشست. لید هازد انگشتام روی کذهنم پرسه یم

ام دوباره صداش فضارو پر کرد. با برداشتم انگشت

سکوت حکم فرما شد. نفس عمیقی کشیدم و 

اش شدمبیخیال  

 

 نی میل 
ی هروقت که ذهنم درگیر بود به همه چیر

ترین خواست بدون کوچکبودم. فقط دلم یم



هام بدم ساعت ها به گوشه انی حرکتی که به پلک

 زل بزنم... 

از کشیدم و چشمام و بسته ام... روی تخت در   

 

س فردا شب داشت کم کم  واقعا مثل این که اسیی

چسبیدا... ِخرم و یم  

چشمام و باز کردم و پهلو به پهلو شدم. اگه نتونم 

؟...اگه نتونم توجه پشه رو جلب کنم باید چه  چی

 غلیط بکنم؟...باید همه ی زورم و بزنم... 

 

کلید حل   . ها یه کلید پیدا شدهبعد از مدت

 مشکالتم! 

ی پیش مامان...   فرار از خونه ی کوروش و رفیی

 و حاال این کلید دست قلب پشه مقدمه... 



اگه بتونم باهاش وارد رابطه بشم اگه بتونم دلش 

م چه شود!   و بیی

دیگه زیر منت هیچ کس نخواهم رفت دیگه 

مجبور نیستم از دستورات وقت و نی وقت  

 کوروش و اطاعت کنم... 

 

م   جدیدی رو آغاز یممیر
ی

کنم... پیش مامان و زندگ  

 ...  اصال شاید رفتم دانشگاه. نه بابا دانشگاه و بیچی

 یم
ی

کنم. نی دغدغه نی غم و غصه... فقط زندگ  

 هوووف... 

اش رو بدزد... بذار اول چاه و بکتی بعد مناره  

پلکام و روهم گذاشتم و کم کم به خواب عمیقی 

 فرو رفتم... 

 



یدم. نفس نفس زنان اینور و اونور یهو از خواب پر 

و نگاه کردم. چشمام پر از اشک شد بدنم و جمع  

کردم و دستام و توی موهای بلند حالت دارم فرو 

 بردم... 

گ قرار کابوس های لعنتی ام دست از رسم بردارن. 

 تا گ باید عذاب بکشم... 

تونم رسم و نی دردرس روی بالش بذارم چرا چرا نیم

تونم نی فکرو خیال عمویل نیممثل یه آدم م

 دوساعت چشمام و رو هم بذارم... 

 هق زدم: 

 ...چقدر من بدبختم خدایا... 

 

ی کنار  ی کشوندم. از روی میر خودم و از تخت پاییر

یز از آب   پنجره پارچ آب و برداشتم و لیوان و لیی

کردم و یه نفس رس کشیدم اش. نفس عمیقی  

 کشیدم... 



امید وارد کردن  دستم و به سمت پرده بردم به

 روشنانی خورشید به اتاق... 

 

 اما هوا ابری بود! 

ی گذاشتم و   پرده رو رها کردم. لیوان و روی میر

 گوشیم و برداشتم. ساعت هفت صبح بود... 

pmیهو صدای  گوشیم سکوت اتاق و درهم   

 شکست و خواب و تا حدودی از رسم پروند... 

اش بردیا بود. با لمس اسم pm اش باز شد...    

 

) بردیا: دنیا من عاشقتم، من خییل دوست دارم. 

 که هیچ کس نمیتونه جای تورو یم
ی
خوام اینو بدون

 برام پر کنه عشقم (

 



هام نشست. از این که نی اختیار لبخندی روی لب

دیدم این وقت صبح بهم یم pm ه و از عالقه داد 

 اش گفته... 

 دیدم یه نفر تو این دنیا هست که منهاز این که یم

بیچاره رو دوست داشته باشه حسانی ذوق کرده 

 بودم... 

 

شد... هر کس دیگه هم جای من بود خوشحال یم  

pmانگشتم و حرکت دادم و  های قبیل اش و نگاه   

pmکردم. بردیا عادت نداشت بهم  بده. فقط  

بعضی اوقات اونم تو تایم های مختلف البته 

ناگفته نماند که یا نصف شب بود یا صبح عیل 

لطلوع... ا  

 

 



نگاه ذوق زده ام و از صفحه ی گوشیم گرفتم. کمد 

لباسم و باز کردم. یه پالتوی شیک خایک رنگ 

برداشتم و شلوار جذب. نشستم یه خورده به مژه 

ام ریمل زدم که باعث شد دو برابر های بلندو مشگ

 بشن و خوشگلیی بنظر بیان... 

 

 

م  طبق معمول برق لبم و به لبام مالیدم. پاشد

ام و برداشتم و کلیدای خونه ی بردیارو از  کیف

ون کشیدم. باید یه رس  کشوی عسیل کنار تختم بیر

دم و هم دلخوریش از حرفای دیشبم و  ی بهش میر

بردم هم یه خورده از وقتم و باهاش شستم و یمیم

گذروندمیم  

 

 اگه هم اضار کرد گفت بمونم و این داستانا... 



بندم و نم و فلنگ و یمکقضیه ی امشب و بهانه یم

گردم خونه... بریم  

ون پله هارو یط کردم  از اتاقم زدم بیر

 

ه به دخیی گلم...کجا این وقت صبح بابا...جانی ب -

ی بگم شایان برسونتت؟  میر

 

ه منه،  اوه اوه چقدم مهربون. تا وقتی کارش گیر

 مهربونه و بابا

ویل به محض اینکه کارش باهام تموم شد دوباره 

همون کوروش گند اخالقه بد خلق... میشه   

 

شایان یگ از محافظ های بابا بود. اما من معموال 

دادم و عادت نداشتم کارام و خودم کارام و انجام یم



م به این و اون حتی حوصله نداشتم روی  بسیی

 کنه! 
ی

 صندیل بشینم و تا یه نفر دیگه رانندگ

 

ی  برگشتم به سمتش. از پله ها داشت پاییر

... اومد یم  

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

م پیشه بردیا...زودی بریم گردم...درضمن ...میر

راننده نخواستم ، خودم که چالق نیستم کوروش 

 جان

 

 خنده ی مستانه ای رس داد و به سمتم اومد

 

ی و برنده ات برم...برو بابا جان ق - ربون اون زبون تیر

 برو...فقط قرار امشب یادت نره ها... 



 

 لپش و کشیدم: 

 

ه...کاری نداری؟.  ..نمیر  

 

ی ابروهاش نشست اما سیع کرد لبخند  اخیم بیر

 ...  نشم و بزنم زیره همه چی
ی
 بزنه که اعصبان

 با لحتی جدی گفت: 

 

نه برو بسالمت -  

 

وارد محوطه شدم. نشستم و راه افتادم. رس راه یه 

دست گل جمع وجور خوشگل گرفتم که دیگه 

. حسانی از ذوق و خوشحایل سکته اش بدم

 خونه اش انداختم. 
ی
ون رسیدم. نگایه به نمای بیر



 نیم
ی

کرد مستقل بود. بردیا با عمو و زن عمو زندگ

پیاده شدم. شالم و مرتب کردم و دست گل و 

 برداشتم. کلیدو توی قفل انداختم و چرخوندم... 

 

وارد شدم هنوز درو نبسته بودم که خدمتکار 

 جلوم ظاهر شد! از ترس قدیم عقب کشیدم 

 

ته تو؟!   ...چه خیی

 

؟! ب...ببخشید خانو  - ی م...امری داشتیر  

 

 متعجب نگاش کردم

 

 ...وا...اومدم بردیا رو ببینم! 

 



ونم دستپاچه بود. ولش یم کردم از خونه بیر

 میکرد! 

 

؟  ...چته تو چرا اینجوری نگام میکتی

 

دا بیاید؟میشه...میشه برید بع -  

 

اش ینه اش چسبوندم و هلس  با حرص دستم و به

 دادم

 

 ...برو کنار ببینم...پر روو!... 

 

 

پله هارو یط کردم. به جلوی در اتاقش رسیدم. 

ی روی لبام نشست. ذوق  ی لبخندی شیطنت آمیر



ه رو تو  سورپرایز کردنش امون و بریده بود. دستگیر

 مشتم گرفتم و آروم چرخوندم... 

ل دادم. یهو رسجام خشکم زد... 
ُ
 درو ه

و قدیم جلو گذاشتم. به پاهام و بزور حرکت دادم 

یکباره لبخند از روی لبام پرکشید و برق خوشحایل 

 از توی چشمام راهش و کشیدو رفت... 

دیدم؟! چی داشتم یم  

 بردیا... 

 

 اون واقعا بردیا بود! 

ردارم... تونستم قدم از قدم بنیم  

ی  تا افتاد! اش چشمم به آنیبا کنار رفیی  

از هم باز   قلبم به یکباره از جا کنده شد. لبام و 

کردم که جیغ بزنم، که خایل کنم خودم ، که بمب 



ی لبام در   کلمه انی از بیر
درونم و منفجر کنم اما حتی

 نرفت! 

 

 دسته گل و کلیدها از دستم افتادند... 

اشون برای با افتادنشون و تولید صدای مزاحم

 آرامش پر از لذت بردیا و آنیتا... 

رداشت و به بردیا دست از کاری که داشت میکرد ب

 سمتم برگشت! 

ه شد!   ابروهاش بهم گره خوردن و شوکه بهم خیر

دم که بغضی که راه گلوم و بسته  لبام و بهم فشی

که و بخاطر بردیای نی ارزش صورتم خیس 
بود نیی

 اشک بشه... 

 



قبل از این که بردیا اقدام کنه به توجیح کردن  

کارش، بزور پاهام و حرکت دادم . به رسعت پله 

یط کردم. هارو   

 

صداش فضا رو پر کردو خدمتکار خشک شده بهم 

 زل زده بود

 

نیا...دنیا صیی کن...تورو خدا صیی کن...بذار د -

 برات توضیح بدم

 

خواست از به سمت در دوییدم. فقط دلم یم

ون. نه مییل به شنیدن صداش  خونه اش بزنم بیر

داشتم نه دیدنش. انگار که تمام احساساتم تبديل 

ی که به به نفر  ی ت شده بودندو من حالم از هرچیر

خورد... شد بهم یمبردیا مربوط یم  

 



ه برسه. مچ دستم  قبل از این که دستم به دستگیر

 و گرفت و به سمت خودش برم گردوند... 

 

نیا تورو خدا ولم نکن...بذار برات توضیح د -

 بدم...بزار باهات حرف بزنم

 

ون کشیدم و داد  زدم:  دستم و از توی دستش بیر  

 

خوای توضیح بدی هان؟...چیو میخوای ...چیو یم

توضیح بدی...این که یه آدم عوضیه 

آشغایل؟...این که یه آدم هوسبازی؟ این که تمام 

حرفات دروغ بوده رو؟...یا این که با خدمتکار بابام 

خوای ریختی رو هم؟...کدوم و بردیا؟ کدوم و یم

.. برام توضیح بدی؟.   

 



ی اشک توی چشماش ح ی لقه زد. دیگه حتی پشیر

خودش و احساساتش برام اهمیت نداشتم. ازش 

 متنفر بودم. از خودم هم متنفر بودم... 

متنفر بودم از تمام سالهانی که نشستم و داستان 

عاشقانه اش و گوش دادم. من دوسش نداشتم 

کردم از این که انقدر احمق ویل احساس حقارت یم

هاش به ا دروغبودم که بهش اجازه دادم من و ب

 بازی بده... 

 

کاری کنه که باور کنم که یگ هست که دوستم 

 داره... 

 ویل هیچ کس نبود

دنیای بیچاره هیچ کس و نداشت و نخواهد 

 داشت! 

 

من...من دوست دارم -  



 

نی اختیار زدم یه چک خوابوندم تو گوشش و با 

 صدای بغض آلوده غرق خشمم گفتم: 

 

ه سمت من ...حق نداری...حق نداری دیگ

که شبات و باهاشون   بیای...برو با همونانی 

 خوش باش... یم
ی
گذرون  

 

ی بار دستم و گرفت و با چشمای پر از  برای دومیر

 اشکش توی چشمام زل زد. 

 

ه خو  - دادیدت بود...اگه بهم اجازه یمتقصیر  

 

 با اعصبانیت داد زدم: 

 



...فکر نیم کردم تمام اون ...بببد دهنت عوضتر

pm ت و نی وقتت فقط بخاطر عذاب های وق 

خوام ببینمت ،حالم وجدانت باشه...دیگه نیم

خوره...دیگه...حق...نداری اسم منو ازت بهم یم

 بیاری...فهمیدی؟

 

ون. نشستم و  درو باز کردم و از خونه اش زدم بیر

وع به باریدن کرد. قطرات  حرکت کردم. بارون رسی

ی یم د چکیریزو درشت بارون روی شيشه ی ماشیر

شد که بغض گیر کرده توی گلوم کاسه و باعث یم

 ی چشمام و پر کنه... 

 

...بردیااا تو با من چیکار کردی...چه بالنی رسه من 

کردی و اوردی...تا ديروز تو چشمام نگاه یم

...چطور تونستی یم گفتی عاشقیم...چطور تونستی

 با آنیتا.... 



 

اورد... حتی اوردن اسم آنیتا هم رسم و درد یم  

ی این همه آدم چرا اون...   بیر

 چرا با یه غریبه نه! 

 هه... 

 یم
ی
کنه مهم اینه که طرف تورو چه فرف

خواست. اون بهت خیانت کرد. اون بعده این نیم

همه سال و اون همه حرف عاشقانه تورو کنار  

 گذاشت و یگ دیگه رو انتخاب کرد

ی و پارک کردم. از توی داشبور  رسیدم خونه. ماشیر

برداشتم و اشکام و پاک کردم. دستمال   

 

درک که دلت منو جهنم...به...اصال به

...منم تورو  نخواست...بدرک که بهم دروغ گفتی

خواستم...منم حالم دوست نداشتم منم تورو نیم



خورد...اصال ...اصال خداروشکر که با از تو بهم یم

آنیتا وارد رابطه شدی...خداروشکر که دیگه 

 مثل تو توی
ی
زندگیم نیست...  آویزون  

 

دم و حریص درو کوبیدم و وارد  دندونام و بهم فشی

 خونه شدم... 

 

دنیا...  -  

 

 برگشتم به سمت بابا و با تشی گفتم: 

 

 ...چته؟

 

 اخماش توهم رفت به سمتم قدم برداشت

 



...با بردیا دعوات شده ین چه طرز حرف زدنها -

؟  رسه من و بقیه خایل میکتی

 

ون دادم و گف تم: نفش بیر  

 

...اوال که دعوام نشده و حالم خییل هم 

م بخوابم  خوبه...بعدشم...ببخشید خسته ام میر

 

 اومدم که برم که دستم و گرفت

 

جا کجا...میکاپ آرتیستت اومده تو اتاق ک  -

لباسته...نیم ساعته دیگه طراح لباستم 

ی زیادی  سه...برو که کم کم آماده شی تا شب چیر میر

 نمونده

 



وایسه زرم و بزنم راهش و کشیدو بدون این که 

رفت. وارد اتاقم شدم و درو کوبیدم. لباسام و در 

خواست یه اوردم و لباس راحتی پوشیدم. دلم یم

ه. اما چه فایده تا  خورده بخوابم که مغزم آروم بگیر

ذاشتم کابوس های عجیب و غریب پلک روهم یم

افتادند... به جونم یم  

 

وقتی که تو خواب بیداری بهیی از خواب بود، 

کردم... هزاران بار مرگ رو تجربه یم  

 به سمت اتاق لباسم قدم برداشتم. درو باز کردم... 

خانوم و آقانی نشسته بودند و مشغول چیدن 

 لوازم گریم و آرایشی اشون... 

 

 ...سالم

 



 با دیدنم برگشتند. رستاپام و برانداز کردند

 

! سالم خانوم زیبا!...  - ی بفرماییر  

 

تم و روی صندیل مخصوص نشستمجلو رف  

ی موهام شد  خانِم جلو اومد و مشغول بسیی

 صورت پر محبتی داشت... 

شه از روی ظاهر آدم هرچند این روزا اصال نیم

 هارو قضاوت کرد! 

نمونه اش بردیای آب زیره کاه که شخصیت 

به اش و پشت پوسته ی یه مرد عاشق و رس اصیل

میدم که چه زیر قایم کرده بود و منه احمق نفه

م از انی کنارم داره نفس یمآدم حروم لقمه
َ
کشه و د

. زنه!.. عشق یم  

 



سوخت و حرف دلم و حیف من که دلم واسش یم

ه و غصه نخوره... به زبون نیم اوردم که دلش نگیر  

با صدای خانِم خودم و از افکار عذاب دهنده ام 

ون کشیدم:   بیر

 

ی  - ماشاهلل چقدر خوشگلیر  

 

زدم و گفتم: لبخند زورگ   

 

 ...مرش لطف دارین

 

وع کردند. صورتم و  طویل نکشید که کارشون و رسی

 آرایش کردندو موهام و ویو... 

رسو کله ی طراح لباس هم پیدا شد و بالخره بعد  

هن بلند که از قسمت ران یه چاک  کیل پرو یه پیر



بزرگ داشت و یقه اش قایقی بود و انتخاب  

 کردم... 

 

نشست... یمه دل حسانی جذاب بود و ب  

ز بغل زیپش و برام بست... ا  خانوِم جلو اومدو  

عقب رفت و کنار طراح لباس و همکارش ایستاد 

 برگشتم و نگاشون کردم

 

 ...چطوره؟

 

لبخند روی لباشون نشسته بود و مدام نگاهشون 

ی یم شد روی اندامم باال و پاییر  

 

ماه شدین عینه یه تیکهحرف ندارید...  -  

 



گفتم: با لبخند    

 

تونید برید... ...مرش ...یم  

 

برگشتم به سمت آینه. کفشای پاشنه بلندم و 

 پوشیدم. موهام و اینورو اونور شونه هام ریختم... 

 کیف زیر بغلیم و برداشتم و از اتاق خارج شدم... 

 

 

••• 

" ی                    حسیر

 

ون اوردم جلوی آینه  هن سفیدو از کمد بیر پیر

ی  ایستادم دستام و  هاش فرو بردم و با یه توی آستیر

اش... حرکت پوشیدم  



شدم. دیگه خسته بودم از باید کم کم آماده یم

 
ی
خودی... های نی مهمون  

 

ی کردن رسو  خسته بودم از خودنمانی و باال و پاییر

 سالم و احوال پرش گرم برای آشنا و غریبه... 

ین  اما چه باید کرد مجبور بودم دیگه. باید به بهیی

شدم. نباید ها ظاهر یمممکن جلوی آدم شکل

مردم از من تصویر بدو چرکیتی و به خاطر 

دن... یم سیی  

 

ین  بالخره وارث خانواده ی مقدم باید هم به بهیی

شدها و مجالس مهم حاضی یمشکل ممکن تو جمع  

هنآخرین دکمه ام و بستم... ی پیر  

ون روی تخت دراز   نی اهمیت به رسو صدای بیر

. ام. کشیده  



 

خودم و هم گوش شاید باید بعضی وقتا حرف دل

کردم. بدون فکر کردن به افکار بقیه... یم  

ی تمام گزینه هانی که به نفع شاید بعضی وقتا باید بیر

کردم که راحتی انی و انتخاب یمهمه بود گزینه

 خودم توش بود نی اهمیت به ناراحتی بقیه... 

 

 

ف اتاق  قام نگاهم و از سبا صدای آالرم گوشی 

گرفتم. رسمو چرخوندم و گوشیم و از روی عسیل  

 کنار تخت برداشتم... 

با دیدن اسم سوفیا روی صفحه اش کالفه زیر لب 

 پچ زدم: 

 



ی بارز تمام ناراحتی های من...تنها دلیل ...نمونه

. . . درگیر بودن مغزم  

 

 سوفیا... 

 دخیی تنها عموم... 

 ادعا یم
ی

وستم داره کرد دکش که از همون بچه گ

ی شم  هیچ وقت سیع نکردم از احساس اش مطمی 

ین حش بهش نداشتم...   چون کوچکیی

 

شدم تو اما به اجبار خانواده هر بار مجبور یم

 ها و مجالس مهم بهش اجازه بدم کنارم 
ی
مهمون

 بشینه... 

 

یه جورانی از این که جلوی عمو و بابا به زبون بیارم  

هرچند این  ترسیدم. که دوست اش ندارم ، یم



ماجرای عذاب دهنده تنها دلیلش ترس نبود. بلکه  

سوخت... گایه وقت ها هم دلم براش یم  

 

اش تونستم بهش نه بگم چون بالفاصله اشکنیم

اومد و احساس وحشتناک عذاب وجدان یقه در یم

کرد به این که ادعا کنم چسبید و وادارم یمام و یم

مام لبخند منم عاشقشم. غافل از این که پشت ت

ام تنها عذاب بودو عذاب و های به ظاهر عاشقانه

 عذاب... 

 

ه دیوونه بود !   دخیی

 حتی دیوونه تر از یک دیوونه ی واقیع... 

 بزنه... 
ی
ان ناشدن  ممکن بود دست به کارای جیی

به اجبار این که دلخور نشه وصل کردم و گوشی 

 ودره گوشم گذاشتم



 

 ...بگو سوفیا

 

؟.  - ا؟...بسالم عشقم خونی ی منو ..چه خیی بیر

 مامان و بابا تو راهیم داریم میایم...مهمونا اومدن؟

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...نمیدونم

 

؟!  - وا...مگه خونه نیستی  

 

ام...اره خونه  

 



-  
ی

  نمیدونم؟! خب...خب پس چرا میگ

 

 عصتی گفتم: 

 

...چون فعال تو اتاقم دارم لباسام و 

ون نرفتم  یم متوجیه؟ه بدونم کپوشم...بیر  

 

...باش پس ما داریم میایم دیگه اها...اره -  

 

 ...بیا

 

کاری نداری؟!   -  

 

 ...نه



 

ی گفت:   غمگیر

 

باشه -  

 

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...منتظرتم...زودی بیا

 

ذوق توی صداش دویید و دوباره لحن اش رنگ و 

 بوی عشق رو به خودش گرفت: 

 

...زودی میام پیشتباشه قربونت برم -  

 



دم و بزور لب زدم: پلک هام و روی هم فشی  

 

 ...اهوم...باشه

 

نی خداحافیطی قطع کردم و گوشی و پرت کردم  

 کنارم... 

 

 

یهو در باز شد! رسی    ع پاشدم و نشستم. مامان 

 حریص به سمتم اومد: 

 

ی ، تو هنوز کتتو نپوشیدی ؟!...پاشو پاشو     حسییر

 کل مهمونا اومدن... 

 



رسمه ای و  به سمت کمد لباس ام رفت و کت

ون اورد...   بیر

 

 ...ای بابا ... 

 

   ای بابا داره؟...گفتم پاشو

 

ون دادم و مجبور  با اخیم که کرد. نفسم کالفه بیر

ام ز جام پاشم. رو به روی آینه ی قدیا  شدم

 وایسادم

 

...اخه مادر من یه کت پوشیدن که انقد حرص 

 خوردن نداره...آروم باش 

 

 پشت رسم وایساد



ی های کت فرو بردم و دستام و  توی آستیر

هن ام و پوشیدم اش صاف وایسادم و یقه ی پیر

 مرتب کردم

 

کراوات رسمه ای و اورد و دور گردنم انداخت و 

ی اش شد  مشغول بسیی

 حریص گفت: 

 

   حرص خوردن نداره؟!... 

 

داد از حرکات دستش و فشارهانی که به کراوات یم

کرد... گفتم نه خفه ام یماگه یم  

 

چرا داره...خداوکییل داره... ...   

 



   امشب حواست باید جمِع جمع باشه... 

 

 ...از چه بابت؟

 

  سوفیا دیگه...قرار شد یه خورده با مالیمت 

 ...  باهاش رفتار کتی

 

دونید من حوصله عشق و ...ای بابا... شما که یم

این داستارو ندارم بذارید زندگیم و بکنم تورو 

 خدا... 

 

خوای برخالف ته تو که نیم  هیس ، حرف بابا

خوای؟کتی ، یمملع  حرف اش  

 



...اخه مگه ازدواج زورکیه؟...شاید من دلم نخواد 

م...   حاال حاال زن بگیر

 

ی با ،  ی و برو مثل یک مرد بشیر   عا باریکال...همیر

خوای باهاش پدرت در میون بذار...بگو فعال نیم

 ...
ً
 ازدواج کتی انشاهلل بعدا

 

دادم...  آب دهنم و قورت  

 

 ...مامان... 

 

   جان؟

 

 منتظر شدم کراوات و ببنده 

ام و برداشت... بست اش و ادکلن  



 

 ...من ... 

 

نگاهش و از ادکلن تو دستش گرفت و سوایل نگام  

 کرد

 

  تو چی پشم؟!...حرفت و بزن دیگه جون به لبم  

 کردی... 

 

خوام... ...من سوفیا رو نیم  

 

قفل چشمام پلکاش نی حرکت موندن و نگاهش 

 شد... 

 

؟!     چی گفتی



 

 رسم و زیر انداختم و گفتم: 

 

...بابا ، ...دوسش ندارم چرا نیم ی خواین باور کنیر

خوریم دیگه نیمبخدا من و اون به درد هم  

 

ون دادو سیع کرد آروم باشه...   نفش بیر

 

م...اینجا زدی جای   این حرفت رو نشنیده یم گیر

 دیگه نزنیا... 

 

زدم اون حرف خودش رو ... یم من حرف خودم و   

فهموندم که هیچ احساش چطوری باید بهشون یم

 که 
ی
به سوفیا ندارم. چطوری باید خودم و از زندان

سوفیا با عالقه ی نا به جاش برام بوجود اورده بود 



 مثل پدرو عمو میله هاش و 
ی
و با وجود پشتیبان

ون یم کشیدم! فوالدین شده بود خودم و بیر  

 

ی  ترین حالت ممکن تو فکر فرو رفتم...  با غمگیر  

 

ون داد و گفت:   ناچار نفسش و با صدا بیر

 

   واقعا دوسش نداری دیگه؟

 

 نگاه اش کردم و تند گفتم: 

 

 ...نه...نه بخدا ندارم ... 

 

یه جوری که انگار از بابت من قطع امید شده باشه 

 تو چشمام نگاه کرد



 

وجود    چیکارت کنم حاال هوم؟...یعتی هیچ رایه

 نداره؟

 

 

...نه.... نداره...به هر دری زدم نشد که دوسش 

 داشته باشم...دل دیگه چیکارش کنم؟

 

ه شد  به گوشه انی خیر

ی بگه که خیالم  ی  بزنه ، چیر
ی
منتظر بودم حرف

ی کرد و گفت:   راحت شه. رسی باال و پاییر

 

   باشه... 

 



ی نبودم از درک معتی حرفش حالم  با این که مطمی 

به اون رو شد از این رو   

 

 دیگه درسته؟! 
ی

 ...این یعتی این که به بابا میگ

 

گم با عموت درمیون اش بذاره...   باشه به بابات یم  

 

 محکم بغلش کردم

 

 
ی
...الیه من قربونت برم مامان ، تو که نمیدون

 چقد من و خوشحال کردی... 

 

   خییل خب خییل خب...له شدم... 

 

 با خنده ازش جدا شدم



 

.. ...مرش.   

 

م ...با لبخند بیانی    تشکر الزم نیست...من دارم میر

 ها... 

 

رفت که برگشت و گفت: داشت یم  

 

قط امشب و یه خورده مهربوتر باهاش رفتار  ف -

شه؟تونم بکنم باکن...تا ببینم چیکار یم  

 

 به اجبار و حریص لب زدم: 

 

کنم ...سیع ام و یم  

 



باریکال پشم...  -  

 

 رفت

 

  هوووف خداروشکر 

 انگار باری از روی دوشم برداشته شد

ه  صاف وایسادم و دکمه ی کت ام و بستم دستگیر

 رو چرخوندم و خارج شدم... 

 

 

••• 

 

 دنیا"

 



 به سمت در خروچی راه افتادم

 یهو صدای بابا توی سالن پیچید: 

 

   به به چقد خوشگل شدی ... 

 

 به سمت اش برگشت ام... 

 

 ...مرش ...باید برم دیرم شده... 

 

   یه لحظه صیی کن... 

 

 جلوتر اومد

 

ی شده؟!...  ی  ...چیر



 

  رفتی اونجا اسیم از من نمیاریا بگو به دعوت یگ 

 از دوستام اومدم

 

 ...باش 

 

   مواظب خودتم باش

 

ی افکارهای شومت، احساس  ...چه عجب بیر

 پدرانه توهم دیدیم... 

 

 دستشو روی موهام کشید

 



م...این مال و اموالیم     من همیشه به فکرتم دخیی

بیتی اخرش مال خودته ، من که جز تو کسیو که یم

 ندارم... 

 

 ...اره معلومه کوروش... 

 

  خییل خب پرو نشو .... برو دیگه دیرت میشه 

 بردیا دم در منتظره... 

 

 با شنیدن اسم بردیا امیی چسبوندم

 

 ...بردیا؟!!! 

 

...میاد که مواظب باشه 
ی
ن ی  چرا داد میر

  چته دخیی

... دیگه  



 

ی بفهمه واسه  ی نمیخواستم بابا از اتفاق صبح چیر

ی   کههمیر
ی
زد مخالفت نکردم...  هم با حرف  

ل   با این که عصتی بودم سیع کردم خودم و کنیی

 کنم... 

 

 ... باشه...من دیگه برم خدافظ

 

 

نگاهم و ازش گرفتم و وارد محوطه شدم بردیا 

ی اش تکیه  دقیقا رو به روم ایستاده بودو به ماشیر

بود بدون این که بهش نگاه کنم جلو رفتم درو  ادهد

 برام باز کرد

 

 نی اهمیت نشستم 



اومدو پشت فرمون نشست و حرکت کردیم 

خواستم حتی یه کلمه هم باهاش حرف بزنم نیم  

 

حتی بوی عطرشم بهم احساس بدی و منتقل 

 پشت چراغ یم
ی
کرد بعد از یط کردن مسیر طوالن

بود دلم هوای تازه  قرمز وایسادیم چه ترافیگ

ی ... پخواست شیشه رو دادم یم اییر  

 

باد خنک توی صورتم پخش شد. کم کم تابستون  

گرفت و رسما جاش و برامون پر گرماش و ازمون یم

کرد. اما هنوز رسمای هوا غیر قابل تحمل نشده یم

 بود. به صندیل ام تکیه دادم و چشمام و بستم

 

ی   از حرکت تقریبا بیست دیقه انی گذشت ماشیر

بردیا پیاده شدو در  ایستاد چشمام و باز کردم. 



ی و برام باز کرد با باز شدن در متوجه شدم  ماشیر

 جلوی خونه مقدم هستیم 

 

ی پیاده شدم از در خونه نگایه به داخل  از ماشیر

 بود ! 
ی

 بزرگ
ی
 انداختم. اوووف چه مهمون

یهو متوجه لغزیده شدن دست بردیا روی کمرم 

 شدم

د: آروم پچ ز   

 

   چقد ناز شدی امشب... 

 

 اش چسبوندم 
ی
دستام و به سینه ی پهن و عضالن

 و هلش دادم

 



 
ی
...دیگه حق نداری بهم دست بزن

ای فهمیدی؟...واسه ی لذت هات برو دنبال دخیی

 خرانی مثل آنیتا... 

 

 بزنه به سمت در 
ی
بدون این که منتظر بمونم حرف

 ورودی ویال قدم برداشتم... 

ره خوردم و از هم باز کردم و ابروهای بهم گ

لبخندی ملیح روی لبام اوردم که خواستتی تر 

.. بنظر برسم.   

با ورودم به وضوح سنگیتی نگاه مهمان هارو روی 

کردم. بدون اهمیت دادن به خودم احساس یم

وب ها قدم  ی مشی نگاهاشون به سمت میر

 برداشتم... 

 

وب  لیوان و برداشتم. گارسون اومدو برام مشی

ی لبام گذاشتم برگشتم و ریخ ت. لبه ی لیوان و بیر



بدون این که کش شک کنه نگایه به اطراف 

 انداختم. ویالی بسیار لوکس و محوطه ی بزرگ... 

 مجلیل بود و هیچ کم و کشی نداشت... 
ی
 مهمون

 

پشی با قد متوسط موها و چشم ابروی مشگ با 

لبخندی که به لب داشت به سمتم اومد. جذاب 

 بود! 

چند اهمیتی هم نداشت من باید پش مقدم و هر 

پیدا میکردم. البته با این حجم از مهمان ها فک  

 کنم پش مقدم مثل یه سوزن بود تو انبار کاه! 

 

ی  - به به خانووم خوب هستیر  

 

یه جوری که نفهمیده دیدمش که داشته به سمتم 

 میومده رسم و برگردوندم و گفتم : 



 

 ...خییل ممنون

 

هزار ماشاهللماشاهلل...  -  

 

 تقه انی زد و در ادامه
ی گفت: با انگشتش به میر  

 

به تخته از همه ی خانومای مجلس رسترین  بزنم -

 ها

 

 با لبخند زورکیم گفتم: 

 

 ...لطف دارین

 



 معلوم بود میخواد مخ ام و بزنه... 

 منم که خر نبودم قشنگ متوجه شدم... 

 دستش و به سمتم گرفت: 

 

من رضام...  -  

 

لم بهش دست دادم برخالف می  

 

 ...خوشبختم

 

ون بکشم که پرسید  اومدم که دستم و بیر

 

و شما؟!  -  

 



 حریص گفتم: 

 

 ...دنیا

 

 دستم و رها کرد! 

 هوووف خداروشکر... 

 

خوشبختم دنیا -  

 

با اخم نگاش کردم که از ترس آب دهنش و قورت 

 داد در ادامه گفت: 

 

انومخخانوم...خوشبختم دنیا  -  

 



ی  دیگه حوصله ی اش و نداشتم. با نگاهم بیر

ی چهار نفره جمعیت دنبال بردیا یم گشتم. روی میر

انی تک و تنها نشسته بود. زیر چشیم پشه رو نگاه  

د. حرفانی که حتی دلم 
ی کردم هنوز داشت حرف میر

لمه انی ازشون بشم... خواست متوجه کنیم  

 چقدم پر چونه بود خدایااا... 

 پریدم وسط حرفاش... 

 

گردم ن برم...بریم...ِام ...م  

 

از این که نتونسته بود جانی تو دلم باز کنه اخماش 

ی کرد  در هم شد. رسی باال و پايیر

 

باشه...  -  

 



ی جمعیت رد شدم و   نگاهم و ازش گرفتم و از بیر

 به سمت بردیا قدم برداشتم... 

 

 ...هوی

 

 رسشو باال اورد

 

   جانم؟

 

 ...این پشه کدومه؟

 

   کدوم پشه؟! 

 

وب ش یم...شی زنیا فک کردی من واسه مشی

بزن و برقص اومدم اینجا ؟...  خوردن و  



 

؟... 
ی

   اهااا...پشه مقدم و میگ

 

یه نگایه به دورو برش انداخت با انگشت اشاره 

ی که چند  ی اش طوری که کش متوجه نشه به میر

ی مون بود اشاره کرد  میی

 

مرده    اون کت و شلوار رسمه ای که پیش اون پیر

ه... نشست  

 

 اروم برگشتم و یه نگایه بهشون انداختم ... 

پشت اش بهم بود. بیخیال بردیا به سمتشون قدم 

 ... ی ی و کنارشون نشسیی  برداشتم. دوتا دخیی رفیی

دم ؟... خدایا باید چیکار میکر    

 



قدم هام و آهسته کردم پیر مرده پا شد و رفت 

وبم هنوز تو دستم بود   لیوان مشی

ام در اوردم و یه جوری فک  گوشیم و از توی کیف 

نم در گوشم گذاشتم  ی ی دارم با کش حرف میر کیی

 اش... 

 

مرده نشسته بود...   جلوتر رفتم دقیقا جانی که پیر

غول صحبت کردن با گوشیم شدموایسادم و مش   

ی قرار دادم که یهو  وب و رو لبه ی میر لیوان مشی

 خایل شد رو کت و شلوار پشه... 

 عصتی و شایک گفت
: با لحتی  

 

کتی خانوم مواظب باش...   ای وای چیکار یم  

 



ی بردارم همزمان  خم شدم که لیوان و از روی زمیر

نگاهم روی صورتش چرخید. اون لحظه احساس  

کردم چشمام قده نعلبگ شد. و واقعا هم شده 

 بود! 

چقد جذاب و بانمک بود یه جورانی خوشحال 

شدم چون با آدمای بد قیافه آبم تو یه جوب 

ف ت... نمیر  

 

...وای ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد 

 نفهمیدم چی شد... 

 

ی گذاشتم و روی  قطع کردم و گوشی ام روی میر

 صندیل کنارش نشستم... 

 

خوام داشتم با گوشیم صحبت ...واقعا معذرت یم

کردم که ... یم  



 

کرد نگاه اش رو کت و شلوار اصال بهم نگاه نیم

دمشون... مارک دارش بود که به گند کشیده بو   

هم داشت بیچاره. من جای اون بودم موهای حق

کندمطرف و یم  

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

 

نگاه ام و از کت و شلوارم گرفتم. یهو چشمم تو 

ه افتاد...   چشمای دخیی

 واسه ی چند لحظه توی یک حالت مونده ام... 



انگار خشکم زده بود! یا شایدم کل بدنم از جمله 

 پلکام منجمد شده بودند! 

 

  نفهمیدم چی شد که به خودم اومدم... اصال 

 ندیده ها چند لحظه انی بهش زل 
خدایا مثل دخیی

زده بودم. آب دهنم و قورت دادم و رسی    ع نگاهم و 

ازش گرفتم و نی این که اجازه بدم متوجه هول 

 شدنم و لرزش صدام بشه رسی    ع لب زدم: 

 

 ... اشکال نداره مهم نیست... 

 

ی گچ سفید  شده بود فک کنم رنگ ام عیر  

سیع کردم طبییع رفتار کنم. نمیدونم چی شد که 

ی که کنارم نشسته بودن با  بالفاصله دوتا دخیی

 اخم و تخم پاشدند و رفتند... 



 

نگاهم و به رو به رو دوختم و لبخند مسخره انی 

اوردم و گفتم: روی لبام  

 

... با این بالنی که شما رس لباسای بنده اوردین فک 

 بتونم از جام بلند شمنکنم تا اخر مهم
ی
ون  

 

دونستم بهم زل مبهوت و تو فکر درحایل یم

گفت:    زده  

 

   گفتم که ببخشید... 
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 دنیا"

 

 

عکس اقای مقدم و دیده بودم اما این پشه اصال 

 ،بیتی خوشگل و 
ی

شبیه باباش نبود. چشمای رنگ

لبای بر جسته و خوش فرم بر عکس   رس باال،

هاش و ته ریشش مشگ بودبقیه ی چشم رنگیا مو   

 

   گفتم که مهم نیست... 

 

نمیدونم دلیل اش چی بود ویل اصال بهم نگاه 

گفت اون یه پش معمویل کرد. بابا راست یمنیم

 باهام وارد رابطه 
ً
نبود. هر کس دیگه انی بود رسیعا

انگار...  شد اما این انگار نهیم  

 



یک از   ببینم من شمارو تا حاال ندیدم دخیی کدوم 

؟ ی  دوست و همکارای پدرم هستیر

 

د که به رو به رو  ی تمام حرف هاش و در حایل میر

ه شده بود نه من. اعصاب ادم و خورد میکرد   خیر

یعتی از نظر اون من انقد معمویل بودم که به 

داد بهم نگاه کنه و حرف بزنه خودش اجازه نیم

 ؟!... 

 

اسیم  با سوایل که پرسید یاد حرف بابا افتادم نباید 

بردم. برخالف اعصبانیتم بهش لبخند ازش یم

 زدم... 

 

...اوووم من به دعوت یگ از دوستام اومدم ، مثل 

 بابای رسشناش ندارم ، 
ی
ای مهمون بقیه ی دخیی



پدرم ادم معمولیه و منم تو یه خانواده ی معمویل 

 بزرگ شدم... 

 

حاال نه که خودم خییل خوب جلوه داده بودم 

م خانواده ام هم معمولیه ... مجبور بودم بگ  

 

   خیلیم عایل... 

 

 تعجب کردم

 

 ...چی عالیه ؟! 

 

 
ی
ای مهمون   این که پدرتون مثل پدر بقیه ی دخیی

 نیست دیگه... 

 



 ...این عالیه ؟! 

 

  خب اره صدرصد ....از ادمای رسشناس و پولداری  

که به شدت خودشیفته ان و فقط بلدن پولشون 

خوشم نمیاد...  و به رخ این و اون بکشن  

 

وع کردم به خندیدن اونم خنده های مصنویع  رسی

ته دلم خوشحال بودم از این که از   هر چند

 معمویل بودنم فراری نبود... 

 

...چه تفاهیم منم همینطور ..البته منظورم شما 

ی ها...   نیستیر

 

 بهم نگاه کرد! 

 



ی ؟!   من ؟!...شما مگه منو یم شناسیر  

 

ورتم درچرخش بودنگاهش رو تک تک اعضای ص  

انی  آب دهنم و قورت دادم. چشمای رنگیش گیر

ی و آدم محو چشماش یم شد بزور عجیتی داشیی

 لب زدم... 

 

...نه خب... از حرفانی که زدین متوجه شدم  

ی که  هسیی
ی
خانوادهای سطح  کسانی تو این مهمون

 باال و رسشناش دارن... 

 

   اهاا بله 

 

 نگاهش و ازم گرفت

 



ر...جای دیگه رو نگاه کنه من هوووف خداروشک

 راحت ترم... 

 

 چند دقیقه انی توی سکوت گذشت... 

 سنگیتی نگاه اش و احساس کردم

رستا پام و داشت برانداز میکرد یه نگایه بهش 

انداختم همزمان با حرکات چشماش به رسو وضع 

 ام نگاه کردم

 

وای خدایا نکنه لباس ام زشته که اینجوری بهم زل 

. ش ام ضایع اس.. یا آرای  زده  

بلکل در برابرش اعتماد بنفس ام و از دست داده 

 بودم... 

 



ی باری بود در مقابل نگاه کش احساس بدی  اولیر

ش خواست باب میلداد و دلم یمبهم دست یم

 باشم

هم داشتم بالخره باید به دل پش مقدم حق

نشستم دیگه اگه غیر از این بود که بیچاره یم

شدمیم  

 

ون اومدمیهو با صدا ش از فکر بیر  

 

؟    مانکتی

 

 ...چی ؟! 

 

   مانکن... 



 به حالت 
ی

حالت چشمام و از بهت زدگ

 
ی

یمه باز بود تغییر دادم: ن  اشون کههمیشگ  

 

 ...اها نه... چطور؟

 

 ...    هیچی به تیپ و قیافه ات میخوره باشی

 

 کیل خوشحال شدم

خداروشکر هرچی از نوع نگاه اش برداشت کرده 

شد...  بودم برعکس  

 

ی ؟!   ...جدی میگیر

 

 
ی
  من با مدل های زیادی رسو کار داشتم تو میتون

 بنظر نی نقص میای... 
 مدل خونی بشی



 

؟
ً
 ...جدا

 

اه لعنتی انقد هول کرده بودم که همه اش سوال 

پرسیدم... یم  

 

   اره خب معلومه... 

 

 کارتشو از تو جیب کت اش دراورد و بهم داد

 

وست داشتی یه رس به   این کارت امه هر وقت د

م بزن...   دفیی

 

 کارت اش گرفتم



نگایه به کارت اش انداختم روش نوشته شده بود 

ی مقدم( داخل کیفه ام گذاشتم اش...   )حسیر

آدم باحایل بود برخالف من که دست و پام و گم  

 کرده بودم اون آروم بود و نرمال بود

 

نمیدونم چرا یه حس عجیتی تو چشماش بود که 

یکرد... رسیا متمایز مت به یکاون و نسب  

کرد یه جورانی با مثل یه طعمه بهم نگاه نیم

 نگاهش بهم ارزش میداد... 

 

ی گذاشت... گارسون اومدو قهوه اش و روی میر  

 

رن؟خوری ؟...بگم واست بیا  یم  

 

 ... نه ممنون نوش جان... 



 

 مشغول خوردن قهوه اش شد 

وب یم وه قهرقصیدند این آقا زدند و یمهمه مشی

اش خوردو مثل جنتلمن ها روی صندیلیم

کردند! گذاریش و یمدمتخنشیت و بقیه یم  

 خوشمان آمد باریکال... 

رسم و چرخوندم به سمت بردیا هنوز هم تنها 

نشسته بود شاید داشت به کار صبح اش فکر 

کرد... یم  

 

 تو فکر بودم که... 

پشه نگایه بهم انداخت و دنباله ی نگاهم و گرفت 

برگشت به سمت بردیا...  و   

 

   باهاش نسبتی داری؟



 

ون اومدم  با صداش از فکر بیر

 

؟....اها نه...فقط یه اشناست  ...چی

 

   ویل بد جور بهش نگاهش میکتی ها... 

 

...به اون زل زدم ویل فکرم پیش اون نیست به یه 

ی دیگه دارم فکر یم کنم... چیر  

 

؟    به چی

 

گفتم ؟!...  یمیهو دست و پامو گم کردم باید چی   

 



...به لباسای شما که با سهل انگاری من کثیف 

ی اینجا...   بشییی
ی
 شدن و مجبورین تا اخر مهمون

 

وب و خایل کنم رو لباس    میخوای منم یه جام مشی

 ات؟

 

 ...رو لباس من ؟! 

 

   اره دیگه... 

 

 ....چرااا؟! 

 

اسه این که انقد عذاب وجدان نداشته باشی ... و      

 

خوام لباس خوشگلم کثیف میشه... ...نه نیم  



 

وع کرد به خندیدن  رسی

خندید ! هللا اکیی چقدرم جذاب یم  

ی میکردم واسش که حداقل یه   باید یه خورده دلیی

وع کردم به بچه گونه  خورده جذب ام بشه رسی

 حرف زدن

 ...چیه چال میخندی؟

 

 خنده هاش تبدیل به یه لبخند ساده شد! 

ردم... اوه اوه فک کنم زیاد روی ک  

 

کرد... مغرور بود و غرورش کار من و سخت تر یم  

 

   هیچی ... 

 



ه چشم ابرو مشگ به جمعمون پیوست با ی  ه دخیی

اومد این که تپل بود ویل خوش استایل بنظر یم

موهای بلند حالت دارش تقریبا تا روی باسن 

اومدند ... خوش فرم اش یم  

فت: با لبخندی که صورتش و بانمک تر کرده بود گ  

 

    سالم داداشی چطوری؟

 

؟!   داداشی

 یعتی خواهرش بودم؟! 

 

   سالم عزیزم مرش تو چطوری ؟

 

 دستاشو دور گردن پشه حلقه کرد

 



    خوبم ملش... 

 

ی کالفه به قفل دستای خواهرش فشار اوردو  حسیر

 بازشون کرد

 

   عههه پریا لوس نشو دیگه، خفه ام کردی

 

ی   ، دقیقا رو به روی پریا با خنده رفت و اون ور میر

من نشست. تقریبا شبیه آقای مقدم بود با این که 

چشماش مشگ بود یه ته چهره انی هم به 

 داداشش داشت... 

 پشه روشو برگردوند و بهم نگاه کرد 

 

 یم
ی
کنم پریا خواهرم ...پریا این خانم زیبا هم    معرف

 که میبیتی ... 



 

ت و گفت: با نگایه کنجکاو یه ابروش و باال انداخ  

 

راستی اسمت چیه ؟!  -  

 

 ...دنیا

 

 نگاهش روم موند و تو فکر رفت 

پریا با کنجکاوی خودش و جلو کشیدو متعجب 

 داداشش و صدا زد: 

 

!...چت شد؟!  ی  _ حسیر

 



ون اومد. تند  ی رسی تکون دادو از فکر بیر حسیر

نگاهش و ازم گرفت و به پریا داد. همونطوری بهت 

 زده گفت: 

 

؟!  - چی  

 

 

 افتاد؟ _ گفت
ی
م اتفاف  

 

اها...نه  -  

 

 رو کرد بهم گفت: 

 

فقط خواستم بگم چه اسم خوشگیل ...پریا  -

ی   ایشونم دنیا خانوم هسیی



 

 ...مرش 

 

 هم شده بهم یم
ی
گفت خداروشکر که حداقل زبون

 زیبا و از اسمم خوشش اومده بود 

 

    اره اسمش خییل نازه دقیقا مثل خودش ... 

 

ی با قد متوس ه به جمعمون دخیی ی ط و پوست سیی

 اضافه شد 

 

   سالم عشقمم 

 

یه جوری گونه ی پشه رو بوسید که اخ اش 

 درومد 



 

   عههه...بس کن سوفیا... 

 

 

 ترسیدم... 

 خدایا نکنه همدیگه رو دوست دارن؟

پشه کالفه تر از چند دفعه ی قبیل دستشو روی  

ی ابروهاش نشسته بود و  گونه اش کشید. اخیم بیر

ه عصتی شدهپیدا 
بود که از حرکت دخیی  

د  ی ه حرف میر
 پریا داشت در گوشی با دخیی

کرد پشه اسمش سوفیا بود با نفرت بهم نگاه یم

هم متوجه نوع نگاهش شده بود. سوفیا انگشتاش 

ی گذاشت   و بهم گره زدو روی میر

 

   خب اسمت چیه خانویم؟ 



 

 اه اه... 

هارو گرفت که یه جوریم واسم ژست پروفسور 

کنم... یمکرد من آدم حستبش کر یمف  

ه لب به اجبار این که نفهمند توی دلم چه خیی

 زدم: 

 

 ...دنیا 

 

وع کرد به خندیدن. بهش خفره شدم. چه  رسی

 ...!
ی
 خنده های شیطان

 

 از اسم دنیا متنفر 
ی

  نمیدونم چرا از همون بچه گ

 بودم. 

 



دوس داشتم جوابشو بدم یا حتی پاشم رسه پا یگ 

نم دره گوشش که بفهمه نباید باهام بخوابو 

اینطوری حرف بزنه. اما هب چه باید کرد. کاری 

 نمیتونستم بکنم جز تحمل! 

کردم چون معلوم بود نباید مثل اون برخورد یم

ار بود...  ی  پش مقدم از رفتاراش بیر

پاشدم که برم پشه مچ دستم و گرفت و با اخمانی 

 در هم گفت : 

 

ی   - بشیر  

 

چشماش زل زدم  معصومانه تو  

 

ه   ...من برم بهیی

 



گره ابروهاش باز شد. آب دهنش و قورت دادو 

ی ابروهاش  برای تسلط دوباره اخیم کمرنگ بیر

 نشست: 

 

ی ...     گفتم بشیر

 

آروم رسجام نشستم. مچ دستم هنوز توی دستش 

ه به دستش!   بودو من خیر

 رو کرد به سوفیا و گفت: 

 

   ازش معذرت خوایه کن... 

 

یدن جمله اش نگاهم و از دستش گرفتم و با شن

سوفیارو نگاه کردم. بهت زده و عصتی پوزخندی 

 زدو گفت: 



 

ی نگفتم که بخوام معذرت خوایه کنم!  ی     چیر

 

   گفتم معذرت خوایه کن... 

 

ی دندونای بهم  ه به اجبار با حرص از بیر دخیی

وع کرد به حرف زدن:   چسبیده اش رسی

 

    معذرت میخوام... 

 

برد! چقدم از پشه حساب یماوه   

 

ی نگام کردو گفت:   حسیر

 



   یم پذیری؟... 

 

گلونی صاف کردم و روی صندلیم یه خورده جا به 

 جا شدم: 

 

سوزه اره... ...چون خییل دلم واسش یم  

 

د  دندوناشو بهم فشی

پاشدو رفت ادم عجیب و غریتی بود رفتارش مثل 

ه ی  یه ادم معمویل نبود. پریا یه چشمش به صفح

 گوشیش و بود یه چشمش به ما... 

وع کرد به خندیدن...   رسی  

 

...خوب زدی تو ذوق اش    چقد تو با مزه انی دخیی

 ها حال کردم 



 

ی با اخم نگاش کرد و گفت:   حسیر

 

   چیکار کردی؟! 

 

 لبخند پریا محو شدو جاش و به ترس داد: 

 

    هیچی منظورم این بود که خوشم اومد ، افرین

 

 
ً
با شما کار دارما...    من بعدا  

 

خواست عکس العمل ام پریا نگایه بهم انداخت یم

 و نسبت به صحبتای خودشو داداشش و ببینه... 

 بهش لبخند زدم و بحث و عوض کردم



 

ه با شما نسبتی داشت ؟  ... این دخیی

 

   اره دخیی عمومه... 

 

 ...فک کنم شمارو خییل دوس داره ها... 

 

نه...   نه بابا حرف مفت زیاد م ی یر  

 

 آروم جورب که متوجه نشن نفس راحتی کشیدم

 خداروشکر خیالم از بابت سوفیا راحت شد

 پریا با خنده گفت: 

 



شد ، انقد که این   این داداش من باید دخیی یم

 مزاحم داره من ندارم... 

 

پشه واسه این که پریا حرفش ادامه نده گلونی 

 صاف کردو گفت: 

 

به نفعته...    شما رست تو گوشی ات باشه  

 

ه...     اوه اوه عصتی شد من برم بهیی

 

پریا هم پاشد با لبخند نگاهش و ازم گرفت و 

 رفت... 

چند دقیقه انی گذشت پشه به رو به روش زل زده 

بود رسم و برگردوندم دوست داشتم ببینم چی 



رسی پشو توجه اش و جلب کرده بود.دیدم یک

وب یم یدند... رقصخوردندو یمدخیی داشتند مشی  

 

   نگاش کن تورو خدا ... 

 

 ...کیو؟! 

 

هن سفید...     رضا رو میگم ... اون پیر

 

رسم و برگردوندم به سمت جمع درحال رقص و 

هن سفیده زوم کردم.  بزن و بکوب و رو پشه پیر

وب اومد  ی مشی جالب بود همون کش و که کنار میر

 کردو یم
ی
گفت! و کنارم ایستاد و کیل هم پر حرف  

 



داد که از شدت رقصید و قر یمری داشت یمیه جو 

دونسم چیکار کنم چند باری جلوی خنده نیم

خودم و گرفتم اما فایده انی نداشت. درحایل که 

ه نگاهم قفل لبام و بهم یم دم که خنده ام نگیر فشی

وع کرد به خندیدن و  ی شد که اون رسی نگاه حسیر

منم پقی زدم زیره خنده و دیگه نتونستم جلوی 

م...  خودم و بگیر  

 

یهو پشی چهار شونه و قد بلند اومدو کنارم 

 نشست... 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 



میالد و رضا صمییم ترین دوستام بودند. میالد 

 مون بودو یه جورانی از همون 
ی

دوست خانوادگ

 همدیگه رو یم
ی

شناختیم آشنانی من و رضا بچه گ

هم به واسطه ی میالد بود.ویل به هیچ وجه 

کردم ت اشون و تایید نیمرفتارها و حرکا  

 

ار بودم از کاراشون دقیقا مثل  ی  یه جاهانی بیر
حتی

 االن! 

ه نشسته بود و دست کثیف اش میالد کنار دخیی

خواست فک اش و بیارم دور کمرش بود. دلم یم

 ... ی  پاییر

 نشده 
ی
هیچ وقت در این حد از دست اش اعصبان

 بودم... 

 



پش خندید و رسی    ع گفت و یمیم  همیه جوری

دونست، فکر خاله شده بود که هر گ میدید و نیم

 آشنانی شون مال ده سال پیش بوده... یم
ی کرد اولیر  

های میالد که تمویم هم نداشت دنیا  بعد از وراچی 

 کردو گفت: 
ی
 کالفه پوف

 

   خب االن من باید چیکار کنم ؟! 

 

   هیچی فقط یه تعریف بود ...بابا یه خورده بخند 

 واسم... 

 

این که جوانی درمقابل حرفای میالد نده. نی  واسه

اش و اش و باز کردو گوشی اهمیت بهش دره کیف

ون اورد. از این که نسبت به میالد نی اهمیت  بیر

کردم. گلونی صاف کردم و با ابرو بود کیف یم

ه متوجه نشه به میالد اشاره کردم:   جوری که دخیی



 

خوای پاشی بری؟...میالد تو نیم  

 

ن جام راحته ، تو پاشو برو...    نه م  

 

 دندونام و از حرص چفت شدند

 ساده بزنماز این که نیم
ی
اش  تونستم یه پس گردن

 که حساب کار دسته اش بیاد امیی چسبونده بودم

ه گفت:   یهو دخیی

 

   فک کنم من برم بهیی باشه ... 

 

خواست بره اگه قلبم داشت وایمیستاد دلم نیم

ود هم اون فکر بد کنه گفتم بمون هم ممکن بیم

 هم میالد!... 



 

ی وارد رابطه نشده بودم ...   تا حاال با هیچ دخیی

ی  اصال تا حاال سیع نکرده بودم سمت هیچ دخیی

برم. پس این احساس لعنتی از کجا رسو کله اش 

 پیدا شده بود... 

 

 اینم مثل بقیه بود دیگه... 

انگار تمام اعضای بدنم به سمت اش گرایش 

ون  ب  زا  دش و بزورداشتند. خو  غل میالد بیر

 کشید 

تم! اختیار مچ دست اش و گرفنی   

 

بیچاره کوپ کرده بود. نگاهم به سمت میالد رُس 

ه  خورد. با دهن باز و چشمای گرد شده بهم خیر

 شده بود. به خودم اومدم... 



 اصال من چرا باید بهش اهمیت میدادم؟!... 

 

ی   خودشون و به درو دیوار میر
دند که این همه دخیی

ذاشتم فقط کنارم بشینند. چرا باید دقیقا دست یم

رو این یگ. اصال هیچ جوره با من و سطح 

 ام جور نیم
ی

اومد ... خانوادگ  

 

 رسی    ع دست اش و رها کردم

ی گذاشتم انگشتام و بهم گره زدم  دستام و روی میر

ه شدم که بره...   و با اخم به رو به رو خیر

 

 

••• 

 

 دنیا"



 

حظه فک کردم بهم اهمیت میده! واسه ی چند ل

ه لعنتی چرا دستم و ول کردی اخه. شاید اگه یه 
َ
ا

موندم یه خورده دلش نرم خورده دیگه پیشش یم

شد. اما نه حوصله ی این میالده رو نداشتم یم  

 آدم اعصاب خوردکتی بود... 

 

ی ولش یم کرد. به سمت جا لخت ام یمکردم همیر

ی قدم بردا شتم و نشست. صندیل های اونور میر  

آخيش.اینطوری راحت ترم. یه خورده خودم و به 

سمت پش مقدم کشوندم زیر چشیم بهم نگاه 

کرد... یم  

 

 

••• 



 

" ی  حسیر

 

 

آروم یه جوری که متوجه نشه نفس راحتی  

 کشیدم... 

ی نشست ، آروم شدم !...   تا دیدم اومد و اینور میر

 میالد اومدو بهم چسبید و دره گوشم پچ زد: 

 

اش و گرفتی چرا؟...    دست   

 

ی خودش پچ زدم:   حریص عیر

 

 ...من دست اش و گرفتم ؟!... 



 

    په نه په من دست اش و گرفتم... 

 

خوردی... ...تو که داشتی طرف و یم  

 

    اوه حاال چرا انقد عصتی آروم باش بابا... 

 

زنم تو دهنتا...هیس... ...یم  

 

کر بد کنه؟... فترش درموردت    چیه یم  

 

دام باال رفت: یهو ص  

 

 ...میالددد



 

ی صدام میالد از ترس خودش و عقب   با باال رفیی

ه نگاه کردم. با چشمای درشت  کشید.به دخیی

شده بهم زل زده بود. لبخندی روی لبام اوردم در 

ه  مقابل لبخندم لبخند زد. خدایا چرا این دخیی

 اینطوریه؟! 

شدما... کرد بیخیال اش یمیه خورده اخم یم  

 

 

 اش داشت... معصومی
ی

ت و سادگ  

 اش واقعا داشت من و 
ی

شاید معصومیت و سادگ

ی و به سمت اش جذب یم کرد. همه مدل دخیی

دیده بودم ایل این یگ! میالد پاشد و رفت. نگاهم و 

از قیافه ی اخموش که در حال دور شدن ازمون 

ه گفتم:   بود گرفتم و رو به دخیی

 



 ...ببخشید

 

ه جوری بود این پشه  نه بابا اشکال نداره...ی  

 

 ...چجوری بود؟! 

 

گرفت... خندید. خودمم داشت خنده ام یم  

 

   نمیدونم...یه کوچولو پررو و شاید... 

 

 ...یه کوچولو نه خییل پر روعه... 

 

 با خنده گفت: 

 



   راسش اره خییل پررو بود

 

شد بهش نگاه نکرد. رسش و زیر یه جورانی نیم

داشت. هر بار بهش  انداخت. نه واقعا با بقیه فرق

کردم به جای این که تو چشمام زل بزنه و نگاه یم

ه یم شد! لوندی کنه به جای دیگه انی خیر  

 

ی بود که باقصد دل بردن کنارم  ی دخیی اولیر

ننشسته بود. دستم و زیر چونه ام بردم و بهش 

ه شدم...   خیر

های صورت گرد و چشمای درشت که حصار مژه

یشیی ه باز بودنشون و باش حالت نیمبلندو مشگ

کردند. و چقدر جذاب بود تماشای تو چشم یم

اش... چشمای مرموز و معصوم  

 

••• 



 

 دنیا"

 

 

تونستم تو چشماش نگاه  انقد احمق بودم که نیم

 کنم

pmصدای  ی    گوشیم بلند شد! از روی میر

اش... برداشتم  

 )بردیا : کارت تموم شد؟ (

 واسش تایپ کردم... 

نم ، بابا این پشه پا نمیده ، فک  ) دنیا : چه میدو 

اصبح بس اینجا بشینم (ت  کنم باید  

 

چند سالته ؟ -  

 



ی رسم و باال بردم  با صدای حسیر

 

 ...جان؟! 

 

   گفتم چند سالته؟

 

ی گذاشتم  گوشیم و خاموش کردم و روی میر

 

 ...بیست سالمه

 

   اها

 

 ...تو چطور؟

 



 نگام کرد و یه تا ابروش و باال انداخت

 شدم و بجای شاید ا
ی
ز این که یهونی انقد خودمون

)شما( گفتم )تو( تعجب کرده بود. لبخند زد و  

 گفت: 

 

   بیست و پنج

 

 ...اها

 

 همونطوری که محوش بودم... 

 

ی      سالم سالم خوبیر

 

 رضا اومد رو به روم نشست! 

 داد زد: 



 

؟ ی     آهااای...گفتم خوبیر

 

وت بود ...   انگار تو هیی

 با قیافه انی س
ی وایل گفت: حسیر  

 

؟! ا  - ره خوبیم... تو خونی  

 

 ...میگما...فک نکنم خوب باشه ها... 

 

   اره بابا فک کنم زیادی خورده... 

 

 خندم گرفت. رضا دوباره داد زد: 

 



ی ...      هوی حسیر

 

ی مهمونا چرخوند   ی با اعصبانیت نگاهش و بیر حسیر

که ببینه کش حرف رضارو شنید یا نه. یهو یه پس  

 محکم به
ی
ش زدگردن  

 

   مرض و هوی... 

 

 رضا درحایل که گردنش و ماساژ میداد گفت: 

 

    عویصی 

 

وع کرد  ی هم رسی نی اختیار زدم زیره خنده که حسیر

 به خندیدن... 

 



    دارین به من میخندین؟!!!...با شمام هوی... 

 

ی خندهاش گفت:  ی بیر  حسیر

 

ببند رضا آبرومون رفت...  -  

 

. خنده هامون اوج گرفت ی ه بودکوبید رو میر  

 

کردم در این حد بیشعور باشی    واقعا که...فک نیم  

 

ی دستش و گرفت و رس جاش  پاشد که بره حسیر

 نشونده اش... 

 

ی یم ی بابا ، میر ...   بشیر ی خوری زمیر  



 

ه رو از کجا پیدا کردی؟...درو تخته     این دخیی

 جوره ها... 

 

ی خودش و جمع و جور کرد و گلونی صاف   حسیر

 کرد: 

 

! ...چی گفت ؟  

 

بیتی که حالش   زیاد به حرفاش توجه نکن...یم

 رو... 

 

کوبوند یهو چشمم به رضا افتاد. داشت رسش و یم

! قبل از اینکه خودش و نفله کنه با  ی به لبه ی میر

 ترس بهش اشاره کردم... 



 

 ...عه عه نگاش کن... 

 

ی رسی    ع به سمت اش رفت  حسیر

 

   رضا ، رضا...خدا بگم چیکارت کنه... 

 

م درک اش کنمسیع کرد  

ی هم سیع کردم نی  ویل واقعا نتونستم واسه همیر

وع کردم به  توجه بهشون راحت باشم. رسی

 خندیدن... 

ی دونفر و صدا زد. طویل نکشید که اومدند  حسیر

 رضارو بردن... 

 

چشم اش بهم افتاد...    



وع کرد   افتاد که اونم رسی
ی
نمیدونم دقیقا چه اتفاف

ی باعث تشدید خن ده هام شدبه خندیدن و همیر  

ی  یه خورده جا به جا شدم و خودم و به حسیر

 نزدیکیی کردم... 

 

 اوه اوه فک کنم متوجه شد! 

 چون بالفاصله زیر چشیم نگایه بهم انداخت... 

 

خسته شدی؟ -  

 

 متعجب نگاش کردم و گفتم:: 

 

؟!   ...چی

 

 بری...  -
ی
میگم اگه خسته شدی میتون  



 

 ...نه نه...راحتم... 

 

هش ز این که کنارشم کیل داره بکردم العنتی فک یم

خیال باطل...  گذره اما نچ زیهخوش یم  

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

کنم که کِس دیگه انی لیوان داروشکر یمخ -

وب و روم خایل نکرد  مشی

 

 ...چطور مگه؟! 

 

...فک کنم اگه تو نبودی بدجور حوصله ام  - هیچی

 اینجا رس یم
ی
رفت. هم مجبور بودم تا اخر مهمون



اه بشین ی که توی دلم کیل به طرف بدو بیر م همیر

 بگم

 

 از رس خوشحایل لبخند زدم و گفتم: 

 

؟  یا چی
ی

اه میگ  ...االن تو دلت داری بهم بدو بیر

 

نچ بدو نی راه نمیگم -  

 

 یه چشمک زدم و گفتم: 

 

؟
ی

 ...پس چی میگ

 

ه  با لبخند مرموز گوشه ی لبش به رو به رو خیر

 شد



ر داشتم بهم بگه  چقدر من احمق بودم که انتظا

که ازم خوشش اومده! نی اختیار نگاهم روی 

ی تا باالشو نگاه کردم  بدنش چرخید از پاییر

 

کت و شلوار رسمه ای خوشگلش توی بدن ورزیده 

درخشیدند. آخ که چقدرم اش حسانی یم

خوشتیپ بود. دستش و نگاه کردم خداروشکر 

حلقه انی توی دستاش نبود. ساعت مارک دارو 

. خوشگل..   

کرد که فک صورتشم که یه جوری آدم و جذب یم

شد... نکنم کش رو دستش بلند یم  

 

گلونی صاف کردو باعث شدو تند نگاهم و ازش 

ی ندید بدیدا پِش مردم و با  م. خاک به رسم عیر بگیر

نگاهم قورت دادم. خودم و زدم به اون راه که مثال 

کردم داشتم یه جای دیگه رو نگاه یم  



یل و کنجکاو گفت: با لحتی سوا  

 

دوم دوستت اومدی؟! راستی به دعوت ک -  

 

یهو قلبم از جا کنده شد. دیدی دنیا خانوم دیدی 

بدبخت شدی؟ دیدی دستی دستی آبروی خودت 

و بردی؟ خاک بر رست کنم حاال باید چی جوابش و 

بدی هان؟ دستام یخ شده بودند و صدام باال 

اومد... نیم  

 

ه شدم. کم م ونده بود خودم و به چشماش خیر

 خیس کنم. یهو صدای آالرم گوشیم بلند شد... 

رسی    ع نگاهم و ازش گرفتم با دستای لرزونم  

گوشیم و برداشتم و بدون این که ببینم کیه وصل  

 کردم



 

 ...الوو

 

 صدای بردیا توی گوشم پیچید : 

 

موم نشد؟! چیکار کردی دنیا...ت -  

 

ی لبخند مصنویع زدم. با  این  در مقابل نگاه حسیر

ی  دم از زیر سوایل که حسیر ی که اگه با بردیا حرف میر

رفتم حتی اون لحظه هم پرسیده بود در یم

باهاش حرف بزنم...  خواستم یه کلمهنیم  

 

ی بگم که ضایع نباشه و  ی اما مجبور بودم یه چیر

ی و پرت کنم که یادش بره سوایل  حواس حسیر

 پرسیده و جوانی باید بشنوه! 



 

م م باهات تماس یم...عزیزم من بعدا خود ... گیر  

 

 قطع کردم... 

 

گه بخاطر من جوابش و نداری من مشکیل ا  -

تونستی پاشی برینداشتم یم  

 

 با لبخند گفتم: 

 

 ...نه نه...بخاطر تو نبود... 

 

ی کرد  رسی    ع باال و پاییر

 



اها...  -  

 

 خدایا یعتی بد شد گفتم بخاطر اون نبود؟

 نکنه بدشد! 

 

 ...میگما...من... 

 

و از روبه رو گرفت و بهم داد نگاهش  

 لبخندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 

...من خییل خوشحالم...از این که باهات آشنا 

 شدم... 

 

 لبخند زد



 

منم همینطور -  

 

 ...و این که خوشحالم که کنارت نشستم

 

گلو خندیدو گفت: تو   

 

م باید بگم خوشحالم که کنارت نشستم؟االن من -  

 

 با خنده گفتم: 

 

یدونم...شاید... ...نم  

 



ها پس منم خوشحالم از این که کنار شما ا -

 نشستم دنیا خانوم

 

 ...  دنیا صدام کتی
ی
 ...میتون

 

 خنده اش تبدیل به لبخند شد

 

ازه رو به بنده دادیمرش که این اج -  

 

 ...نه بابا این چه حرفیه راحت باش

 

 یهو لبخندش محو شد... 

 ای بابا باز که زیاده روی کردم! 

درک هر فکری خواست بکنه بذار بکنه...  بهاصال   



ی من چرا باید شخصیت ام  ام و تغییر بدم. من همیر

شکیل منو قبول کنه و که هستم. اون باید این

 باهام وارد رابطه شه... 

 

شینه و نه یه دخیی خشک و رسد که یه گوشه یم

هارو نگاه میکنهفقط آدم  

 دقیقا مثل خودش... 

گفتم: بدون مقدمه چیتی بهش    

 

تونم تورو به اسم کوچیک صدا کنم؟...منم یم  

 

 اخماش درهم شدو متعجب نگام کرد

 

؟!  - چی  

 



تونم؟! ...این یعتی این که نیم  

 

ه نه...فقط یه خورده شوک شدم از سوایل که ن -

 پرسیدی

 

 ...باشه اصال بیخیال

 

 حریص روم و ازش برگردونم 

 یهو گفت: 

 

خییل خب صدا کن -  

 

شد! اوووف حاال   

لبخند زدم و نگاش کردم که باعث شد لبخندی 

 روی لبای اونم بشینه... 



 

 ...مرش که این اجازه رو بهم دادی

 

یه راحت باشنه بابا این چه حرف -  

 

از این که حرف خودم و به خودم پس داد حسانی 

خوشحال شدم و خندم گرفت. نه پس فرق 

ی من و اون نبود به راحتی یمزیادی  تونستمهم بیر

اش و تغییر بدم. هرچند شاید من اشتباه ادبیات

ی آدمه خشک و رسدی یم کردم! فک نکنم همچیر

 هم باشه! 

 

دوباره صدای گوشیم به اوج رسید. نگایه به 

صندیل که بردیا روش نشسته بود انداختم. که 

ی باعث شد مهمان هانی که کم کم تعداشون  همیر



شد و به سمت در خروچی داشت کم و کمیی یم

رفتند توجه ام رو جلب کنه! یم  

 

... . از جا پاشدمبردیا هم رس جاش نبود   

 

 ...فک کنم من دیگه باید برم...دیر وقته

 

رسش و برگردوند و محوطه رو از زیر نظر  

 گذروند... 

از جاش پاشد. با دیدن قد بلندش و هیکیل که حاال 

اومد کم مونده دیگه خوشتیپ تر از قبل به نظر یم

فتم. چشمای ورقلمبیدم برای بار دوم بود پس بیو 

فرمش که از روی کت و شلوار روی عضالت خوش

 هم قابل رویت بودند چرخید

 



فک کنم بازم متوجه نگاهم شده بود چون لبخند 

مرموزی روی لباش نشسته بود و اونم همزمان 

کرد... داشت رستاپای منو برانداز یم  

 دستش و به سمتم گرفت: 

 

خوشحال شدم!  -  

 

ام از دستم مدم که بهش دست بدم که یهو کیفاو 

 افتاد. ای وای ضایع شدم... 

اونم بدجور. حتما طرف تو دلش داره کیل بهم 

ام و خنده و میگه چقدر هولم! خم شدم و کیفیم

 برداشتم و با لبخندی مسخره بهش دست دادم

 آروم لب زدم: 

 

 ...منم همینطور... 



 

و به امید دیدار -  

 

ا...همینطور شم  

 

 وااای... 

 بود دادم؟! 
ی
 این دیگه چه سون

 خاک بر رسم... 

خنده و این بار دیگه مطمئنم توی دلش کیل داره یم

 میگه چقدر احمقم... 

با دیدن لبخندش. لبم و گزیدم و رسم و زیر 

خواست از ته دلم جیغ بزنم... انداختم. دلم یم  

خواست گریه کنم! حتی شاید دلم یم  

لب زدم  دستم و رها کرد. بزور   

 



 ...من...من... 

 

 با لحتی آروم و پر محبتی گفت: 

 

برو بسالمت -  

 

لبخندی روی لبام اوردم که حداقل تصویر درست 

 بمونه... 
ی
 و حسانی ازم توی ذهنش باف

 

 ...خدافظ... 

 

 از کنارش رد شدم... 

 

••• 



 

" ی  حسیر

 

 

نی اختیار برگشتم و نگاهم روی اندام اش چرخید. 

. عجب بدن خوش .. تراشی  

های زیادی رسو کار داشتم اما کمیی کش من با مدل

کت به دلم یم نشست و به عنوان مدلینگ توی رسی

ی دیگه بود! استخدام یم شد. ویل این یه چیر  

 

 که بهش دادم استفاده کنه و یعتی یم
ی
شه از کارن

پیگیر این ماجرا شه؟ خب معلومه که این کارو 

ی که آرزوشون مدله  هاکنه خییلیم شدنه...  سیی  

 

 اونم نه هر مدیل ، مدلینگ برند من! 



 اما نه این با بقیه فرق داشت

حتی وقتی کارت و بهش دادم یه نگاه ساده و گذرا 

 
ی
ین اهمیت یا شوف به کارت کردو بدون کوچکیی

 پرتش کرد توی کیف اش! 

 

ی و آخرین دیداره من و اون بود...   شاید این اولیر

شده جانی غیر از بار دیگه هم شد برای یککاش یم

اینجا مالقاتش کرد. اون موقع همه ی زورم و 

کت... رسی زدم تا بکشونم اش تو یم  

 از افکار عجیب و غریب خودم خنده ام گرفت... 

 

ون اومدم و نگایه به در خروچی  از فکر بیر

 انداختم. رفته بود! 

 

 



••• 

 

 دنیا"

 

همه اش تو فکر سوتیه عجیب و غریتی بودم که 

م دادم و حسانی ضایع شدم! جلوی پش مقد  

 نکنه فکر کنه خنگم یا مغزم مشکل داره

ه اون و که داره... 
َ
 ا

ه  ویل پش مقدم نباید از این موضوع بو بیی

 اون باید فکر کنه که من یه دخیی همه چی تمومم

 نه یه دخیی معمویل و سطچ... 

 

خوب با پشه گرم گرفتیا -  

 



 بهش نگاهم و از خیابونا گرفتم و نیم نگایه

 انداختم

 

 تو بکن... 
ی

 ...به تو ربیط نداره...رانندگ

 

ون داد اما آروم گفت:   با اعصبانیت نفسش و بیر

 

نیا با من این کارو نکن...اشتباه کردم د -

درست...اصال...اصال بگم غلط کردم خوبه؟...بگم 

؟  دیگه تکرار نمیشه چی

 

انقدر اعصابم بهم ریخت که چشمام و بستم و 

دم که منفجر نشم... دندونام و  روی هم فشی  

 

نما...  - ی دارم باتو حرف میر  



 

 با اعصبانیت داد زدم

 

کنم و ...بخدا یه کلمه ی دیگه بشنوم درو باز یم

ی خودم و پرت یم کنم پاییر  

 

 ترسید نگاهش و از مسیر گرفت و نگام کرد

 

ییل خب باشه...آروم باش...اصال من الل خ -

ی نیم ی روم باشگم تو فقط آ...دیگه چیر  

 

روم و ازش برگردوندم و سیع کردم تو فکر کاره 

صبح اش نرم وگرنه هر آن امکان داشت با یه 

ی بزنم تو رسش و نفله اش کنم...  ی  چیر
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" ی  حسیر

 

 

 اخرین مهمان هم خارج شدو نگهبان درو بست... 

نی معطیل دکمه ی کت به گند کشیدم و باز کردم و 

در ورودی رفتمبا یه حرکت در اوردمش. به سمت   

رفتم کردم و یمرسی    ع باید لباس هام و عوض یم

رفتم خونه ی خودم فردا صبح حتما باید یم

کت...   رسی

 

کمد و باز کردم یک دست کت و شلوار پرت کردم 

روی تخت. لباس هام در اوردم و کت و شلوار 



دیگه انی و جایگزین کردم. سوئیچم و برداشتم و از 

ون. پله ها رو یط کردماتاق زدم بیر  

 

ی     حسیر

 

 با صدای پدر رسجام خشکم زد

 یعتی مامان همه چیو بهش گفته بود ؟! 

برگشتم به سمتش. همه اش با سوئیچ توی دستم 

رفتم... ور یم  

 

 ...جانم؟! 

 

ی؟  - داری میر  

 

 ...اره دیگه برم فردا هزارتا کار دارم



 

خونه خارج شد ی  مامان از آشیی

 

شد پیش ما چی یم   حاال این یه شب و میموندی 

ی میومد  هان؟...آسمون به زمیر

 

   چیکارش داری خانوم ، میگه کار داره دیگه... 

 

...اره مامان باید برم انشاهلل یه روز دیگه 

شینم ور دلت ببینم میام...مثل بچه گیام یم

 خیالت راحت میشه

 

ی ور دلم...قربونت اون خ - ب االن بیا بشیر

. قدوباالت برم..   

 



دل اش و بشکنم یه خورده فکر کردم با دلم نیومد 

کت کیل کارام عقب این که اگر فردا نیم رفتم رسی

ون دادم یم موندم از رس ناچاری نفسم و با صدا بیر

 و گفتم: 

 

 ...چشم...میمونم

 

 پدر با لحتی متعجب گفت: 

 

   جالبه ! 

 

 نگاهم روش قفل شد

 

   حرف گوش کن شدی ، باریکال

 



.    بزرگ شده پشم دیگه..   

 

 انگار من بچه ام 
ی
ن ی ...عه مامان یه جوری حرف میر

المه ها... وپنج س  بیست  

 

پدر خنده انی رس داد. آدم واقعا بعضی وقتا از 

ی  یزه! برای دومیر رفتارای پدرو مادرا حسانی بهم میر

بار راه اتاق و در پیش گرفتم. لباس راحتی هام و 

 پوشیدم روی لبه ی تخت نشستم... 

 

ن در باز شد و پریا گوشی بدست یهو بدون در زد

  در حال بگو بخند وارد شد. با دیدنم رسی    ع قطع

 گفتم: 
ی
 کرد..پاشدم و اعصبان

 

دی هان؟ ی  ...داشتی با گ حرف میر



 

    هیچگ بخدا... 

 

...هیس ببند ، الیک قسم نخور...راست اش و 

 بگو... 

 

    ای بابا دوباره داری گیر میدی ها... 

 

خواد خواهرم با هر  دلم نیم ...چند بار بهت گفتم

 کس و ناکش حرف بزنه هان؟...چند بار؟

 

    خییل... 

 

 ...خب؟

 



    بخدا ناکس نیست...یگ از دوستامه

 

 ...اهاا حاال شد یگ از دوستات؟... 

 

 یهو اخماش درهم شد: 

 

کتی نمیدونم به مامان گفتی    ای بابا...فک یم

ه گ  نم بگم اونخوای؟...خوبه مسوفیارو نیم دخیی

 باهاش یم
ی
گفتی و بود که تو مهمون

وا بود خندیدی...هرو کرتون هیم  

 

چنان اعصابم خورد شد که دستم و باال بردم که 

یگ بزنم تو گوشش که بفهمه نباید با برادره 

ترش اینطوری حرف بزنه که یهو در باز شد و بزرگ

 مامان ظاهر شد



 

ی سگ و گربه پریدین  به هم؟  باز شما دوتا عیر  

 

ی   سیتی کیک و قهوه ی توی دست اش و روی میر

 گذاشت

 

    تقصیر اینه یه گیر الیک میده... 

 

...مامان من گ گیر الیک دادم؟...غیر از این که 

 نگرانشم

 

 کردو گفت: 
ی
 مامان کالفه پوف

 



خواد   پریا جان عزیزم داداش ات این یه شب و یم

دخیی  اینجا بمونه اعصاب اش و بهم نریز...باشه

 قشنگم؟... 

 

ا افتاد گردم من؟...      باز همه ی تقصیر

 

 پریدم وسط بحث و گفتم: 

 

خواین من برم؟... ...یم  

 

ی رس جات...      عهه توهم الیک جو نده بشیر

 

 از حرف مامان خنده ام گرفت... 

جلو رفتم و نشستم. مشغول خوردن قهوه ام 

ی چند دقیقه  شدم پریا و مامان هم اومدن و نشسیی



 تو سکوت گذشت. یهونی چشمم بهشون انی 

 افتادصاف بهم زل زده بودند... 

ی گذاشتم و متعجب نگاهشون   فنجون و روی میر

 کردم: 

 

ی شده؟!  ی  ...چیر

 

 ...    نه پشم هیچی

 

 پریا با نگایه کنجکاو و سوایل گفت: 

 

ه گ بود؟     راستشو بگو اون دخیی

 

حث بشم... بخواست اصال وارد دلم نیم  



بد واسه همه کارام به این و اون جواب اصال چرا با

دادم؟ مگه من آدم نبودم و اختیارم دست پس یم

خودم نبود؟ واسه این که کشش ندن جوری 

 وانمود کردم که از هیچی خیی ندارم... 

 

 ...کدوم ؟! 

 

    همون چشم ابرو مشکیه... 

 

ی  ی با همچیر
...چشم ابرو مشگ؟!...من که دخیی

 ندیدم... 
ی
 مشخصان

 

 تا   وا 
ی
ه که از اول مهمون ...بابا همون دخیی ی حسیر

 اخرش کنارت نشسته بود ، یادت نمیاد واقعا ؟!... 

 



...اوال اگه منظورتون اونه که...نه چشم و ابروش 

 کنارم نشسته بود
ی
 مشگ بود نه از اول مهمون

 

   یه جوریم به طرف توجه کرده که میدونه دقیقا 

 بوده... 
ی

 چشماش چه رنگ

 

یا رو نگاه کردم: با اخم پر   

 

 ...پریااا میشه تو ساکت شی ؟

 

ی بینمون بود     وا مگه دروغ میگم؟...من که یه میر

 چشم ابروش و مشگ دیدم... 

 



...اها بعدم اومدی رسی    ع آمار دادی اره؟...خب 

 
ی
 افتاده ؟...یا حرکت اضاف

ی
...اتفاف حاال که مثال چی

 از من دیدین... 

 

 از تو دیدیم... 
ی
   حرکت اضاف

 

 ...یعتی چی مامان ؟! 

 

  از گ تا حاال تو ندیده و نشناخته با این و اون 

...تا چند  ؟...اونم با دخیی رسصحبت باز میکتی

 
ی
وقته پیش هرگ و دور از چشم بابات بهت معرف

گذاشتی یا کردم یا عیب و ایراد روشون یمیم

گفتی قصد ازدواج ندارم و فالن و... اونم یم

ه یک و داری یمازسوفیا که آب پا ریزی رو دسته دخیی

 ی بیچاره... 

 



 حریص گفتم: 

 

ه...   ...فک کنم من برم بهیی

 

 پاشدم و به سمت کمد لباس رفتم

 

 ... ی    حسیر

 

ی هم یم نید ، توهیر ی کنید بعد ...حرفاتون و میر

 انتظار دارین بمونم ؟!... 

 

 به سمتم اومد

 

ای  اخه پشم ، من نگرانتم...دلم نیم  خواد با دخیی

...سهم تو  دمه دستی و سطچ ارتباط برقرار کتی



ین ها باشه...بخاطر خودت میگم  همیشه باید بهیی

 عزیزم چرا الیک ناراحت میشی 

 

بدجور اعصابم خورد شده بود. کت ام و از کمد 

ون اوردم و گفتم:   بیر

 

ه صحبت   ...مگه من چیکار کردم...دو کلمه با دخیی

یه؟  کردم فکرکردین خیی

 

ه با   من فکر ن  االن دخیی
ی
یه...میدون کردم خیی

کنه؟... خودش چه فکرا که نیم  

 

صدای آالرم گوشی پریا به اوج رسید نگایه که 

د بهم انداخت ی  ترس توش موج میر

 



ون...      ِام من برم بیر

 

 گوشی و خفه کردو از اتاق خارج شد... 

 

...مامان من همینجا قسم بخورم که دیگه سمت 

ی نرم تو دست  از رس من بر هیچ دخیی

شناسم اون داری؟...بابا بخدا من اصال نیمیم

ه رو...نه شماره انی ازش گرفتم نه شماره انی 
دخیی

ی و اخرین دیدارمون  بهش دادم این یعتی اینکه اولیر

امشب بودو بس...مگه من احمقم که فکر 

کنید... یم  

 

 نگذاشت ادامه بدم... 

 



ی   من گفتم سمت هیچ دخیی
ی
  عه این چه حرف

نرو؟...من فقط گفتم تا نفهمیدی طرف خوشگله 

، خوش استایله ، تحصیالت اش ، خانواده اش ، 

 اصل و نسب اش.... 

 

 

 بودم که دیگه جلوی تن صدام 
ی
انقدر عصبان

م یهو داد زدم:   نمیتونستم بگیر

 

ی من  ی دیگه رسم رفت...باور کنیر ...ای بابا بس کنیر

ه و قیافه اش خوشم نیوم د چه اصال از این دخیی

 برسه به خانواده و اصل و نسب اش... 

 

 که نا 
ی
ی بودم غیر این حرف

ی مطمی  ی از هر چیر

 که بهش 
ی
خواسته از دهنم پرید. و البته اون کارن

ش میشه یا نه. اما  ی نیستم که پیگیر
دادم و مطمی 



ر دیگه حتی فکر کردن به اینکه ممکنه کارت و یه با

ممکنه یه  نگاه کنه و حتی گذری به این فکر کنه که

 روزی برای برند من لباس بپوشه... 

 

کنم هانی که خودم طراچ یماونم لباس

 خوشاینده... 

ون  با نفس راحتی که مامان کشید از فکرش بیر

 اومدم

 

   خداروشکر...برم برات شام ات و بیارم

 

م ، رسم درد میکنه یم...نیم خوام خواد سیر

 بخوابم

 

 ...    باشه شبت هم بخیر



 

ی کردم: با اخما نی درهم رسی باال و پاییر  

 

 ...  ...شب شماهم بخیر

 

 

 از اتاق خارج شد... 

کت و روی پشتی مبل پرت کردم و در کمد و بستم. 

به سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم. دستام و 

ه شدم اروم چشمام  زیر رسم بردم و به سقف خیر

 و رو هم گذاشتم. دلم آشوب بود... 

کردمبه دالیل مختلقی فکر یم  

 



 که مامان درمورد من و سوفیا م 
ی
ثل حرف

خواست با ، پدر در میون بذاره که بلکم دلیل یم

 دلشورم و بدست بیارم.اما نه... 

شاید چون عصابم و بهم ریخته اس اینطوری 

 شدم؟... 

 

 باز هم نه. به پهلو خوابیدم... 

ه جلوی چشمام  همه اش تصویر چشم های دخیی

 بود

 صورت اش... 

... خنده هاش  

 افتاده !... 
ی
 نکنه واقعا یه اتفاف

 

 نه نه نه امکان نداره

 
ی

ی سادگ هاست... اخه مگه به همیر  



بعد از کیل پهلو به پهلو شدن کالفه پاشدم و 

 نشستم دست ام و توی موهام فرو بردم

 

...احمق..انقد نی عقیل که با یه نگاه دلت رفته 

 کیه و تو چه خراب شده ک   واسه
ی
ش که نمیدون

بزرگ شده؟!...  انی   

 

 نه محاله ممکن اخه مگه الکیه ... 

 
ی

ی سادگ ها بود که من اگه عشق و عالقه به همیر

شدم... باید روزی صد بار عاشق یم  

 

پاشدم و به سمت پنجره رفتم پرده رو کنار زدم و 

 بازش کردم نسیم خنگ وارد اتاق شد

وع به باریدن   قطرات ریزو درشت بارون رسی

 کردند... 



ودم اومدم دیدم ده دقیقه اس به صندیل  تا به خ

 که روش نشسته بود زل زدم

 

و بیشیی توی فکر فرو یم رفتم  داشتم کم کم ، بیشیی

 
ی
ی اتفاف که رسی    ع نگاهم و ازش گرفتم. نباید همچیر

 بیوفته... 

شدم. اصال پشیمون شدم! ای  داشتم دیوونه یم

 که بهش دادم یه جوری گم و گور بشه 
ی
کاش کارن

ره... و یادش ب  

 

ی  ی شتی همچیر اصال انگار هیچ وقت توی همچیر

دیداری رخ نداده و منه احمق اون و هیچ وقت 

ندیدم. اصال بره که دیگه برنگرده یه جوری که 

 انگار اصال وجود نداشته... 
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 دنیا"

 

 

 ساعت یک بعد ظهر بود که از خواب بیدار شدم

بدنم کوفته شده بود تو آینه ی رو به روی تختم 

نگایه به خودم انداختم. آرایش دیشب رو صورتم 

مونده بود خط چشمم ریخته بود زیر چشمم و 

هر تیکه انی موهام آشفته ام به سمت و سونی 

 رفته بود... 

ی  خالصه که دسته کیم از جن نداشتم واسه همیر

بعد از نیم  هم پاشدم بدون معطیل به حموم رفتم. 

ون اومدم. یه شلوار راحتی پ وشیدم با ساعت بیر

ونه ام موهامو شونه زدم و  ت سفید دخیی تیشی

 پشت ام ریختم



 

دیگه از صبحونه خوردن تو اتاقم خسته شده 

بودم از اتاق ام خارج شدم و یه راست به 

خونه رفتم . صبحانه رو تند تند خوردم و  ی آشیی

 دیشب افتادم  برگشتم به اتاق ام. 
ی
یاده مهمون

ه بودم ز این که تونستا چقدر خوش گذشت. 

ی نبود   توجه پشه رو جلب کنم مطمی 

 

کرد هم بسیار مغرور بود و یه راه کوچولو باز نیم

هربون بودم  واسه ورود به قلب اش هم  

کرد عجیب بود مثل بقیه با همه خوب برخورد یم

ی پشاهم نبود که با لوندی به سمت خودم 

اش کنم. یهو با صدای بسته شدن در از تحریک

ون   فکر اومدم... بیر  

 

 خوشگل خودم...خونی بابا... 
   سالم دخیی



 

وع شد، ه باز رسی
َ
حبت های الیک ... م  ا  

 با اخمانی درهم گفتم: 

 

 ...خوبم

 

اومدو روی لبه ی تخت کنارم نشست. خودم و 

جمع کردم و زانو هام و بغل گرفتم و با اخم به  

ه شدم  گوشه انی خیر

 

ا؟    چه خیی

 

 ...هیچی 

 

   چه خیی از دیشب؟



 

 ...هیچی 

 

؟!     هیچی

 

گفتی این پشه خییل ...اره دیگه ، تو راست یم

 دیگه یه جوریه... 

 

 اخماش درهم شد

 

 ...    یعتی نتونستی

 

 
ی
پاشدم و به سمت کیقی رفتم که دیشب تو مهمون

ون  دستم بودبازش کردم و کارت پشه رو بیر

 اوردم... 



 

 ...چی چی جینگ... 

 

شپاشدو به سمتم اومد ازم گرفت ا  

 با اخم پشت و روی کارت و نگاه کردو گفت: 

 

   این چیه؟! 

 

کت اش...   ...پشه بهم داد گفت برم رسی

 

 اخم اش تبدیل به لبخند شد

 

  اوه باریکال ...گفته بودم کار کاره خوده خودته 

 ها... 



 

 لبخند زورکیم و به لبام چسبوندم 

 پیشونیم و بوسید

 

فعه ی   قربون دخیی همه کاره ی خودم برم...د

 بعدی دیگه باید دلش رفته باشه ها... 

 

 ...داری دستور میدی کوروش؟

 

کنم که زودتر بری پیش   نه نه...فقط دارم کاری یم

خوای بری پیشش مامانت دیگه...گفته بودی یم

 نه؟

 

 لعنتی دستور یم داد... 

 آدم و مجبور میکرد... 



 آدم و تهدید میکرد... 

های  ند و محبتکرد با یه لبخته اش هم فکر یم

الیک میتونه کاری کنه که طرز فکر من و عوض کنه. 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

خوام برم پیشش... ...اره یم  

 

با حرص کارت و ازش گرفتم و به سمت تختم رفتم 

 دراز کشیدم و پتو و روی رسم کشیدم... 

 

 

 چند دیقه انی گذشت... 

صدای بسته شدن درو شنیدم پتو و کنار زدم. 

ی دستم و  ه شدم.حسیر باز کردم و به اسم پشه خیر

 مقدم... 



 

 ...حاال دیگه آینده ی من به دل تو وصل شده... 

 

 اگه نتونم عاشق اش کنم چی ؟... 

شم... اون وقت دیگه بیچاره یم  

باید تا ابد تو این خونه بمونم و بشم عروسک 

 خیمه شب بازی کوروش... 

 

 نی هدف... 

ه...  ی  نی انگیر

 ... ی  غمگیر

کردم... ی تالش ام و یم باید همه   

 

زدم باید بذارم یه نباید به این زودیا بهش زنگ یم

 چند روزی بگذره که شک نکنه... 



 

••• 

 

" ی  حسیر

 

...هوی باتوعم - ی حسیر  

 

ون اومدم و نگاهم و  رسی تکون دادم و از فکر بیر

 به میالد دادم

 

؟
ی
ن ی  ...چه مرگته چرا داد میر

 

ی احمقا دارم از سیر  - تا پیازه این  دو ساعته عیر

ه رو برات توضیح میدم بعد تو زل زدی به   دخیی

 گوشه انی و توفکری؟...نکنه معتاد شدی! 



 

...یه خورده کنما شم خفه ات یم...میالد پایم

ی   خسته ام خوابم میاد همیر

 

؟...خب خیی مرگت خ - ی سته انی خوابت میاد همیر

خوابیدی... موندی خونه یمیم  

 

ش پاشدپرونده رو بست و از جا  

 

منو مچل خودت کردی...  -  

 

ی بابا...   ...بگیر بشیر

 

نی اهمیت دستی برام پرت کردو به سمت در 

 خروچی رفت



 

 صدام و باال بردم: 

 

شنوی... ...میالد...باتوعم...نیم  

 

قبل از این که خارج شه برگشت و با اخمانی درهم 

 نگام کرد

 

 بری؟...بیارش این یگ و ...اون پرونده رو کجا یم

 هم ببینم

 

 حریص به سمتم اومد

 



ی چی داری دنبال د - وماهه منو کل بچه هارو عیر

...بابا مدل نیمخودت یم
ی
خوای بگو کشون

ره بازیا چیهخوام دیگه این مسخنیم  

 

 پرونده رو ازش گرفتم و بازش کردم

 

خوام؟...دندتون نرم ...گ گفته من مدل نیم

 که مدل باب میل
ی
لم پیدا نشه وظیفه اتوِن تا زمان

 بگردین پیداش کنید

 

ت...امر دیگه ای باشه... عه اینطوریاس -  

 

ه زوم کردم. قد  ای  58وزن  160رو عکسای دخیی

 بابا شانسم که نداریم! 

 



 ...چاقه... 

 

 متعجب گفت: 

 

؟!  - چی  

 

... ...میگم چاقه کوری نیم بیتی  

 

گیم الغر کنه... خب یم -  

 

به پشتی  پرونده رو بستم و پرتش کردم جلوش و 

 صندیل تکیه دادم

 

...عقل کل من واسه ده روزه دیگه یه مدل میخوام  

 54باشه و وزنش زیره  165که قدش باالی



؟ پیدا کن...نیم
ی
؟ بگو خودم یه خایک تو میتون

ی
تون

 رسم بریزم

 

ایطیه که  ز  - ده به رست؟این چه رسی

؟...حاال من تو این ده روز مدل با یه  گذاشتی

 از  
ی
ی مشخصان کجا واسه ی تو پیدا  همچیر

م که پیدا شد...   کنم...اصال گیر

 

ی و   ی یهو مکث کردو با قیافه انی که انگار یه چیر

 کشف کرده در ادامه گفت: 

 

ی اون صدتای قبیل محاله یه پیدا ن - ه نه...اصال بیر

 نشه

 



...قبیل؟...قبلیارو دیدم هیچ کدومشون باب میلم 

 نبود

 

ی چند تا مدل با  بابا میگم هست یه - همچیر

 ...
ی
 مشخصان

 

...ببند میالد...ببند فقط از جلوی چشمام گمشو 

ون...   برو بیر

 

-  
ی
وا چته تو روان  

 

...مرتیکه من دارم بهت میگم قبلیارو دیدم ازشون 

خوشم نیومد...بحث فقط رس قدو وزن 

نیست...طرف میاد اینجا باسن نداره یا سینه هاش 

ان یا خییل... درشت  



 

باعث شد حرفم قطع کنم. با  یهو زد زیره خنده و 

ه شدم. دلم یم خواست پاشم بزنم اخم بهش خیر

 ... ی  فک اش و بیارم پاییر

 

اال من دخیی سک*ش از کجا واسه ی تو پیدا  ح -

 کنم هان؟

 

با یه حرکت از جام پاشدم که پا به فرار گذاشت و 

.. تکون دادو خارج شد. با خنده رسی  

ون دادم...   نشستم و نفش بیر

توی فکر رفتم. یه فکر عذاب آور...  دوباره  

 یه فکر وحشتناک... 

 



 دیگه نتونستم از 
ی
نمیدونم چرا از اون شب مهمون

ون بیام. چند روزی گذشته بود  ه بیر
فکر اون دخیی

اما هنوزم انگار منتظر بودم منشی زنگ بزنه و بگه 

 طرف اومده... 

 

نشست شاید دلیل این که هیچکس به دلم نیم

ی انتظا ر نی خودی بود... هم همیر  

؟  اگه نیاد چی

؟!...   اصال اگه بیاد چی

 اگه بیاد باید چیکار کنم؟

ی وارد رابطه نشده بودم  من تا حاال با هیچ دخیی

 یعتی تاحاال دلم کش و نخواسته بود... 

 

اما بعید میدونم این مغز که لحظه به لحظه 

ه رو جلوی چشمام نمایش میده و دلم  تصویر دخیی



ه بتونه مقاومت  یمو چشم انتظار  ذاره جلوی دخیی

... کنه  

 

 ...  بیخیال بابا تو دیگه قرار نیست اون و ببیتی

اون یه رهگذره نی نام و نشان بود که اومد یه تیکه 

از هوش و حواس ات با خودش بردو برای 

ز صفحه ی زندگیت محو شد! ا  همیشه  

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

دم پاشدم کش و قوش به بدنم دادم و از تخت پری

ون. درحایل که چشمام و  . از اتاق زدم بیر ی پاییر



ی غار باز بودو خمیازه یم مالیدم و دهنم عیر

کشیدم پله هارو یگ پس از دیگری یط میکردم یم  

 

یهو زیر پام خایل شدو روی هوا معلق شدم. دیگه 

ی و  ی زمیر فاتحه ی خودم و خونده بودم که بیر

دم آسمون متوقف شدم. یگ از چشمام و باز کر 

 یهو با صورت شایان مواجه شدم. 

 

شیی مراقب باشیدخانوم توروخدا بی -  

 

ابروهام و بهم گره زدم و بجای اینکه ازش تشکر  

 کنم گفتم: 

 

 ... ی  ...خيیل خب بذارم پاییر

 



ون کشیدم و نی  خم شد. خودم از توی بغلش بیر

خونه رفتم. نشستم خدمتکارا  ی حرف به سمت آشیی

ی گذاش تند و مشغول شدم... صبحانه ام و روی میر  

د وارد  ی بابا درحایل که با گوشیش حرف میر

خونه شد. زیر چشیم نگاش کردم و نی  ی آشیی

 اهمیت به خوردن ادامه دادم... 

 

خواست اصال حوصله اش و نداشتم. دلم یم

ون که صبحانه ام  خونه بزنه بیر ی زودتر از آشیی

 زهرمارم نشه اما نه... 

ت... با دیدنم قطع کردو رو به روم نشس  

 

م...  - صبح ات بخیر دخیی  

 



ی کردم و لقمه  نی این که نگاش کنم رسم و باال و پاییر

جویدم... ی توی دهنم و یم  

 لیوان چای ام و برداشتم

 

زبونت و گربه خورده...  -  

 

 ...نچ

 

ی این چه چپس  - ی آدم بشیر ...عیر
ی
ن ی را حرف نمیر

 وضعشه

 

نگایه به خودم انداختم. یه جوری روی صندیل 

خواستم بعد صبحانه ده بودم که انگار یمولو ش

م بخوابم...   همونجا بگیر

 



صورتتم که نشستی  -  

 

 ...شستم 

 

؟...پ - س اون سیاهیه زیر چشمت مال شستی

 چیه؟

 

 ...سیایه؟! 

 

ی برداشتم و  ی کرد. یه قاشق تمیر رسش و باال و پاییر

از توش خودم و نگاه کردم با این که شبیه آینه آدم 

اما ریمیل که خایل شده بود زیر داد و نشون نیم

 چشمم کامال قابل روییت بود... 



نگاهم و از قاشق گرفتم و به بابا دادم. منتظر بود 

ازش معذرت خوایه کنم اما نچ من اهل معذرت 

 خوایه های بیخودی نبودم

 

؟...اره اره تو  ...چیه چرا اینطوری نگام میکتی

ه منه که   نشستم...اصال مگه تقصیر
ی

راست میگ

 این ریمله ریخته زیر چشمم

 

ه تقصیر مژهای بلندته...یه خورده کم حجم تر ن -

 بودن این وضعت نبود

 

نی اهمیت لیوانم و برداشتم و بقیه ی چای ام و 

 خوردم

 

کت پشه؟  - ی رسی گ میر  



 

 ...کدوم پشه؟! 

 

 داد زد: 

 

دنیاااا -  

 

 از جام پریدم و بهت زده نگاش کردم

 

بینم فراموش کتی  ااا...ننبینم پشت گوش بندازی -

دما  کاری که بهت سیی

 

 با ترس و لرز گفتم: 

 



ی امروز  م ...اصال همیر ...نه بابا فراموش چیه...میر

م  میر

 

 کردو ساعت توی دستش و نگاه کرد
ی
 پوف

 

ییل خب زودتر صبحانه ات و تموم کن برو خ -

 آماده شو که دیرت نشه

 

م  ...وااا...نمیخوام...اصال فردا میر

 

:  کوبید  ی روی میر  

 

گفتم پاشو...   -  

 

 ...باشه باشه... 



 

خونه  ی ی اش و ازم گرفت و از آشیی نگاه خشمگیر

ی کوبیدم و حریص  خارج شد. لیوان و روی میر

پاشدم. کمد لباسم و باز کردم. یه پالتوی قهوه انی 

اومد یه کمربند داشت  برداشتم تا روی زانوهام یم

 که کمرو باسنم و خوش فرم نشون میداد 

 

وار جذب مشگ ام و پوشیدم موهام و باز  شل

گذاشتم کاله گرم بافت ام پوشیدم یه خورده از 

ون اوردم و شال ام و دور گردنم  جلوی موهام و بیر

 زیبا بودن واسه 
ی
انداختم چشمام به اندازه ی کاف

وع کردم طراچ  ی هم آرایششون نکردم رسی همیر

 لبام ...چکمه هامو پوشیدم و کوله ام و برداشتم

 

 از اتاق خارج شدم

 



 رایه دفیی پش مقدم شدم... 

 

ی و روندم  مطابق آدرش روی کارت پشه بود ماشیر

ش رسیدم ...   تا به دم در دفیی

 

ی و . کوبیدم..    در ماشیر  

 

 اوووف چه دم و دستگایه چه برج باال و بلندی ... 

 

...یه بالنی من به رست بیارم که اون چشمای 

بشن واسم... جذابه غرق غرورت پر از اشک   

 

 از افکار خودم خنده ام گرفت... 

 لبخندی گوشه ی لبم اوردم و وارد شدم ... 



از نگهبان آدرس دفیی اش و خواستم طبقه ی 

 بیست و پنج بود... 

 

کمه رو فشار دادمد  دم. شوارد اسانسور    

 دینگ دینگ طبقه ی بیست و پنج... 

مثل گوینده ها اداشو در اوردم ویل به محض این  

در باز شد که   

 

 صاف وایسادم ... 

از اسانسور خارج شدم و آروم و استوار به سمت  

له اش تو لپ تاپ اش ک کانیی منشی قدم برداشتم. 

 بود

 

 ...سالم

 



 رسشو باال اورد

 

   سالم شما؟

 

ی مقدم کار دارم  ...با اقای حسیر

 

   چی کارشون دارین؟! 

 

...حتما باید واسه شما توضیح بدم که چیکارشون 

رم ؟! دا  

 

 لب و لوچه شو واسم کج کرد

 

ی بهشون خیی میدم...  ی بشینیر    بفرماییر



 

 پرر رونی من جای این پشه بودم اخراج 
چه منشی

کردم... اش یم  

 

روی صندیل رو به روی کانیی پاپشت پا انداختم و 

نشستم یه خورده با گوشیم ور رفتم بردیا بهم 

Pm داده بود 

 

کردم و توی کوله جوابشو ندادم گوشیم و خاموش  

 ام گذاشتم... 

 

ِ کردم 
تقریبا نیم ساعتی گذشت یه نگایه به منشی

کرد از نوع نگاهه اش متنفر زیر چشیم بهم نگاه یم

 بودم ... 

 



 ...ببینم خانم من تا گ باید اینجا منتظر بمونه ام؟

 

  اخه اقای مقدم جلسه دارن ممکنه تا یگ دو 

ا شمارتون ساعته دیگه جلسه شون تموم نشه شم

و بدین هر وقت رسشون خلوت شد من خودم 

م...   باهاتون تماس میگیر

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

بالخره بعداز کیل جستجو یک نفرو پیدا کردم که 

ی  ایط مدل شدن و داشت. هرچند بازم همچیر رسی

به دلم نچسبیده بود اما از اونجانی که زمان در گذر 



بود و وقت کم و روز به روز به زمان عکاش 

تونستم بشینم و دست رو شدم نیمتر یمزدیکن

دست بذارم که زمان بگذره و از رقبا عقب 

 بمونم... 

 

آندیا منصوری. اسمش و توی کاغذ نوشتم. پرونده 

 که زنگ بزنه و اش و برداشتم. باید یم
ی
دادم به بیان

 نفسم و با صدا 
ی

قرار مالقات بگذاره. از رس خستگ

ون دادم. پاشدم...   بیر

 

 و یمصدای 
ی
شنیدم که با خانویم صحبت بیان

ه رو چرخوندم. پرونده رو روی  یم کرد. دستگیر

کانیی گذاشتم اومدم که سفارش کنم که زودتر قرار 

مالقات و بذاره که خانویم که به سمت آسانسور 

رفت توجه ام و جلب کرد! یم  

 



 

 قدو قوارش شبیه... 

 شبیه دنیا بود !... 

 نه نه امکان نداره... 

 بر یم تازه
ی

گشتم! داشتم به روال عادی زندگ  

کردم! تازه داشتم فراموشش یم  

شد گوشه ی کم کم داشت تبدیل به یه خاطره یم

خواستم حتی احساس کنم که ذهنم. نیم

 خودشه... 

 

زد و با تمام ام ساز مخالف یماما دل آشفته

خواست که امیدوار باشه به این که اش یمجون

ی که روش زوم کرد م خوده دنیاست... دخیی  



ام جا به جا  ام و روی بیتی نی اختیار عینک مطالعه

ه منتظر  کردم ودقت نگاهم و بیشیی کردم دخیی

 آسانسور بود 

 

ی بودم مثل همیشه آروم  برخالف ظاهرم که مطمی 

بان قلبم باال بنظر یم رسید با هر حرکت اش ضی

خواست دوباره ببینم رفت از یک طرف دلم یمیم

کردم که اشتباه  طرف دیگه هم دعا یماش...از 

 کرده باشم و کس دیگه انی باشه.... 

 

 به نیم رخ وایساد 

ی شدم...   این بار دیگه مطمی 

 ناخوداگاه اسمش و صدا زدم

 

 



••• 

 

 دنیا"

 

 صدانی فضارو پر کرد: 

 

دنیا!  -  

 

رسجام خشکم زد درب اسانسور باز شد. قبل از 

رگشتماین که اقدام به ورود کنم. کنجکاو ب  

ی بود!   حسیر

ه لعنتی منشی که گفت حاال حاال کار داره و جلسه 
َ
ا

شه... اش تموم نیم  

 



اومد. بدجور هول شدم. داشت به سمتم یم

کردم امروز ببینمش حتی مطمئنم ته فکرش و نیم

کردم که این مالقات حداقل دلمم خدا خدا یم

س کپه  امروز اتفاق نیوفته و برگردم خونه نی اسیی

و بذارم. اما چه فایده شانسم که نداریم  ی مرگم  

 

بزور لبخندی روی لبام اوردم. معلوم بود حسانی از 

 دیدنم خوشحال شده! 

 

؟!  - تو اینجا چیکار میکتی  

 

؟!   ...س...سالم...خونی

 

 رستاپام و نگاه کرد. 

 



این طرفا؟!  مرش تو چطوری...از  -  

 

 ...ِام...راستش... 

 

زنیم! رف بحبیا بیا بریم تو باهم  -  

 

نگاهش و ازم گرفت. مجبور شدم پشت رسش قدم 

 بردارم... 

 

ی - یف بیی ن داخل من االن میامشما تشی  

 

نگاهش و به منشی اش داد مثل اینکه باهاش کار 

ش بودم برگشتم به  داشت .دم در دفیی

 سمتشون... 

 



...راستی من خییل وقته منتظرم ، این خانوم گفت 

یگه ام تموم جلسه دارین و تا یگ دوساعته د

شه... نیم  

 

 با اخم برگشت به سمت منشی اش... 

 

 من جلسه داشتم؟...دفعه ی آخرت 
ی
  خانوم بیان

 باشه به کسانی که میان اینجا دروغ میگیا... 

 

 آخيش دلم خنک شد... 

ه با حرص بهم نگاه یم کرد منم به چشماش دخیی

اش... زل زدم که از رو بره و رسش و بکنه تو الک  

 

روغ کار زشتیه... د  وای وای...وای   

 



 به 
ً
ی داخل من بعدا   خییل خب شما بفرماییر

 میکنم... 
ی

 حساب ایشون رسیدگ

 

 وارد شدم

 

... لوکس و بزرگ ... 
ی
 به به چه اتاف

ی پشت رسم وارد شد با دستش به صندیل  حسیر

اشاره کرد هوای اتاق چقد خوب بود خوش بو و  

 تو  داد واسه خوابگرم جوون یم
ً
روز مخصوصا

 و هوای ابری... 
ی
 بارون

 

از افکار خودم خنده ام گرفت ویل سیع کردم تو 

دلم بخندم. روی صندیل نشستم و پا روی پا 

 انداختم . اومدو رو به روم نشست

 



   خب چی شد یادی از ما کردی! 

 

...هیچی دیگه کیل فکر کردم درمورد پیشنهادت 

 تصمیم گرفتم بیام ببینیم ... 

 

نی نقض...   از نظر من که   

 

 لبخند ژوکوندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 

...نگو توروخدا...یهو دیدی جوگیر شدم و 

 امیدوارا... 

 

 خندیدو گفت: 

 

   من حقیقت و گفتم خانووم... 



 

 ...خب دیگه باید کجارو امضا کنم... 

 

  چقد عجله داری تو دخیی ، بذار یه خانویم هم 

یلت،چهره ات ،استاباید بیاد ببینتت قدت ،وزن

 ات... 

 

خوای دیگه این همه چاله ...وا.... بگو مدل نیم

ذاری جلو پای من... چوله چیه یم  

 

...یم ی خوای   بالخره روال کاریه ما همیر

خوای هم... بخواه...نیم  

 

ه شد و ادامه نداد!   بهم خیر

 یه ابروم باال پریدو کنجکاو گفتم: 



 

خوام هم ؟... ...نیم  

 

اورد و گفت: لبخندی گوشه ی لب اش   

 

خوای دیگه... خوای هم...نیم  نیم  

 

 تر کنم: 
ی
 لبخند زدم و سیع کردم فضارو خودمون

 

 ....میگم عجیبه ها

 

 متعجب گفت: 

 

؟!...چی عجیبه؟!     چی



 

ای دورو بر تو همه از من متنفرن ،  ...اینکه دخیی

خواد هم باهام لجه...اونیم که یم این منشی ات 

انومه...مطمئنم ازم بیاد منو ببینه هم که خ

 خوشش نمیاد

 

 تو گلو خندید 

 

 ...چیه مگه دروغ میگم ؟

 

   چی بگم اخه... 

 

 در به صدا در اومد 

 

   بیا تو ... 



 

منشی اش بود یواشگ بهش اشاره کردم که به 

 منشی نگاه کنه اونم منشی رو زیر نظر گرفت... 

ی  منشی با دوتا قهوه وارد شد. قهوه هارو روی میر

گذاشت یه نگایه بهم انداخت منم دقیقا بینمون  

ی خودش نگاهش کردم  عیر

 

قیافه ی بسیار معمویل داشت و قدشم نسبتا  

کوتاه بود ویل از نوع نگاهه اش متوجه شدم 

 اعتماد به نفسش بیشیی از این حرفاست... 

یه لحظه یاده دروغش افتادم و یادم افتاد 

رو خواسته یه جوری دست به رسم که که پشهیم

 نبینم نی اختیار اخمام درهم شد و عصتی گفتم: 

 

 ...چیه نگاه میکتی ؟



 

 _ هیچی همینطوری

 

 بری...خوبه یم
ی
تون  

 

 با اخم گفت: 

 

_ شما دارین دستور میدین برم یا بمونم؟...اقای 

مقدم خودشون اینجان من از ایشون فقط دستور 

م نه شمااا؟یم گیر  

 

ی  ی عیر  بمب اومدم که جوابش و بدم که یهو حسیر

 ترکید: 

 



ون تا اعصابم و از این خ -  گمشو برو بیر
ی
انوم بیان

 بیشیی خورد نشده و کار دستت ندادم

 

 از ترس دست و پاش یم
ی
لرزیدن قدیم عقب  بیان

 گذاشت و بزور لب زد: 

 

 _ چ...چشم... 

 

ی دهنم باز مونده بود و تو شوک بودم که  همچیر

 گ رفت! 
ی
 نفهمیدم بیان

ی خم شدو قهوه اش ی باعث  حسیر و برداشت. همیر

ون بیام و قهوه ام و بردارم  شد منم از فکر بیر

ی لبام گذاشتم که صداش بلند  لبه ی فنجون وبیر

 شد: 

 



   نخور نخور... 

 

 شوکه نگاهم و از فنجون گرفتم و گفتم: 

 

 ...چی ؟! 

 

   بده اون قهوه رو ... 

 

ام و به سمتش گرفتمبا تردید قهوه  

 

 ...بیا... 

 

جون خودش و جلوم گذاشت و  ازم گرفتش! فن

 گفت: 



 

   تو مال منو بخور ... 

 

 ...وا...چرا؟! 

 

ندارن که     واسه این که اینا عقل درست و حسانی 

ی ات ی بریزن توش به کشیی ی دن... ب  ، ممکنه چیر  

 

شد !... اوه داشت پیش مرگ ام یم  

افتادا... نه خدانی مثل این که یه اتفاقانی داشت یم  

 گفت
ی
م: با نازو نگران  

 

خوری. اون ...خب اگه ریخته باشن، تو داری یم

بالنی که باید رس من بیاد خدانی نکرده رس تو 



 میاد...من که دلم نیم
ی
خواد بخاطر من برات اتفاف

 بیوفته

 

ون   درحایل که بهم زل زده بود خودش و از فکر بیر

 کشید گلونی صاف کرد و گفت: 

 

شه نگران نباش...   من هیچیم نیم  

 

وع ک رد به خوردن قهوه اش... رسی  

اش خورده بود که یهو یه خورده از قهوه  هنوز

وع به رسفه کردن کرد...   رسی

 

ه شدم  فنجون تو دستم خشک شد. بهش خیر

منتظر بودم رسفه اش قطع شه که یهو شدت  

 گرفت. صورتش قرمز شد! 



 قلبم داشت وایمیستاد! 

ه من بدبخت شم دستم به اون  خدایا نکنه این بمیر

نرسه امریکا هم کنسل!  مدارک  

 

ش یه لیوان آب واسش  ی رسی    ع پریدم و از روی میر

کرد بردم هنوز داشت رسفه یم  

 

 ...وای خدایا چت شد یهوو ... 

 

شدم با صدای بلند داشتم از ترس زهله ترک یم

 و صدا زدم وارد شد به سمت اش رفتم و یه 
ی
بیان

وشش ... گدار خوابوندم زیر   چک آب  

 

یط کردی هان؟...زنگ بزن ...احمق چه غل

 آمبوالنس رسی    ع... 



 

ی ردو بدل  ی من و حسیر اونم ترسیده بود نگاهش بیر

 میشد. داد زدم: 

؟؟؟...   ...کجا داری نگاه میکنیتر

 

 رسی    ع از اتاق خارج شد 

 

 ... ی  برگشتم به سمت حسیر

 

؟ ...خونی
ی  ...الووو...اقای مقدم...حسیر

 

رسش و روی شونه ام گذاشتم. چشمام از حدقه 

ون زد. چیکار باید یمب کردم؟...نکنه باید بغلش یر

کردم؟!...نه بابا هنوز زوده واسه این کارا... یم  

 



 آروم دستم و روی ته ریشش کشیدم

چند باری آب به خوردش دادم. طویل نکشید که 

حالش بهیی شد. نفس راحتی کشیدم و از ته دل 

 خداروشکر کردم.... 

مرگ نجات  آروم و بریده بریده مثل کش که از 

 پیدا کرده باشه گفت: 

 

 بگو امبوالنس و کنسل کنه... 
ی
   به...به بیان

 

 

 باصدای بلند داد زدم: 

 

 ...بیاتیتر 

 

   خدا بگم چیکارت دخیی کر شدم... 



 

 خندیدم و گفتم: 

 

وت داشته باشه...   ...دخیی باس جنم و جیی

 

ی یه موش رسی    ع پرید تو اتاق. کیل ترسیده   عیر
ی
بیان

ت ام و حفظ کردم و بهش حتی یک بود منم ابه

 ذره هم لبخند نزدم... 

 

 ...کنسل کن امبوالنس رو... 

 

   چشم خانم

 

 اوه چقد حرف گوش کن شد یهو !... 



کرد یه چک هرچند اگه منم یه نفر جرات پیدا یم

بخوابونه تو گوشم حرف گوش کن و رس به زیر 

ی کاری و یم شدم حیف که کش جرات همچیر

 نداره... 

 

ی انقد رسفه کرده بود و نی  رفت و  درو بست. حسیر

حال بود که هنوز رسش و از روی شونه ام بلند 

نکرده بود! ای بر شیطون لعنت. بردار بابا رست رو 

من اعصاب درست و حسانی ندارم یه چک 

تو گوشت کار به حراست و این حرفا   خوابونمیم

کشه هااا... یم  

 

ی لبام در رفت که تند  جلوی شدت  خنده انی از بیر

اش و گرفتم. یه خورده نازش کردم ویل دیگه 

 نتونستم سنگیتی وزن اش و تحمل کنم

 



 ...چقد تو نازک نارنچی پاشو دیگه... 

 

رسشو از روی شونه برداشت دوباره لیوان اب و 

 برداشت و رس کشید... 

 

شدم   تا دم مرگ رفتم بخدا...داشتم خفه یم  

 

ودم توی موقعیت خونی بود واسه جا دادن خ

 دلش... 

 

...من تا تو اون حالت دیدمت قلبم 

نمکدونسم باید چیکار  وایساد...نیم  

 

 با خنده گفت: 

 



  اره از موقعیت استفاده کردی یگ زدی تو گوش 

 اره
ی
 بیان

 

 ...بخاطر خودم نزدم ... 

 

   بخاطر گ زدی ؟! 

 

 با یه حالتی تو چشماش زل زدم

 

 ... بخاطر تو... 

 

ی حالتی به سنگم خداوکییل این حر  ف و با یه همچیر

دم آب یم ی شد چه برسه به دل این پشه... میر  

 



حرکات اش و زیر نظر گرفتم چشم از چشمام بر 

داشت ... نیم  

 چند ثانیه انی تو همون حالت موندم

 

شدم رسی    ع نگاهم کم کم داشتم غرق چشماش یم

اش گرفتم لیوان قهوه رو برداشتم یه و از نگاه

خوردمخورده ازش و   

تونم خدا اخر و عاقبت من و بخیر کنه متی که نیم

خوام یه خورده تو چشماش زل بزنم چطوری یم

 باهاش وارد رابطه شم...! 

 

ه اینم که رسد شده... 
َ
 ...ا

 

 و صدا بزن بیاره واست... 
ی
   خب عزیزم بیان

 



 متعجب نگاهم روش قفل شد 

واو ...عزیزممم ...خداروشکر مثل این که یخ اش 

شد! شت اب یمدا  

 

به پشتی صندیل تکیه داد و پا روی پا انداخت و 

 انگشتاش و به هم گره زد: 

 

ی بیاره ی    بگو دیگه ...بگو واسه منم یه چیر

 

...چی یم خوری ؟...چی  

 

   هرچی تو بخوری... 

 

 و صدا زدم 
ی
 دوباره با صدای بلند بیان

 



 ...بیاتییتر 

 

د بزور برگشتم و نگاش کردم از قیافه اش پیدا بو 

 جلوی خنده هاشو گرفته بود... 

 رسی    ع وارد شد 
ی
 بیان

 

   بله خانم... 

 

 با دست به فنجونا اشاره کردم... 

 

...بیا اینارو بردار بیی دوتا هات شاکلت واسمون 

 بیار 

 

   چشم

 



از لرز دستاش معلوم بود حسانی ازم حساب 

ون گذاشت یم ون رفت تا پاش و بیر برد. از اتاق بیر

و  ی رسی ع کرد به خندیدن ... حسیر  

 

 و انقد رس به زیر و حرف گوش  
ی
  بخدا تو عمرم بیان

 کن ندیده بودم

 

ه باید مثل ...واسه این که فک یم کتی چون دخیی

 ...  یه بچه ی دوساله باهاش رفتار کتی

 

کنم مثل خودت باهاشون   از این به بعد سیع یم

 برخورد کنم البته بعید میدونم بتونم... 

 

...  ...این چه
ی
حرفیه معلومه که نمیتون  

 



ه شدو تو فر رفت!   با لبخند کنج لبش بهم خیر

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 جالتی بود باهاش احساس راحتی 
دنیا دخیی

ای دیگه اخالق و رفتارش بر یم کردم بر عکس دخیی

 بود 
ی
 خالف چهره ی زیباش ساده و خودمون

کنم!   تونستم مقاومتدیگه در برابرش نیم  

 

غرور باشم! تونستم منیم  

کردم دارم با زدم احساس یموقتی باهاش حرف یم

کنمیگ از اعضای خانواده ام صحبت یم  



 نه یک کارمند یا یک همکار یا هر کس دیگه ای... 

 

کت استخدام شه و واسه ی  دوست داشتم تو رسی

 یک سالم شده اینجا بمونه... 

چون هم استایل اش و دوست داشتم هم چهره 

ت... نشساش به دل یم  

 

ای زیادی بخاطر موقعیت وجایگاهم به  دخیی

اومدند و قصد نزدیک شدن بهم و سمتم یم

 داشتند

کسانی که نگاهشون پر از هوس بود و قصدشون 

 ترصف قلبم... 

 

اما دنیا یه جورانی با اونا فرق داشت یا حداقل 

گفت... احساس من این و بهم یم  



ی  چرخوند یهو نگاهش و رو در و دیوار اتاق یم بیر

تماشای اتاق نگاهش روم قفل شدو متعجب  

 گفت: 

 

! نکنه ا -  افتاده؟...چرا اینطوری نگام میکتی
ی
تفاف

! پشیمون شدی و نیم خوای مدلم کتی  

 

 ...راستش...راستش اره پشیمون شدم

 

 ترس و نا امیدی و توی چشماش دیدم! 

 

؟! جدی که نیم -
ی

گ  

 

ی کردم و گفتم:   رسم و باال و پاییر

 



جدی گفتم...کامال   

 

ه شدو آروم آروم ابروهاش بهم گره  اولش بهم خیر

اش و حریص خورد تند از جاش پاشدو کیف

 برداشت... 

 

دونستم رسه کاریه...احمق فکر  دونستم...یمیم -

کت کوفتیه تو  کردی من محتاج اینم که بیام تو رسی

 واسه تو کار کنم هان؟

 

درحایل که از شنیدن حرفاش چشمام قده نعلبگ 

ده بود پاشدم و گفتم: ش  

 

؟!...اصال 
ی

...معلوم هست چی داری ميگ

ای؟متوجه  



 

ره...متوجه ام...این تونی که متوجه نیستی داری ا -

؟  و گ و رسه کار گذاشتی
ی
ن ی  با گ حرف میر

 

 عصتی صدام باال رفت: 

 

 ...کیو رسه کار گذاشتم هان؟...بگو ببینم... 

 

ی  قفل  امسکوت همه جارو پر کردو نگاه خشمگیر

اش چشمای نیمه بازش شد که کم کم اعصبانیت

 پریدو لبخندی روی لباش اورد... 

کرد گفت: با لحتی که آرامش و بهم تزریق یم  

 

 خشید...من...نیمبب -
ی
خواستم اعصبان

 شم...یهونی شد



 

 نی اختیار رسم و زیر انداختم و گفتم: 

 

ه تو نبود...من نباید رسه  ...مهم نیست...تقصیر

 کردم...فکر نیماز یمشوچی و ب
ی
شی بکردم اعصبان  

 

 متعجب گفت: 

 

...یعتی یمی -  حرفات شوچی بودو عتی
ی

خوای بگ

خوای منو بفرستی برم؟! نیم  

 

 رسم و باال بردم و نگاهش کردم

 

 ...کجا بهیی از شما پیدا کنم خانوم... 

 



 زدو با عشوه نشست و پا روی پا 
ی

لبخند پررنگ

 انداخت

 

 نمیاد...دیر بجنتی از من اصال گیر  اره واقعا...بهیی  -

شمااامن پشیمون یم  

 

 خندیدم و نشستم... 

 

...به این قیافه نیم خوره از همکاریه با برند ...نخیر

 من بدش بیاد یا پشیمون بشه

 

ات باالستااا... اعتماد بنفس -  

 

ام باال نیست...انقدر واسه ی اسم ...اعتماد بنفس

ردم که حق و شهرتم زحمت کشیدم و تالش ک



ین ها نیست بلکه با منه و اونا  انتخاب با بهیی

ی تا بلکم فرچی بشه و  ی که به صف وایمیسیی هسیی

 انتخاب شن... 

 

 لبخند رضایت بخشی روی لباش نشست و گفت: 

 

شکخوشمان آمد پاوه اوه افرین...  -  

 

 پشک؟! 
ی

 ...پشک؟...به من میگ

 

 لباش و آویزون کردو گفت: 

 

اهوم -  

 



وط خو دلم یم ط و رسی  بشم براش رسی
ی
است اعصبان

اش درازتر کنه و بذارم که حق نداره پاشو از گلیم

 باید حدو مرز خودش و بدونه... 

اما چه کنم که با دیدن قیافه ی ملوس و تو دل 

خواست بروش زبونم بند اومده بود و فقط دلم یم

ه بشم!   ساعت ها بهش خیر

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

 ف
ی
نجون های هات چاکلت بعد از چند دقیقه بیان

ی گذاشت ماهم مشغول خوردن  و اوردو روی میر



ی  شدیم که صدای تلفن فضا رو در برگرفت. حسیر

پاشدو به سمت اش رفت. زیر چشیم نگاهش  

 کردم

 

   باشه مشکیل نیست فردا میبینمتون

 

 تلفن گذاشت و اومد کنارم نشست

 

   خب دنیا خانووم

 

 ...جانم؟

 

ینتت یه کاری واسش پیش   این خانومه که قرار بب

آد اومده امروزو نیم  

 



؟! 
ی

 ...وای جدی میگ

 

   اهوم... 

 

 ...پس من برم دیگه... 

 

ی گذاشتم کوله ام و برداشتم و  فنجون و روی میر

 به سمت 
ی
پاشدم دستم و به معنای تشکرو قدردان

 اش گرفتم

 

ونم پاشد. دوباره قدو قوارش و جذابیت اش ا 

من امروز کفش پاشنه  محوم کرد. لعنتی اخه چرا 

بلند نپوشیدم این چیه اخه. یادم بمونه دفعه ی 

 بعد حتما این کارو بکنم... 

 



بهم دست داد. دستم و جلو بردم و بهش دست 

 بدم و بار اصال دلم نیمدادم. این
ی
خواست سون

 خول و چل بازی در بیارم... 

 

 ...خوشحال شدم... 

 

   منم همینطور... 

 

د... خنده تو چشماش موج م ی یر  

 

 ...چیه چرا میخندی؟! 

 

   هیچی ... 

 

 هنوز دستم و ول نکرده بود



دستم و به سمت خودم کشیدم ویل اون بیشیی 

داد نکنه! نکنه فهمیده بود من دخیی  فشار یم

کوروش ام؟! ترس عجیتی به دلم افتاد. 

همونطوری با قیافه انی پکرو نگران بهش زل زده 

 بودم که یهو گفت: 

 

یگه تموم شده یه لحظه صیی کن کت   منم کارم د

 ام و بردارم باهم بریم... 

 

 هوووف با شنیدن حرفش نفس راحتی کشیدم

 بزور لب زدم: 

 

 ...باشه

 



کت اش و برداشت و با یه حرکت پوشید اوف 

 چقد خوش تیپ بود دقیقا مثل یه مانکن... 

بردم داشتم لذت یماز این که کنارش قدم بریم  

ن عجیب و غریب نگاه ها بهمو تو راه خییل 

کردن! یم  

 

کت خارج شدیم...   از رسی

ی  کت بود. به سمت ماشیر ی دم در رسی ی حسیر ماشیر

دونسم باید چیکار کنم اگه اش حرکت کردیم. نیم

اید تا دم در خونه منو ب رفتمباهاش یم

رسوند!... یم  

فهمید بهش دروغ گفتم که از یه عدشم یمب 

هام نقش بر خانواده ی معمویل ام و همه ی نقشه 

شد.. آب یم  

 



 

تونستم خودم و بهش خیر رسم باید تا جانی که یم

رفتم هم ضایع بود ! کردم ، نیمنزدیک یم  

ون اومدم  با صداش از فکروخیال بیر

 

 ...جانم؟! 

 

ی دیگه...   ؟ بشیر
   کجانی تو دخیی

 

ی و برام باز کرده بود تو عمل انجام شده  در ماشیر

ت و خودشم اومد قرار گرفتم و نشستم! درو بس

س زیاد دستم و  پشت فرمون نشست از اسیی

کوبوندم بد جور تو مشت کردم و آروم به لبام یم

کردم خدایا... فکر بودم باید چیکار یم  

 



 حرکت کردیم... 

داروشکر کردم... خ  گوشیم زنگ خورد تو دلم  

 گوشیم و از تو کوله ام در اوردم... 

نستم کیه زیر شماره ی ناشناس بود! با اینکه نمیدو 

 لب پچ زدم

 

ت بده  ...خداخیر

 

 وصل کردم و دره گوشم گذاشتم: 

 

 ...الوو

 

   سالم عشقم چطوری؟

 



 بردیا بود !... 

با یه شماره ی ناشناس زنگ زده بود که جواب اش 

خواست باهاش صحبت  بدم! لعنتی اصال دلم نیم

نم! تونستم هم قطع ککنم...اما خب نیم  

 

چطوری؟...  ...سالم عزیزم مرش تو   

 

 از صداش معلوم بود حسانی شوکه شده... 

 

pm  قربونت برم چرا  میدم جواب نمیدی!...  

خوام ببینمت!... یم  

 

تونم... ...اووم من یه کاری واسم پیش اومده نیم  

 

   چه کاری ؟!... 



 

 عصتی بودم... 

از برخورد معمویل اش...    

د که انگار هفته ی  ی از این که یه جوری حرف میر

عمه ی نداشته ی من زیرش خوابیده بود...  پیش  

 

 ...خییل خب کاری نداری ...قربونت ...خدافظ

 

 گوشی و قطع کردم

 دوباره زنگ زد رسی    ع سایلنت کردم... 

 اش 
ی

ی انداختم مشغول راننده گ یه نگایه به حسیر

ین نگاه کنجکاوی یا سوایل...   بود بدون کوچکیی

 

   خب از کدوم طرف برم؟

 



س   گرفتم به ِمن و ِمن افتادمدوباره اسیی  

 

 ...اوووم همینجا پیاده میشم

 

   اینجا ؟!...وسط خیابون؟! 

 

 ...اره یه رسی خرید دارم باید حتما انجام بدم

 

کنم خوای پیاده شی اضار نیم  باشه حاال که یم  

 

 ...مرش از لطفت... 

 

کنم این چه حرفیه...   خواهش یم  

 



 ...خدافظ

 

باش   بسالمت مواظب خودت  

 

پیاده شدم و واسش دست تکون دادم بهم لبخند 

 زدو حرکت کرد. تاکش گرفتم به خونه برگشتم... 

پالتوم و دروردم و یه گوشه پرت کرد. روی تختم 

 دراز کشیدم ... 

 

م دوباره فردا  آخ ، یادم رفت شماره ی پشه رو بگیر

کت باید به منشی احمق اش زنگ  ی به رسی واسه رفیی

دم...کارت ا ی ش و از توی کیفم در اوردممیر  

 شماره ی همراهش رو کارتش نبود !... 

 کارت اش و یه گوشه پرت کردم... 

 



 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

 رسعت ام و کم کردم و شماره ی میالد و گرفتم... 

ی و متوقف کردم و  چرخیدم تو خیابون و ماشیر

 ریموت و برداشتم

 

الوو -  

 

 ...الوو میالد خیی خوش

 



 بهت زده گفت: 

 

 افتاده؟!!  خوش -
ی
!...اتفاف خیی باشی  

 

 ...اره...بالخره مدل مورد عالقه ام و پیدا کردم

 

ی لیستی که بهت ج - ؟!...گ کجا؟...از بیر
ی

دی میگ

 دادم اره؟! 

 

...نه...اون لیست و که ریختم دور...حاال بعدا 

کنم...فقط زنگ زدم بهت خیی باهاش آشنات یم

 ...  بدم که دیگه نی مدل نباشی

 

یام بدمت گرم کشتی مارو...حاال گ میاد که بابا  -

.. ببینمش.   



 

 ...دیدیش

 

؟!  - چی  

 

 ...میگم دیدیش 

 

کته!  آشناست؟...از بچه های - رسی  

 

کت بود که من هر  ...نه بابا...اگه مثل اون توی رسی

دم واسه انتخاب مدل ی  ساله تورو به درو دیوار نمیر

 

 زد زیره خنده: 

 



ما...کاش یه قرار کنجکاو   اره واال...ویل حسانی  -

گذاشتی ببینمشیم  

 

کت بیا ببینش  ...فردا میاد رسی

 

اووف مشتاق دیدار -  

 

 ...خییل خب کاری نداری؟

 

نه بایز -  

 

فتم: گو زیر لب    قطع کردم  

 

ه...   ...مردشور خداحافیطی کردنت و بیی



 

ی و پارک کردم...   وارد محوطه شدم و ماشیر

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 شدید چ
ی

شمام و باز کردم با احساس گرسنگ

ساعت نه شب بود. اوووف چقدر خوابیده 

 بودم... 

گه بخوابمخواست یه خورده دیدلم یم  

از اونجانی که کم مونده بود شکمم به قار و قور 

 بیوفته

 



پاشدم !...    

خونه دآنی به   ی ست و صورت ام زدم و به آشیی

 رفتم

مشغول شام خوردن...  بابا نشسته بودو    

تم... رفتم و روبروش نشس  

 

   سالمت کو؟

 

 نی حوصله زیر لب گفتم: 

 

 ...سالم

 

ا؟    وعلیکم ...خونی چخیی

 



 ...  ...مرش هیچی

 

کت مقدم...  ؟گفته بودن رفتی رسی    هیچی

 

ا چه زود پخش میشه...   ...عه خیی

 

  اره دیگه من کوروش رادم دخیی پشه رو رو هوا 

نم ی  میر

 

 ...نکنه واسم بپا گذاشتی ؟... 

 

ارم ...خب حاال تعریف    اگر الزم بدو  ی نم ، بپاهم میر

 کن ببینم... 

 

 ...چیو؟



 

   چیکار کردی ؟چی شد؟

 

کت ...   ...رفتم رسی

 

   اونو که میدونم بعدش؟

 

...هیچی دیگه با پشه حرف زدم مثل این که 

خواد مدلم کنهیم  

 

   جدا؟...چقد باهوشه این پشه

 

   چطور ؟! 

 



مم اگه وارد فه  یه عمر ور دلم بودی تازه دارم یم

. شدی چقد موفق بودی.. صنعت مد یم  

 

ی ظرفای شامم جلوم بود  خدمتکار مشغول گذاشیی

 

 چیه کوروش؟...مشکل تو اینه  
ی
...مشکله تو میدون

بیتی ... که فقط واسه کثافت کاریات منو یم  

 

ی خدمتکار با اعصبانیتی که   نزد بعد از رفیی
ی
حرف

 ه کنه که توجه کشکرد صداش و خفسیع یم

وع کرد به حرف زدن:   جلب نشه رسی

 

  صد بار بهت گفتم جلوی نوکر ،کلفتا منو به اسم 

 صدا نزن... 

 



وع کردم به  بدون اهمیت دادن به حرف اش رسی

 خوردن شامم... 

 

 هوا ابری بود

شد !... باورم نیم   

ی دیگه رو تو این خونه  واقعا من داشتم یه پائیر

کردم؟! تجربه یم  

 

ی  ی  امیدوارم اخرین پائیر تنهاییم باشه، امیدوارم پائیر

 بعدی کنار مامان باشم... 

و از همه مهمیی امیدوارم این کلبه ی احزان برام  

 که اینجام انقدر 
ی
گلستون بشه که حداقل تا زمان

 دلم آشوب نباشه یه خورده آرامش داشته باشم 

 



پاشدم یه دستی به رسو وضع ام کشیدم یه بافت 

اش اومد یقهیر زانوهام یمبلند راه راه داشتم که تا ز 

 اسگ بود. موهام و ویو کردم

 

ونم و کفشای پاشنه بلند  کاله لبه دار دخیی

ام و پوشیدم تو آینه خودم و نگاه کردم واقعا مشگ

ی راست یم گفت استایلم واسه مدل شدن نی حسیر

 نقص بود ... 

 

شد کمر بافتی که پوشیده بودم کامال جذب بدنم یم

داد بدون ذره خوش فرم نشون یم  ماباریک و باسن

 انی چرنی اضافه... 

 

ونم بدون پوشیدن لباس زیر هم  سینه های دخیی

اومدند. پالتوی نازکم و فقط واسه این  زیبا بنظر یم

پشمقدم پوشیدم ویل  که حرف در نیارن واسه



دکمه هاشو نبستم. کیف مشگ دوشی مو روی 

ون اومدم  شونم انداختم و از اتاقم بیر  

 

آنیتارو دیدم زیر چشم اش کبود شده بود. کنجکاو 

بودم ببینم چه بالنی رسش اومده اما وقتی یاده  

افتادم هیچ کاری که اون و بردیا باهام کردند یم

حش غیر حس تنفر نسبت بهش بهم دست 

 نمیده. نی اهمیت از کنارش رد شدم

 

   خانوم... 

 

کرد. کنجکاوی امونم و صداش با همیشه فرق یم

بریده بود. دیگه نتونستم نی اهمیت باشم برگشتم 

 گفتم: 
ی
 به سمتش و اعصبان

 



 ...چیه؟! 

 

وع کرد به گریه کردن!...   رسی

م و انقدر دلم یم خواست گردنش و با دستام بگیر

ی محو بشه.  فشار بدم که خفه شه و از روی زمیر

رسید رس بردیا رسید. که اگه یمآخ آخ کاش زورم یم

ی بالرو یم اوردم... هم همیر  

 

ی تو اون ماجرا نداشت ، همه    اقا بردیا هیچ تقصیر

اش تقصیر من بود خودم کاری کردم که باهام 

ارتباط برقرار کنه من هر کاری یم کردم واسه 

 بدست اوردنش... 

 

 ...  ...ببند دهنتو عویصی

 



   تورو خدا ببخشش ... 

 

خورد بلوز نچی رسمه ای شو باال حالم ازش بهم یم

مر بند روی کمر و شکم اش ! ... زد جای ک  

تمام حس تنفرم و فرو کش کردو جاش و به ترحم 

اخِر   داد! اما دلسوزی واسه احمقی مثل آنیتا

 حماقت بود... 

 

با وجود این که بردیا کتک اش زده بود اونم بخاطر 

گفت... از هم از عشق یمب من !   

 

... بیچاره احساش که تو نسبت به بردیا داری 

 حالیته؟؟؟دیونگی
ی

ه دیوونگ  

 



  چیکار کنم دست خودم نیست نمیتونم 

 فراموشش کنم ...چند باری سیع کردم اما نشد... 

 

ی دندونای چفت  با دستم چونه شو گرفتم و از بیر

 شدم غریدم: 

 

 خجالت 
ی
ن ی ...ببینم تو از حرفانی که داری به من میر

ه ی نی نیم
؟...دخیی چشم و رو...  کشی  

 

 هق زدو گفت: 

 

 در مورد احساسم   انق
ی
د خجالت کشیدم و حرف

 بهتون نزدم که کار به اینجا کشید

 



د، التماس  ی صدای گریه هاش اوج گرفت. زجه میر

کرد. یم  

کردم انیتا به یه تونستم باور کنم احساس یمنیم

بیماری العالج دچار شده درک حرفاش واسم 

خواست محکم بغلش خییل سخت بود. دلم یم

م و بگم دل ای همه ی ما پر از دردهانی که از  هبگیر

 گفتنشون و ترس و واهمه داریم!... 

 آروم لب زدم: 

 

 ...احمق ... 

 

دستم و گرفت و درحایل که انقدر گریه کرده بود 

اومد گفت: نفسش باال نیم  

 



کنم واهش میکنممم...بهت التماس یمخ -

ببخشش...نذار بخاطر این که خودم و در 

دنم و ازم گرفته تنبیه اختیارش گذاشتم و دخیی بو 

 شم...بخدا حق من این نیست... 

 

ه های قرمزو آغشته به اشکبه پلک اش خیر

 شدم... 

افتاد برگشت اش محال وقتی کش از چشمم یم

بود بردیا هم از چشمم افتاده بود و این یعتی 

  بازگشتی در کار نیست. 

 

و صدای افتادنش اونقدر مهیب بود که قلبم ترک 

ام کیپ کیپ شدند و پلکام و روی برداشت، گوش

دم...   هم فشی

 



که نبینمش، که نشنونم صداش رو که دروغ های 

خاطر عاشقانه اش دل سنگم و به رحم نیاره و به

خاطر این که دلش نشکنم خودم و قلبم و اون ، به

 زیر پام له نکنم... 

ه گفتم:   به اجبار و به خاطر نجات جون دخیی

 

این و بدون این  ...بهش بگو بخشیدم...ویل

تونست تو چشمام نگاه کنه و اش نبود...یمرسم

اش غرورم و به خواد نه با خیانتبگه من و نیم

ی فهمیدن این که یه آتیش بکشه...کاش یم دونستیر

 عمر اسباب بازی بودی چقدر عذاب آوره... 

 

چونه اش و رها کردم و پاشدم. آروم و تو فکر به 

 سمت در خروچی قدم برداشتم: 

 

   دنیا



 

د!  ی ی بار بود که به اسم صدام میر  اولیر

رسجام میخکوب شدم ویل سیع نکردم برگردم و 

 نگاهش کنم!... 

ی شد منتظرم حرف اش و بزنه با  وقتی مطمی 

 صدانی بغض آلود ادامه داد: 

 

 
ی
  تو چند سایل از مامانت دور بودی... میدون

دوری از پدر و مادر چقد سخته...من سالهاست  

مشون...تورو خدا بردیارو ازم نگیر من که ندار 

دیگه تحمل از دست دادن کس دیگه ای و ندارم 

...من عشق رو توی  ...تو عاشق اون نیستی

بینم...بخدا...بخدا اگه ثانیه ای چشمای تو نیم

کردم که توهم دوستش داری لحظه ای حس یم

کردم واسه نزدیک شدن بهش...تو اون و اقدام نیم

..بگو که دوسش نداری بگو که این خوای دنیا. نیم



همه مدت نی این که عاشقش باشی به اجبارو از 

 رس ترحم به عشقش تن دادی... 

 

به فکر فرو رفتم. من احساش نسبت به بردیا 

ی  نداشتم و آنیتا از احساِس نداشتم بو برده بود. بیر

کردند من عاشقانه اون رو هانی که فکر یمتمام آدم

م خونده ف دلم و از توی چشماخوام، آنیتا حر یم

های سال روی بود. کاری که بردیا با این که سال

 چشمام زوم کرده بود نتونسته بود انجام بده! 

 

و این فرصت خونی بود واسه این که به وسیله ی 

آنیتا عاشقش کنم. شاید اینطوری دیگه دست از 

داشت و مجبور نبودم هر بار رس من بریم

کنه رو گوش بدم توی هانی که رسهم یمدروغ

اشخوامچشماش نگاه کنم و فریاد بزنم که نیم  

 گوشای اونم که بدهکار این حرفا نبود! 



 

ون دادم و ه سمتش برگشتم: ب  نفسم و با صدا بیر  

 

...بهت فرصت میدم که بردیارو عاشق کتی اگه 

تونستی که برو دنبال خوشبختیت ، اما اگه 

 نتونش... 

 

غم و غصه برام نمایان  این بار اشکاش تصویر 

ک از رس ذوق بود !... کرد ! بلکه اشنیم  

ی اش اشکاش و پاک کرد...   با آستیر

 

؟    اگه نتونسم چی

 

نگاه قفل شدم روش و ازش گرفتم و پلکام و روی 

دم:   هم فشی



 

 ...  ...باید واسه ی همیشه از زندگیم محوش کتی

 

دیگه صیی نکردم که حرفاش و بشنوم برگشتم و به 

ادامه دادم...  راهم  

 

کت مقدم بود ی ام هنوز جلوی رسی  ماشیر

به یگ از محافظای پدرم گفتم زنگ بزنه به تاکش 

ی های خودمون برم. نیم ده دقیقه  تونسم با ماشیر

انی تو محوطه قدم زدم و منتظر شدم بعد هم 

 سوار شدم و رایه شدم... 

 

ون اومدم   از آسانسور بیر

 غرق صحبت کردن با تلفن ب
ی
ود. داشت آمار بیان

 دیشب اش و یم
ی
داد. هوووف حالم بهم مهمون



های پر چونه و وراج. رفتم و رو به خورد از آدمیم

 روش ایستادم با دیدنم هول شدو تلفن و قطع کرد

کرد دوباره ببینتم  بهت زده بیشیی از اینکه فک نیم

 گفت: 

  

  سالم هزار ماشاهلل خانم بزنم به تخته روز به روز 

ی ها...  زیباتر  میشیر  

 

ین اهمیتی واسم نداشت چون  حرفاش کوچکیی

ی بودم تو دله اش بر عکس حرفاش و  مطمی 

نه...  ی  میر

 

 ... ی  ...سالم مرش...آقای مقدم هسیی

 

یف دارن یه لحظه...     بله...بله تشی



 

 تلفن و برداشت ... 

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

مشغول گپ و گفت با رضا و میالد بودم هر وقت 

کت و رو رسشون شجمعشون جمع یم د رسی

ذاشت از خاطرات دیروز بگیر تا ده سال پیش و یم

خندیدند... کردند و یمدیگه بازگو یمواسه هم  

 



وع   بود و هر بحتی رو که و رسی
ی
رضا آدم پر حرف

ون بزنه ادامه یم کرد تا جانی که از رسم آتیش بیر

داد... اش یم  

 

دستم و زیر چونه ام بردم و به رضا زل زدم اون 

لحظه آرزو کردم یگ بهش زنگ بزنه پاشه بره 

ون   اش. با صدای تلفن از فکر بیر
ی

دنبال زندگ

 اومدم... 

 

 ...
ی
   بگو بیان

 

    آقای مقدم دنیا خانوم اومدن... 

 

با شنیدن اسم )دنیا( نا خداگاه از جام پریدم دستی 

توی موهام بردم و لباسام و مرتب کردم به سمت 



ه بردم اما  در رفتم! دستم و به سمت دستگیر

 رسی    ع از باز کردنش منرصف شدم! 

 

 و دنیا فک نکنند دستپاچه شدم 
ی
واسه این که بیان

و هولم ، برگشتم و پوشه انی که کنار گذاشته بودم  

 بدم و برداشتم عینک مطالعه ام و به 
ی
که به بیان

 چشمم زدم

 

 که اتاق و پر کرده بود توجه ام و جلب  
ی
یهو سکون

میالدو رضا انداختم... کرد نگایه به   

 با چشمای درشت شده بهم زل زده بودند! 

 و دنیا متوجه هول شدنم بشن نیم
ی
خواستم بیان

ه  اما فکر کنم رضا میالد کامال از حالت های غیر

یم شده... ام بو برده بو عادی ی دند یه چیر  

 



نی این که بهشون توضیح بدم دلیل دستپاچه 

 شدنم رو گفتم: 

 

 افتاده؟
ی
! ...اتفاف  

 

 هردوتا تو همون منجمد شده گفتند : 

 

    نههه! 

 

 نگاهم و ازشون گرفتم. درو باز کردم... 

 

 

••• 

 



 دنیا"

 

 

کردم امروز   به به سالم دنیا خانوم فکر نیم

 بیای... 

 

ی به سمت اش برگشتم  با شنیدن صدای حسیر

سیع کردم جلوی منشی باهاش رسیم صحبت کنم 

 صحبت هر چند اون خییل عامیانه و خودم
ی
ون

کرد... یم  

 

 ... ی  ...سالم آقای مقدم خوب هستیر

 

   اره عایل بفرما داخل منم االن میام... 

 



وارد اتاق کارش شدم. با دیدن میالد و رضا رسجام 

خشکم زد. برگشتم و پشت رسم و نگاه کردم 

 صحبت یم
ی
ی داشت با بیان کرد. به سمتشون حسیر

که   رفتم. میال بیخیال چای خوردن شدو درحایل

 دست و پاش و گم کرده بود از جاش پاشد: 

 

...اینجا چیکار  _ س...سالم دنیا خانوم...خونی

؟! یم کتی  

 

 ابرونی باال انداختم و متعجب گفتم: 

 

...یعتی چی اینجا چیکار میکنم؟...به تو چه!...نکنه 

 باید به توهم جواب پس بدم؟! 

 



 نگاهم و روی 
ی
وع کرد به خندیدن. اعصبان رضا رسی

فل کردم و گفتم: رضا ق  

 

خندی...دیوونه شدی؟...تو چرا یم  

 

خنده اش زهرمارش شدو کش لبخندش به ثانیه 

نکشید که بسته شد. هردوتا با چشمانی ورقلمبیده 

ه شدند. با صدای بسته شدن در جلو  بهم خیر

رفتم صندیل و دادم عقب و نی اهمیت بهشون 

 نشستم

 

ی فضا رو پر کرد:   صدای حسیر

 

..اقا میالد اینم از مدل جدیدخب خب خب.  -  

 



 میالد بهت زده گفت: 

 

 _ دنیارو مدل کردی؟! 

 

ی من و میالد شدم.  تازه متوجه فاصله ی کم بیر

البته در حد یک صندیل بود که ای کاش این فاصله 

و بیشیی یم شد. ویل دیگه نشسته بودم و بیشیی

تونستم از جام بلند شم و جای دیگه انی نیم

کردم : یالدو نگاه یمبشینم. با اخم م  

 

...اوال که دنیا نه و دنیا خانوم...بعدشم اره 

 مشکلیه؟

 

 شوکه شونه انی باال انداخت و گفت: 

 



 _ نه واال چه مشکیل...خوشگل و خوش تیپ و... 

 

با اخمانی درهم نگاهم و ازش گرفتم. یهو نگاهم 

ی لبخند زده بود و با  ی همچیر رفت روی حسیر

ی ام یم که کم مونده بود پاشم و کرد  نگاهش تحسیر

 بگم خییل ممنون تشکر الزم نیست! 

 

 اومدو کنارم نشست. عطرش مشامم و پر کرد! 

چقدرم خوشبو بود دلم میخواست چشمام و 

 ببیندم فقط بوش کنم... 

یه خورده خودم و بهش نزدیک کردم و رسم مایل 

 بهش چرخوندم... 

 

؟ ی  _ خب قرار داد بستیر

 



نه فعال...  -  

 

چقده دنیا خانوم؟ _ قدو وزنت  

 

ون اومدم و  با سوایل که میالد ازم پرسید از فکر بیر

 نگاش کردم... 

 

 ...قدو وزن من؟! 

 

 _ اره دیگه 

 

خوای چیکار؟! ...قدو وزن منو یم  

 

 رضا پوزخندی زد و گفت: 



 

 _ کال مثل این که از این حرفه رس در نمیاری نه

 

ی گفت:   بهت زده نگاهم بینشون چرخید. که حسیر

 

به باالست 165قدش  -  

 

ی چرخوندم  رسم و به سمت حسیر

 

به باالم؟!  165...گ گفته من   

 

؟!  - ؟...یعتی نیستی چی  

 



... چه میدونم...یادم نمیاد آخرین باری که خودم 

و اندازه گرفتم...اصال به تو چه که من قدم چقده 

 پررو

 

ی گچ شد از خجالت. گلونی صاف کردو  رنگش عیر

ی گذاشت. به  انگشتاش و تو هم گره زدو روی میر

 یکیاره اخماش درهم شدو نگام کرد: 

 

...نیوردیم که نگات  چ - قد تو زبون درازی دخیی

 ... ی  کنیم...قراره لباس بپوشی بری جلوی دوربیر

 

ی نگفتم. بدین تا بپوشم برم جلوی  ی ...من که چیر

ی   دوربیر

 

ی راحتیاست؟ - مگه به همیر  



 

ردرس وصله ی دردرس مح...ببخشیدا من ...وا 

خواستی اومدم که ببینم اصال من ندارم...مدل یم

فهمم دلیل این سواالی نی خودیتون نیم

خواید چیکار ، دارین منو چیه...قدو وزنم و یم

بینینم دیگه.... یم  

 

 سکوت همه جارو پر کرد... 

 ای وای نکنه بدشد! 

وایه کنم... خواست معذرت خاصال دلم نیم  

ی نگفتم اونا  ی سواالی بیخودی اخه من که چیر

 پرسیدن منم جوابشون و دادم... 

 

د رضا رو  ی ی با لحتی که دلخوری توش موج میر حسیر

 نگاه کرد: 



 

ه چه خیی رضا کارو  - بار خوب پیش میر  

 

 رضا اشاره انی بهم کردو گفت

 

ی بگم خانوم بهش _ چی بگم واال...یم ی ترسم یه چیر

 بربخوره

 

 رسم و زیر انداختم و زیر لب گفتم: 

 

خشید اگه نی ادنی شد...بب  

 

میالد پاشدو اومد روی صندیل کنار نشست. دستم 

نگاش   و گرفت با چشمانی درشت شده فقط

 میکردم



 

 _ الیه قربونت برم که انقد... 

 

اومد بکشونتم توی بغلش که تعادلم و از دست 

 دادم و یگ خوابوندم توی گوشش... 

 

زنیا... ...دفعه ی آخرت باشه به من دست یم  

 

ام برد و خشکش زد. رضا تش و روی جای چکدس

ی کش داری کشیدو گفت:   هیر

 

 _ خاک تو رست از این یه الف بچه چک خوردی

 

نمااا ی  ...پا میشم توروهم میر

 



ی زد زیر خنده....   یهو حسیر

 بهت زده برگشتم و نگاش کردم... 

 گفت: 
ی
 رضا اعصبان

 

؟اقعا یمو   _  خوای اینو استخدام کتی  

 

گاه کردم دیگه داشتم دیوونه برگشتم و رضارو ن

شدم: یم  

 

...حرف دهنت و بفهم مرتیکه...اصال من 

خوام مدلتون شم... نیم  

 

ی دستم و گرفت و به خنده  پاشدم که یهو حسیر

 هاش پایان داد: 

 



ی رسجات...  - بشیر  

 

با نگاه کردن به چشماش نی اختیار نشستم. یاده 

 حرفای بابا افتادم. خوب شد جلوم و گرفتا وگرنه

دم به آینده ام...  ی  خودم دستی دستی گند میر

 

ون هزارتا کار م - یالدو رضا پاشید...پاشید برید بیر

 ریخته رسم

 

 برگشتم و میالدو نگاه کردم... 

حسانی از دستم دلخور شده بود. هرچند حقم 

داشت. البته اصال برام مهم نبودا ویل خب بالخره 

ی وارد رابطه یم  که با حسیر
ی
ئنا شدم مطمیط مدن

دم  ی خواسته و نا خواسته باید با میالدم رسو کله میر

 دیگه 



 

ز دستم دلخور بمونه... اشد که بذارم نیم  

 

...یهونی شدخواستم بزنم...میالد ببخشید...نیم  

 

 نگام کرد. کم کم لبخند روی لباش نشست... 

 

 _ مشکیل نیست

 

 متعجب گفتم: 

 

 ...بخشیدی؟! 

 

ی کرد  رسش و باال و پاییر



 

 _ اره

 

ون  ...خوبه...حاال پاشو برو بیر

 

ی و نگاه کرد.   لبخندش محو شدو حسیر

 

ون...   ...چیه من نگفتم...دوستت گفت برید بیر

 

حریص چشیم گفت و از جاش پاشد. رضا رو نگاه  

کردم. اما اون اقدام نکرد فقط مثل یه مجسمه 

 وایساده بودو نگام میکرد... 

 

پاشو رضا پاشو -  

 



یشتون خوام بمونم پ_ من یم  

 

؟...زده به رست...پاشو تا زنگ نزدم بیان ی - عتی چی

نت  بیی

 

_ وا...مگه قراره شمادوتا چیکار کنید که منو 

ون میالدو دارین یم هووم؟ندازین بیر  

 

ی درهم شدو پاشد که به سمتش بره   اخمای حسیر

 که رضا پاشدو جون خودش و نجات دادو در رفت

التوم و در گرمم بود داشتم خفه میشدم پاشدمو پ

ی افتاد. صاف بهم زل  اوردم. یهو چشمم به حسیر

 زده بود تا نگاهم و دید تند نگاهش و ازم گرفت: 

 

ر نیوردی و گرن... د    خوب شد جلو اینا  



 

 ...وگرن چی ؟! 

 

 نگاهش و ازم گرفت

 

-  ... هیچی  

 

د چون  معلوم بود از نگاه کردن بهم لذت مییی

 چشم ازم بر نمیداشت

 

ش پ ی اشد و اومد رو به روم نشست... از پشت میر  

 

ا؟    خب چه خیی

 



و لبخندم   ه خورده چشمامو واسش خمار کردمی 

ی لبم اوردم دوست داشتم عکس  و گوشه

 العملشو ببینم... 

 

 ... َس ال متی 

 

از حرکات گلوش پیدا بود که مدام داشت آب 

 دهنش و قورت میداد. 

 

...چیه؟...این نوع نگاه کردنم جزو وظایف 

تتونه؟ریاس  

 

 با خنده گفت: 

 

چجوری نگات کردم مگه؟ -  



 

س  ...چه میدونم از خودت بیی

 

ی  بینمب - نکنه انتظار داری نگاتم نکنیم؟...بزار همیر

ی ،  اول راه روشنت کنم که مدل شدن یعتی همیر

یعتی در ملع عام لباس بپوش و اندام ات و به 

نمایش بزار...پس اگه موافق این قضیه نیستی 

ه هم  که بعدا دردرس نشهبهیی
ی

ی االن بگ یر  

 

 ...نه نه من مشکیل با این قضیه ندارم

 

و از هم  ی ی کردو برگه های روی میر رسی باال و پاییر

 باز کردو عینک مطالعه اش و به چشم اش زد... 

 

... ...فقط  



 

از پشت عینک اش نگام کرد. خدایا این چرا 

تر بنظر میومد! اینجوری بود. حتی با عینکم جذاب  

م اصال نمیتونست نشینه و نگاش کنه... آد  

 

؟!  - نگفتی  

 

نگاهم و از چشماش گرفتم. اصال یادم رفت 

 میخواستم چی بگم! 

 

 ...  ...هیچی

 

شکیل داری نی رو دربایش بگو که حلش  اگه م -

 کنم

 



 ...  ...نه نه هیچی

 

یه نگاه ریزی به سینه هام انداخت و با لبخند 

مطالعه مرموزی که روی لباش نشست و مشغول 

ی شد  ی برگه های روی میر

ی بردم بردم یه جوری که متوجه نشه  رسم و پاییر

 خودمم سینه هام و نگاه کردم... 

 

...خب!...خب حاال بنظرت من مدل خونی میشم 

 یا نه؟

 

 داره -
ی

بستگ  

 

؟!   ...به چی

 



به آب و هوا...  -  

 

 بهت زده نگاش کردم. تو گلو خندیدو گفت: 

 

شوچی کردم -  

 

ی کردو گفت: رسی باال  و پاییر  

 

 ا  -
ی

گه بداخالقیات و کنار بزاری و هر چی گفتم بگ

ایطش و داری  ...چون رسی  چشم میشی

 

 من بداخالقم؟
ی

 ...یعتی میخوای بگ

 

سکوت کردو لبخند عجیب و غریبش اعصابم و 

ریخت بهم یم  



 

 ...هستم اره؟

 

اره یه خورده -  

 

دم و گفتم:   دندونام و از حرص بهم فشی

 

ه که نیستم...من خییل هم خوش اخالق ...معلوم

و خوش برخوردم...چرا به این فکر نمیکتی که 

 شاید مشکل از توعه که منو اینجوری میبیتی 

 

اری رو پش م - ی شکل از منه؟!...چرا عیب میر

ی طرز  ...همیر ی مردم...اخالقت و درست کن...همیر

ی طلبکارا با آدم حرف  ...عیر ی حرف زدنت و ببیر

 
ی
ن ی  میر



 

ه هست...کش مجبورت نکرده منو تو ...همینه ک

 بری یگ ديگه رو... 
ی
...میتون کتت استخدام کتی  رسی

 

ی باعث   از جاش پاشدو ش رفت. همیر ی به سمت میر

... شد دهنم بسته شه و حرفم و ادامه ندم  

 تلفن و برداشت و با اعصبانیت گفت: 

 

...زنگ بزنید به خانوم خ -
ی
انومه بیان

ر مالقات بزاریدآندیامنصوری واسه ی فردا قرا  

 

 _ 

 

نتخاب شدند... اره اره...ایشون ا -  

 



تلفن و گذاشت. قلبم از جا کنده شد. یهو از جام 

فتم   پاشدم و در حایل که با آستینای بافتم ور میر

 گفتم: 

 

...حاال...حاال نمیشه...نمیشه من جای اون خانوم 

 باشم

 

ش نشست. اصال انگار نه انگار   ی نی اهمیت پشت میر

دم. جلو رفتم و با لحتی  که داشتم ی باهاش حرف میر

 التماش گفتم: 

 

ی   ...حسیر

 

انگشت اشاره اش و به سمتم گرفت که باعث شد 

 ادامه ی حرفم و نزنم... 



 

یس...گ به تو اجازه داده که اسم کوچیک منو ه -

 هان؟...دیگه نشنوما
ی
 صدا بزن

 

بغض کردم. از این که نمیتونستم دهنم و باز کنم و 

هنم در میادو بهش بگم. از این که هرچی از د

م میکرد . از این که نمیتونستم  داشت تحقییر

جلوش دست از پا خطا کنم داشتم منفجر 

 میشدم... 

 

 اما نه من دنیا بودم... 

من دنیا راد جلوی هیچ احدو ناش رس نخواهم  

کرد. حتی اگر پای آینده ی نابود شدم در میون 

 باشه... 

ی  دم: و داد ز  کوبیدم روی میر  



 

...مقدم...شما خودت به من  ی ...آقای... حسیر

 زیر 
ی
ی کاریو دادی...حق نداری بزن اجازه ی همچیر

 حرفت

 

با اخمانی درهم عینک اش و برداشت از جاش بلند 

شدو به سمتم اومد. رو در روم وایساد و با 

 اعصبانیت غرید: 

 

کت من...توی دفیی ت - وهم حق نداری توی رسی

ی باال مفهومه؟من...و جلوی من صدات ب یی  

 

 
ی

 ...داری...داری زور میگ

 



 تحمل کتی بفرما ا -
ی
ره دارم زور میگم نمیتون

ون ... بیر  

 

ش  ی نگاهش و ازم گرفت و دوباره رفت پشت میر

 نشست... 

 کیفم و برداشتم و پالتوم و 
ی
ین حرف نی کوچیکیی

روی دستم انداختم. با این که بدون پالتو خییل تو 

ه به هیچی جز خروج فکر چشم بودم اما اون لحظ

 نمیکردم... 

 

ه رو تو دستم گرفتم و تند درو باز کردم  دستگیر

 

صیی کن...  -  

 



ه رو رها کردم و آروم به سمتش برگشتم.  دستگیر

متنفر بودم از قطره اشگ که توی چشمام حلقه 

زده بود. با این که میدونستم تنها دلیل اش اینه که 

کت پش  ه مقدم آینده ام میدونم بعد از خروج از رسی

 به گند کشیده خواهد شد... 

 

 از جاش پاشدو به سمتم اومد... 

 مچ دستم و گرفت و کشوندم داخل و درو بست... 

 

-  ... ی بیا برو بشیر  

 

...کال مثل این که عادت نداری روی حرفانی که 

 وایش...خودت بهم گفتی نمیتونم تحمل  
ی
ن ی میر

 کنم میتونم برم

 



 بری...ویل  -
ی
 اجازه انی و به من هماره میتون

ی چیر

 شما نمیدم

 

؟...اجازه نمیدی؟...ِاهم  ؟!...چیکار نمیکتی ...چی

بعد میشه بگید چرا و این که شما چیکاره ی بنده 

ی   هستیر

 

ش رفت و گفت:  ی  نی اهمیت به سمت میر

 

شهنه نیم -  

 

؟!...من...من االن باید چیکار کنم؟  چتر
 ...یعتی

 

-  ... ی بیا بگیر بشیر  

 



خوام...نیم  

 

خوای؟...خب برو... نیم -  

 

از حرف غیر منتظرش شوکه شدم و به ِمن و ِمن 

 افتادم: 

 

! ...داشتم...داشتم یم رفتم تو جلوم و گرفتی  

 

م...برو...درو هم ب االن برو جلوت و نیمخ - گیر

 ببند

 

سکوت همه جارو پرکردو اون نی اهمیت به من 

 مشغول مطالعه اش شد... 



کتترجیح دادم قبل از این   اش که پام و از در رسی

ون بزارم و اون اقدام نکنه واسه نگه داشتنم نی  بیر

 حرف برم و بتمرگم رسجام و حرف نزنم... 

 

 

••• 

" ی  حسیر

 

خندیدم... توی دلم کیل به حرکاتش یم  

 عجیب بود و رسسخت... 

ی کش بود  هیچ جوره زیر بار حرفام نیم رفت و اولیر

خواست جلوم کم بیاره! که نیم  

ی لباساش کردم یمولش یم عه عه خواست با همیر

 راه بیوفته تو کوچه و خیابون ها... 



 یم
ی
شه عقل نداشته اش و  معلومه وقتی اعصبان

کنه جز داد زدن و ذاره و به هیچی فکر نیمکنار یم

 خایل کردن خودش... 

 

 یه جورانی مثل من! 

حاال خوب شد قبول کردو اومدو نشست وگرنه 

ی  کردم که دنیا م و رسزنش یماش کیل خودبعد رفیی

 اومد و خودم با دستای خودم فرستادمش بره... 

ی ازش  ی شماره اش و هم که نداشتم. هنوزم چیر

دونستم بجز یه اسم... نیم  

 

 دنیا... 

 ...  عجب اسم زیبانی

 زیرچشیم نگاه اش کردم... 

ی بودو با حرص پوست لبش و میکند...   رسش پاییر



 

 ...اون بیچاره رو چیکار داری؟

 

 رسش و باال اوردو نگام کرد

 

؟!  - چی  

 

 به لبش اشاره کردم

 

 ...زخم شد ولش کن... 

 

 خجالت زده دستی روی لبای کوچولوش کشید... 

چقدر قیافه اش معصوم و تو دل برو بود. 

 چشماش... 



چشماش عجیب ترین چشمانی بودند که به عمرم 

دیده بودم. تمام معصومیت چهره اش توی 

.. شد. چشماش خالصه یم  

 

مژه های مشگ بلندش رنگ عجیب و غریبه 

چشمای نیمه بازش و زیباتر کرده بودند. میدونم 

شمرم اما هربار با نگاه کردن بهش زیبانی هاش و یم

 داشت... 
ی

 هربار برای خودم این رس شماری تازگ

کردم اون با بقیه فرق همونطوری که فکرش و یم

ه تا دیدم کداشت. یه دیوونگیه عجیب و توش یم

ی ندیده بودم  به حال توی هیچ دخیی

 

 یه جنمه خاص... 

انقدر حال کردم به میالدو رضا پانداد که فقط خدا 

 میالدو رضا دست رو هر 
ً
میدونه. اخه معموال

ی یم ی تا شماره اش و نیمدخیی ی ول  گذاشیی گرفیی



کن نبودند. و من از این خصلت بدو زننده اشون 

 متنفر بودم! 

 

؟چیه چرا اینطور  - ی نگاه میکتی  

 

ه فقط  به خودم اومدم دیدم چند دقیقه ای خیر

کردم... نگاش یم  

 

وع میکنیا ی باز داری رسی  ...ببیر

 

اضم -  حق اعیی
ی

ندارم؟ یعتی میگ  

 

 
ی
...نه...مگه چجوری نگات کردم که اعصبان

؟یم شی  

 



چه میدونم...  -  

 

ی  صداش پاشنه ی کفشش که مدام به زمیر

دجور رو مخ ام شت بکوبیدش و یکجا قرار ندایم

 بود

 

ی تا کارم و بکنم  ...میشه آروم بگیر

 

من آرومم -  

 

ی  ...کم و پاتو به زمیر  آرویم ویل نیستی
ی

...میگ

 بکوب صداش رو مخه

 

انگار بزور به صندیل بسته بودنش. پیدا بود از این  

 بکنه که نیم
ی
تونست حرف بزنه و حرکتی اضاف



ه و بره تونست پاشحسانی اعصابش خورد بود. یم

ی هم منو متعجب اما این کارو نیم کرد و همیر

کرد! یم  

 

یهو تقه انی به در زده شد. از جام پاشدم و به 

سمت در رفتم. بازش کردم. یهو پدر با لبخند پر از 

 محبت اش جلوم ظاهر شد

 

ابا خونی ببه به گل پش چطوری  -  

 

...سالم خییل ممنون شما چطورین...از این 

ز کدوم طرف در اومده پدر جان... طرفا...آفتاب ا  

 

 

••• 



 

 دنیا"

 

 

 پدر جان؟! 

 یعتی باباش بود؟

 ...  یعتی

یعتی االن آقای مقدم جلوی در بود و داشت وارد 

شد؟! یم  

 

قبل از این که ذهنم جواب سوالم و بده قبل از این  

 که هضم کنم این موضوع و وارد شد! 

 تند از جام پاشدم

ه بودند! ترسیده بودم دستام یخه یخ شد  

 نکنه بشناستم و بدبخت شم... 



 وای تحمل آبرو ریزی و ندارم... 

 

مبهوت نگایه به رستاپام انداخت. به نشانه ی 

ی نگاه کرد:  ی کردو به حسیر  تائید رسی باال و پاییر

 

ی نیست که قراره ب - ی این همون دخیی ه به...حسیر

 به عنوان مد امسال انتخابش کتی 

 

 نفس راحتی کشیدم

ی خداروشکر  مثل این که نشناخت. یعتی حسیر

 درموردم با پدرش صحبت کرده بود؟... 

! خواد مدلم کنهپس قضیه جدی و واقعا یم  

 

ودشهخدرست حدس زدین...خوده  -  

 



 ...  _ کجا بودی تو دخیی

 

 ...س...سالم...آقای مقدم... 

 

روی صندیل رو به روم نشست و به صندیل اشاره  

ی گفت قهوه بیا رن و رفت و  کرد که بشینم. حسیر

 کنار پدرش نشست... 

 خدای من... 

دیدم که قرار من داشتم دونفری و رو به روم یم

بود زندگیشون و به گند بکشم و این خییل 

 وحشتناک بود! 

 

وع کرد به بگو بخند انقدر  آقای مقدم رسی

س   بود که ترس و اسیی
ی
برخوردش ساده و خودمون



ین و کنار گذاشتم و سیع کردم راحت باشم و به ا

 فکر نکنم که اون و پشه اش طعمه ی من هستند

 

آدم شوخ طبیع بود. چقدم رابطه ی پدرو 

 بود کیل گفتیم و 
ی
پشیشون خوب و دیدن

 خندیدیم... 

 

 رفتیم که دور تا دور اتاق 
ی

ی به اتاق بزرگ با حسیر

 مانکن های لباس به تتی قرار داشت

ه شده بودم و عکسهای  درحایل که به مانکن ها خیر

ی که به دیوار آویزون بود ازش مد لهای دخیی

 پرسیدم: 

 

 ...اینجا کجاست؟! 

 



م دیگه ...     میخوام قدو وزنتو اندازه بگیر

 

 برگشتم و نگاش کردم 

 

 ...حاال واقعا مهمه؟

 

نیم نگاه نی اهمیتی بهم انداخت و به سمت در 

 و صدا زد... 
ی
 رفت و بیان

 

 
ی

 با یه پوشه که حدودأ بیست برگ
ی
 خانوم بیان

شد وارد اتاق شد یم  

 

آد ؟...اون خانومه نیم  

 

کدوم؟!    -  



 

 که دیروز قرار بود بیاد گفتی واسش کار 
ی
...همون

 پیش اومده دیگه... 

 

ی که به دل   اهااا ، نه امروزم نیم تونه بیاد همیر

 مقدم بزرگ نشستی کافیه ... 

 

ی و خواسته بودیم  واال ماهم از خدا همیر

خواست به دل پشش البته بیشیی دلمون یم

بشینیم ویل خب حاال که چشم بابات و گرفتم 

 مشکیل نیست سیع میکنم باهاش کنار بیام

 

ی لبام در رفت که تند جلوش و   یهو خنده انی از بیر

 گرفتم... 

ا که فکر نیم ی کنه... این کله ی خراب من به چه چیر  



 داشت نگام میکرد
ی
 بیان

انی رو داخل برگه ه
ی ی هم داشت یه چیر انی که حسیر

خواست یه خورده نوشت. دلم یمتو پوشه بود یم

 رس به رسش بذارم بهش چشمک زدم

 

    وااا خاک عالم

 

ی رسش و باال اورد   حسیر

 ردو بدل شد... 
ی
ی من و بیان  نگاهش بیر

 

ی شده؟!  ی    چیر

 

اش و به سمتم گرفت: انگشت اشاره  

 

نه...  ی     بهم چشمک میر



 

ی رسش و به سمت ام برگردوند نم یدونم چی حسیر

 شد که یهو زد زیر خنده... 

 

 ...وا...چیه؟! 

 

 نذار... 
ی
   انقدر رس به رسه خانوم بیان

 

ی پرید تو چشمم ...  ی  ... وا یه چیر

 

از نوع نگاه اش پیدا بود که حرفم و باور نکرده و 

 بوده... 
ی
 میدونه قصدم اذیت کردن بیان

 داد و به 
ی
بعد از چند دیقه پوشه رو بست و به بیان

م اومد سمت  

 



   خب کفشاتو در بیار 

 

 با دست به ترازوی دیجیتایل اشاره کرد

 کفشای پاشنه بلندم و در اوردم و روی ترازو رفتم

 

 که من توی 
ی
  عالیه ...فقط یادت باشه این وزن

نویسم یه گرم هم نباید اضافه شهقرارداد یم  

 

 ...باشه دیگه... 

 

ی کردو ثبت کرد  قدم و هم اندازه گیر

 

حاال چقدری هستم؟...   

 



؟!   _ چی

 

 ...میگم قدم چقدره؟! 

 

 _ به تو چه... 

 

!...قده خودمم نباید ...وااا...یعتی چی به من چه

 بدونم؟

 

 _ لزویم نداره

 

 ...دیوونه ای ها!... 

 

با اخم خنده داری نگام کرد. کم مونده بود بزنم 

زیره خنده ویل جلوی خودم و گرفتم و سیع کردم 



نتونستم هیچ ، تازه کاری کردم که  منم اخم کنم اما 

 اون بزنه زیره خنده... 

 

 بودو برداشت و رو به روم 
ی
ی که دور گردن بیان میی

ی دستام وع کرد به اندازه گیر  وایساد رسی

 

ی دست و پاهم  ...وای خدایا یعتی واقعا اندازه گیر

 مهمه؟

 

رسشو باال اورد یه جوری نگام کرد که از حرفم 

 پشیمون شدم

 

حتما مهمه دیگه...  ...بله  

 



  واسه هر بار عکاش حداقل بیست بار باید لباس 

 آيا نباید لباسانی ک یم
ات باشه پوشی اندازهبپوشی

 ؟

 

 ...خب نه 

 

ی بدون پرو  ی فروشگاه لباس بگیر   یعتی تو میر

ی خونه؟حساب یم کتی میر  

 

 ...بعضی وقتا اره

 

 گرفتم و وقتی واقعا هم بعضی وقتا چشیم لباس یم

پوشیدم فیت تنم بود... یم  

نگایه بهش انداختم از قیافه اش معلوم بود 

خنده... حسانی داره تو دلش بهم یم  



 

؟  ...چیه چرا اینطوری نگام میکتی

 

  مانکن ام هستی دیگه من هر وقت که دوست 

تونم به مانکن هام نگاه کنمداشته باشم یم  

 

 با اخمانی درهم گفتم: 

 

نشدما... ...من هنوز مانکن ات   

 

شی   خب االن نیش نیم ساعته دیگه که یم  

 

 ...خب االن که نیسم پس حق نداری نگام کتی 

 



زیر لب گفت:  و   مشغول کارش شد  

 

... چه کله شقی هستی تو دخ - یی  

 

 بعد از اون همه زل زدن بالخره به حرف 
ی
بیان

 اومد: 

 

ا میان     اره واقعا کله شقی خانم ...خییل از دخیی

کنند اقای مقدم فقط نگاشون کنه لتماس یماینجا ا

 ببینه مناسب هستند یانه بعد شما... 

 

ی تند  از ترس برگشت به سمت  حسیر
ی
اش که بیان

 لب بست و ادامه نداد! 

 



 اون تلفن خودش و کشت... یه بار 
ی
  خانم بیان

کوبم به دیگه صداشو بشنوم تو و اون تلفن و یم

 دیوارها... 

 

  اینطوری ندیده بودم اش! چقد عصتی بود تا حاال 

 پوشه رو 
ی
ی تموم نشده بود که بیان حرف حسیر

ی کنارمون گذاشت و پریدو رفت...   روی میر

 

 ترسیدم! 

خواد خودکار اش و کردم یمهمه اش احساس یم

ی شونه هام  بکنه تو چشمم.  نوبت به اندازه گیر

و روی شونم نگذاشته بود که عقب   رسید هنوز میی

و از شونه هام گرفت و  کشیدم. متعجب نگاهش

 به چشمام داد: 

 



   چیه چرا عقب رفتی ؟! 

 

با معصوم ترین حالت ممکن لبام و آویزون کردم و 

 تو چشماش زل زدم و گفتم: 

 

ترسم خوو...ازت یم  

 

ی چند لحظه ذوق و تو چشماش دیدم واسه

لبخند زد و بزور نگاه اش و ازم گرفت با دیدن چهره 

ست... لم شیطنت خوااش دی با نمکذوق زده   

 

 ...عه عه یه سوسک روی موهاته... 

 



رسش و باال اورد قیافه اش مثل کسانی بود که هر 

. لبام و محکم بهم  ی آن امکان داشت پس بیوفیی

ه. رسش به سمت ام خم کرد دم که خندم نگیر  فشی

 

 ... ی    بندازش....بندازش پاییر

 

و هامدستم و پشت گردن اش بردم و آروم ناخن

وستش حرکت دادم... روی پ  

 

 دستشو باال برد و محکم کوبید رو دستم

 نی اختیار جیغ کشیدم: 

 

 ...آخ دستمممم

 

کردم انگشتام قطع شدند! احساس یم  



 

  چی شد؟...دنیاا ...منو نگاه کن یه لحظه نگام  

 کن... 

 

پیچیدم دستم و گرفتاز درد داشتم به خودم یم  

 پرید تو اتاق و هراسون گفت: 
ی
 یهو بیان

 

 افتاد؟! 
ی
...چی شد؟!...اتفاف  _ چی

 

ی فریاد کشید:   حسیر

 

...برو  -
ی
یه لیوان آب بیار برو بیان  

 

 اشک از چشمام رسازیر شد



تو دست اش بود کردم   نگایه به دستم که

قرمز شده بود. با نگاه کردن بهش دردم   قرمزِ 

کشیدو اش و روی گونم یمشد! دستبیشیی یم

اشکای  ا هر بار پاک کردنکرد ویل باشکام و پاک یم

شدند جدیدی جایگزین یم  

 

بالخره بعد پنج دیقه گرمای دست اش رو درد 

گذاشت و آرومیی شدم دست انگشتام  اش و تأثیر

شید .. کوار روی موهام  جلو اورد نوازش  

 

خواستم بزنم رو دستت   قربونت برم من که نیم

 فک کردم سوسکه پریده رو گردنم ... 

 

دقه اش و دیدم نی اختیار حواسم رفت تا قربون ص

 پیشش و درد دستم یادم رفت! 

 شوکه بودم ویل سیع کردم طبییع برخورد کنم 



 با گریه گفتم: 

 

 ...مهم قصد تو نیس مهم اینه که زدی... 

 

   خب اشتباه کردم ببخشید... 

 

بخشمت...نیم  

 

بخشی ؟!   جدی نیم  

 

کن کتی ...معلومه که نه... تو منو اوردی اینجا مان

؟... 
ی
 یا بزن

 

  من غلط بکنم تورو بزنم این چه حرفیه دخیی مگه 

 من ِشمرم اخه... 



 

اش چرخید. پیدا بود از  بهش یه نگاهم روی صورت

کارش خییل پشیمون شده. انگشت اشاره ام و به 

ی گفتم:   سمته اش گرفتم و با لحتی تهدید آمیر

 

...ویل دفعه ی اخرت باشه ها  ... نه نیستی

 

که گفتم از قصد نبود...   من    

 

دستشو باز کرد یه نگایه به دستم انداخت 

اش خییل کمیی شده بود. به دستم زل زد! قرمزی  

یهو دستم و باال برد انگشتام رو لباش گذاشت و تو 

 چشمام زل زد! 

 



ه شدم. دلم بدجور واسه ی  شوکه فقط بهش خیر

 چشمای رنگ دریاش ضعف رفت! 

بودند یه جورانی چقد چشماش زیبا و خوش رنگ 

شد... آدم از نگاه کردن بهشون سیر نیم  

 

 تونسته بودم جانی تو دلش باز  
تو فکر بودم یعتی

کنم؟! من دخیی کوروش راد هستم محال ممکن 

 بود که نتونم این کارو انجام بدم ... 

 

کردم انقد زود اتفاق ویل خب فکرش و هم نیم

کرد! بیوفته هنوز داشت بهم نگاه یم  

حرکت بعدیش بودم... منتظر   

یهو دستم و روی پاهام گذاشت و رفت و درو  

 کوبید! 

 



 اه بخشگ شانس... 

 نزدیک بودا... 

اوردی... میمردی اگه یه کلمه به زبون یم  

نکنه احساش وجود نداشته و این حرکت اش از 

 رس دلسوزی بوده باشه؟... 

 

تونستم تشخیص بدم انقد هنگ بودم که نیم

ی که تو چشماش ی دیدم احساس عالقه بود یا  چیر

 ترحم... 

 درو باز کردو با
ی
لیوان آب توی دستش به   بیان

 سمتم قدم برداشت... 

 

خونی خانوم؟ -  

 

 با تشی گفتم: 



 

 ...نه

 

چت شد یهو؟!  -  

 

ِ بیچاره بود  
ی
یه جوری هم گفتم نه انگار تقصیر بیان

 که پشه فراری شد... 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 برو بیر 
ی
ون... ...هیچی بیان  

 

 نگاهش و ازم گرفت و رفت

ی  بیست دقیقه ای تو اتاق منتظر بودم ویل خیی

یه خانویم وارد اتاق  پاشدم پالتوم و پوشیدم.  نشد

 شد. 



 

ی من    آقای مقدم یه کاری واسشون پیش اومد گفیی

بقیه ی کارارو انجام بدم فرداهم ساعت یازده 

کت...   صبح واسه امضای قرار داد بیاین رسی

ون دادم و گفتم: نفسم و  با صدا بیر  

 

 ...باشه ، مشکیل نیست... 

 

اخه چرا یهو ازم فراری شد یه جوری که به خودش 

ی یه امضا زیر قرارداد و  اجازه ی اومدن و انداخیی

 نداد؟! 

پشه ی احمق شانس من بیچاره است دیگه اینم 

 دیوونه از آب دراومد... 

 

••• 



" ی  حسیر

 

 

جلوی یه جوری شده بودم کم مونده بود 

ه کم بیارم و یه حرکتی بزنم که بره و   چشمای دخیی

 دیگه پشت رسش و نگاه نکنه ها... 

 

خواستم در موردم فکر بد بکنه من پشی نیم

نبودم که با دیدن استایل و چهره ی کش هوسم 

شعله ور بشه مطمئنم که حش به اسم هوس 

 نسبت به دنیا نداشتم... 

 

م اصال شاید نباید اوردیمنباید دیوونه بازی در  

شدم !... بهش نزدیک یم  

 



 اره نباید بهش نزدیک یم
ی

شدم و موقعیت خانوادگ

ام و بخاطر یه احساس احمقانه ی زود گذر به 

نداختم... خطر یم  

 

 

••• 

 دنیا"

 

 

 و اون خانوِم انجام دادند و 
ی
بقیه ی کارارو بیان

 شمارم و گرفتند

 

ون.  کت زدم بیر .. بعدشم جمع کردم و از رسی

ی ام رس جاش بود سوار شدم و با  خداروشکر ماشیر

ی خودم به خونه برگشتم  ماشیر



 خسته و کوفته راه اتاقم و در پیش گرفتم

ه رو چرخوندم و وارد شدم...   دستگیر

 

بردیا پا رو پا انداخته بودو به تک مبل مخصوصم 

؟! د  تکیه اده بود! یعتی چی  

کرد؟! این اینجا چیکار یم  

 دود و بوش فضا رو در برگرفتهکشید و سیگار یم

وب که کنار زیر    اشبود. بطری بزرگ مشی

اش بود. نصف بود... سیگاری  

 

وب و خورده بود؟!   یعتی اون همه مشی

یهو نگاهش روم قفل شد. سیگارو توی زیر 

 سیگاریش خاموش کردو پاشدو به سمتم اومد



معلوم بود تو حال خودش نیست! حق هم داشت 

ود با وجود خوردن اون همه هرکس دیگه ای هم ب

وب توهم یم زد... مشی  

 

   سالم عشق من...کجا بودی؟

 

م و کجا میام...   ... به تو ربیط نداره من کجا میر

 

کیف ام و رو تختم انداختم و پالتو ام و در اوردم و  

کنار کیف ام پرت کردم. با یه حرکت پنجره رو باز  

ون.به سمت اش کردم که بوی سیگار بره بیر

گشتم: بر   

 

 ...اینجا چه غلیط میکتی هان؟

 



ام  پشت دستش نوازش وار روی گونه  جلو اومد و

اش و پشت کمرم بردو به کشیدو دست دیگه

 سمت خودش کشوندم: 

 

لیی شدی... دچقدر توی این لباس  -  

 

ی  ام زیر چشیم به دستش نگاه کردم و نگاه خشمگیر

و به صورتش دادم. قصد تحریک ام و داشت! مثل 

رو یک دفعه ی پیش... هزا  

ی شاید فکر یم کرد با یه شب همخوانی و گرفیی

شم... ب *کارت ام دیگه مال اون یم  

 هه ، زیه خیال باطل... 

 

 قدیم جلوتر گذاشت و آروم پچ: 

 



نه هووم؟ ی    مگه آدم با عشقش اینطوری حرف میر

 

ی کشیدم.  دستم و به سمت دست اش بردم و پاییر

بیارم:  خواست جلوش کماصال دلم نیم  

 

 ...با عشقش نه ویل با تو اره... 

 

   عه اینطوریاست... 

 

ون حوصله ات و ندارم  ...برو بیر

 

 دست به بغل پشت بهش وایسادم که خارج شه

صدای باز شدن کشوی شال و رو رسی هام و 

یعتی  کنه. شنیدم. تند برگشتم ببینم داره چیکار یم

گشت ؟!... داشت دنبال چی یم  



 

؟!  ...چیکار داری میکتی عویصی  

 

یه شال برداشت و به سمتم پا تند کرد. از ترس 

قدیم عقب گذاشتم تا دیدم رس جاش 

.. جیغ کشید.  واینستاد.   

شت رسم گره اش زدپگذاشت وسط لبامو    

 

کردم اما فایده تقال یم تونستم صحبت کنم. نیم

 ای نداشت. هل ام داد و روی تخت افتادم... 

بودم حتی به لباس تا به خودم اومدم روی تخت 

 زیرامم رحم نکرده بود! 

 

 
ی
وحشیانه به جون ام افتاده بود. هیچ گونه لذن

... ازش نیم بردم. هیچی  



انگار که به جای بوسه های که روی بدنم 

داد... ام یمگذاشت داشت شکنجهیم  

 

مه ی کاراش زورگ بود ازش متنفر بودم دلم ه 

دم شهر م. فریاد بکشم و کل مر خواست داد بزنیم

 بکشونم باالی رسم که به حالم گریه کنند 

 

چکید و اون نی توجه اشکام از گوشه ی چشمم یم

داد. صدای باز شدن در و شنیدم با ورود ادامه یم

بابا بردیا از کاری که قصد داشت انجام بده دست  

 کشید... 

 

بدنم به لرزه افتاده بود پاشدم و ملحفه ی روی 

که مانع   ندم به شایلام و دور بدنم پیچو تخت

ی اش کشیدم... حرف زدم ام یم شد چنگ زدم پاییر  

 



   چی شده ؟! 

 

 هق زدم و جیغ کشیدم: 

 

ووون  ...بابااااا این پشه ی احمق و بیی بیر

 

کرد ، محافظا شو صدا بابا با اخم به بردیا نگاه یم

 زد 

 

 _ عمو جان ...من... 

 

اش  دستش و به نشانه ی ساکت شو به سمت

بردیا دست پاچه شده بود لباساش و جمع   گرفت. 

 کردو بدون حرف از اتاقم خارج شد... 



اش و روی موهام  بابا اومدو کنارم نشست دست

 کشید

 

ی نشده که...  ی م ، آروم باش چیر    آروم باش دخیی

 

حالم اصال خوش نبود اعصابم خورد بود یه 

خواست تا صبح جیغ بزنم و گریه  جوری که دلم یم

 کنم

 

ووون...  ...دست از رسم بردار برو بیر  

 

بابا ، با دیدن اعصبانیت ام از اتاق خارج شدو درو 

بست روی تختم دراز کشیدم . کم مونده بود 

دستی دستی ب *کارت ام و از دست بدم اونم به 

 وسیله ی ادم کثیقی مثل بردیا... 



 

 نی اختیار اشک یم
ی
ریختم من بدبخت تر از اون

... اومد بودم که به نظر یم  

 

چشمام و باز کردم نگایه به ساعت انداختم یازده 

بود. دیشب تا دیر وقت بیدار بودم و گریه 

با وجود اون همه اشک هنوزم دلم گرفته  میکردم. 

 بود... 

 

...ای وای !...    

 

ی قرارداد.  کت پش مقدم واسه بسیی باید یم رفتم رسی

پاک فراموش کرده بودم. رسی    ع پریدم و کمد لباس 

ز کردم حوصله انتخاب لباس و نداشتمام و با  

 



ی که برخوردم . یک پالتوی چریم بود  ی ی چیر به اولیر

با یه بلوز کاموانی که بافت نازگ داشت و یقه اش 

 اسگ بود... 

 

روی تخت پرتشون کردم به سمت رسویس 

 بهداشتی رفتم: 

 

 ...اوخ اوخ زیر چشمااام... 

 

پف  از بس گریه کرده بودم زیر چشمم یه کوچولو 

کرده بود. شیر آب و باز کردم و چند مشت آب 

پاشیدم تو صورتم. رسی    ع صورتم و خشک کردم و 

خارج شدم موهام و دم استی بستم لباسام و 

 پوشیدم

 



دوست داشتم برخالف درونم که غرق غم بود 

چهره ام خوب بنظر بیاد. نشستم و یه خورده 

آرایش کردم. کش دور موهام و برداشتم و موهام 

ی  آبشار دورم ریختند. کاله چریم فرانسوی ام و  عیر

 رو رسم گذاشتم

شتم ... کوله ی چریم ام و بردا   

 

از اتاق خارج شدم. به رسعت پله هارو یط کردم و 

 همزمان شایان و صدا زدم: 

 

 ...شایان

 

   بله خانوم ؟! 

 

 ...بیا من و تا یه جانی برسون... 



 

 جلوم رس خم کردو گفت: 

 

   چشم

 

ی و واسم باز  پشت رسم را ه افتاد. در عقب ماشیر

 کرد. نشستم. طویل نکشید که حرکت کردیم

کت پیاده شدم و  تقریبا یک خیابون مونده به رسی

 بقیه ی راه و با تاکش اومدم

 

کت شدم  پول تاکش و حساب کردم. وارد رسی

قه ی بیست و پنج رفتم... یه راست به طب   

ون اومدم جلوی کانیی منشی  رفتم. از آسانسور بیر

ی اجازه ی ورود   خیی اومدنم و داد و از حسیر
ی
بیان

 به اتاقش و واسم گرفت... 



 

 خودم در زدم و وارد شدم

ی ریاست ی پشت میر اش نشسته بودو مشغول نوشیی

ا توی برگه ی جلوی دست اش بود...  ی  یه رسی چیر

ی برداشت اما حتی یک  با ورود من دست از نوشیی

بهم نکرد!   نگاهم  

 

؟  ...سالم خونی

 

 ... ی ی بنشینیر ی بفرماییر    سالم مرش شما خوبیر

 

 با دست به صندیل اشاره کرد... 

زد تمام حرفاشو بدون این که بهم نگاه کنه یم 

کرد! متعجب روی !چقدم رسیم صحبت یم



ی جلوم   صندیل نشستم چند تا برگه ی روی میر

 گذاشت... 

 

ی اگه موافق بودین زیرش و    بند بندش و بخونیر

ی و ا ثر انگشت بذارین... امضا کنیر  

 

... شدم. اخه چرا؟دیگه داشتم دیوونه یم  

زد؟... چرا باید مثل یه غریبه باهام حرف یم  

مگه من چیکار کردم ؟! حریص برگه هارو برداشتم 

 حتی اگه موافقم نبودم ... 

 

کت مساوی باید امضا یم ی از این رسی کردم چون رفیی

ی و نرسیدن به هدف ام...   بود با ندیدن حسیر

رسی    ع یه نگایه به برگه ها انداختم. قسمت رس 

 مشخصات و پر کردم... 



اوند موحد" تنها فامییل که اون لحظه به ذهنم یم

تونستم فامییل خودم و جلوی اسمم بود نیم

 بنویسم. زیرش و امضا کردم و اثر انگشت گذاشتم

 

ش قراردادم. چند دقیقه ای  ی برگه هارو روی میر

 بزنه و 
ی
ی بگه اما دری    غ از  منتظر شدم که حرف ی چیر

  حرف از جام پاشدم ... نی  یک کلمه! ... 

 

خواد. دیگه باید چیکار بجهنم که دلت من و نیم

کردم که نکردم. از غرورم که زدم...از اصالت یم

 ام که زدم به دوستات اجازه دادم باهام 
ی

خانوادگ

راحت باشند. اون شبم که باسن ام درد گرفت انقد  

 کنارت نشستم... 

 



کردم که نکردم؟! یه نگایه دیگه باید چه غلیط یم

به برگه ها انداخت. داشتم از حرص و اعصبانیت 

ه سمت در خروچی قدم برداشتمب شدم خفه یم  

 

   خانم موحد

 

 شو از  
ی

کم مونده بود برگردم و اون چشای سگ

کاسه در بیارم عه عه عه ...هر چی من بیچاره 

رفت هوا...  زحمت کشیده بودم نی دلیل دود شد   

ون دادم و به سمت اش  نفس ام و با صدا بیر

 برگشتم... 

 

 ...بله اقاای مقدم

 



ی عکاسیتون دوشنبه ی هفته ی آینده اس    اولیر

ی  ...دیر نکنیر ی  قبل ساعت یازده اینجا باشیر

 

نگاه قفل شدم و ازش گرفتم. برگشتم و بدون 

ه رو چرخوندم و خارج شدم...   دستگیر
 خداحافیطی

 

 

••• 

 

ی  " حسیر  

 

 

با اعصبانیت خودکار توی دستم و پرت کردم رو 

 ... ی  میر

 



 ...  ...لعنتیتر

 

دم. کاش منم یه آدم  دندونام و از حرص بهم فشی

تونستم عاشق بشم بدون معمویل بودم کاش یم

 جواب پس دادن به این و اون... 

 اصال ای کاش... 

 

 از خانواده ی مقدم نبودم
 
 ای کاش من جزن

االن، سنگیتی اسم مقدم  گایه وقتا دقیقا مثل

کنه... بدجور روی شونه ام سنگیتی یم  

تونستم چشمام و رو حرف مردم ببندم و کاش یم

 نی توجه فقط کاره خودم و بکنم

 

خواد... اون کاری و انجام بدم که دلم یم  



ای کاش هیچ وقت مجبور نبودم بخاطر بقیه پا 

روی خواسته هام بذارم. هیچ وقت به اندازه ی 

از خودم و اصل و نسب ام متنفر نبودم االن  

 

ی باریه که اتفاق عجیب و غریتی توی دلم  چون اولیر

رخ داده و من با تمام وجودم این و کامال احساس 

کنم. و این احساس چقدر عذاب آوره وقتی باید یم

 طرف مقابلم و از خودم برونم... 

 

 برخالل میلم باهاش رسیم برخورد کردم 

شد !.. شوب یمبا دیدن اش دلم ا  

 از این درگیر اش بشم... نیم 
خوام بیشیی  

 

حتی اگه بخاطر موقعیت پدرم هم شده باید ازش 

کردم... دوری یم  



وع کرد به رسیم صحبت   آدم لج بازی بود اونم رسی

 کردن! 

 

خواست تونستم رفتار اش و تحمل کنم دلم یمنیم

 ساعت ها بشینه رو به روم و باهام حرف بزنه... 

کردم ... ید تحمل یماما با  

ها جرات به بند کشیدن قلبم و باید به آدمن 

دادم یم  

باید جلوی خودم و یم گرفتم باید عاقالنه تصمیم 

گرفتم... یم  

زد! حتی اگر قلبم ساز مخالف یم  

 

 

••• 

 



 دنیا"

 

 

ون اومدم ش بیر
 از دفیی

خواست دادم دلم یمتوی دلم مدام فحشش یم

کت و رو رسش خراب کنم.  دکمه ی آسانسورو  رسی

 با حرص فشار دادم و منتظر موندم ... 

 

شندیم! معلوم بود پشت رس من از صداش و یم

ون اومده .   هم یم اتاق بیر
ی
اومد چون صدای بیان

ی  اما حتی یک لحظه هم به خودم اجازه ی برگشیی

به سمت اش و ندادم. درب اسانسور باز شد یهو 

 میالد جلوم ظاهر شد! 

 



ی ب ی ه ذهنم خطور کرد که کل آنچنان چیر

اعصبانیت ام فرو کش کرد.بهانه ی خونی بود 

فهمید که واسه حرص دادن این پشه. اون باید یم

من محتاج توجه اش نیستم باید یم فهمید من 

ی ام که هر کش و دلم بخواد رسی    ع بدست  دخیی

 میارم

میالد با لبخند به سمتم اومد و باعث شد رسی 

ون بیام: تکون بدم و از فکر بیر   

 

   به به دنیا خانم چطوری؟

 

 بر خالف میل ام بهش دست دادم

 

 ...سالاام مرش تو چطوری؟

 



   قربونت بخونی تو ، واسه کارای مدلینگ اومدی؟

 

 نه اومدم یه گتی با عمه ت بزنم ... 

ی روی لبام  ی برخالف افکارم لبخند محبت آمیر

 اوردم و گفتم: 

 

ا ...اره دیگه مشغول کارای مدل ش دنمم...چه خیی

 بر وفق مراد هست؟
ی

 میالد جون زندگ

 

داد آروم برگشت تا اون داشت به سوالم جواب یم

ی و ببینم مدام با  دوست داشتم عکس العمل حسیر

کرد و دوباره مشغول اخم به منو و میالد نگاه یم

 یم
ی
شد صحبت کردن با بیان  

 

 پوزخندی زدم... 



یه آدم نی اون برعکس من حتی بلد نبود تو نقش 

اهمیت فرو بره، پشه ی احمق حرص بخور ، انقد 

 حرص بخور که جون ات دراد... 

 

 آشغال... 

پشا واسه این که من یه کلمه باهاشون حرف 

زنند بعد این خودشون و به درو دیوار یم  بزنم

مرتیکه هیچ احساش نشون نمیده هیچ...اصال 

ون لو چشم اش هستم و بدج انگار نه انگار که من 

این که زحمتی واسه بدست اوردنم بکشه دارم 

کنم... باهاش صحبت یم  

 

کیل با میالد گرم گرفتم حتی دعوت هم کرد به 

ی به دفیی  ی به ضف قهوه ، ویل برگشیی  حسیر
دفیی

 این پشه یعتی ته حقارت ... 

 



...نه ممنون من دیگه باید برم تاکش دم در 

 منتظرمه... 

 

رسونمت...   خودم یم  

 

خندیدم واقعا این پشه هم دلم بهش یمتوی 

مونگول بودا دو کلمه باهاش حرف زدم فک کرده 

ه...   چه خیی

 

م تو برو به کارت برس ...     نه مرش خودم میر

 

بعد از کیل جروبحث رس این که با تاکش برم یا اون 

 منو برسونه بالخره رایصی شد که با تاکش برم... 

 

دشم وارد شدمدکمه ی آسانسورو واسم زد و بع  



رگشتم به سمت درب اسانسور. میالد با لبخند ب 

ه شده بودو منتظر بود درب بسته شه و  لهم خیر

ی بود  برم اما تمام حواس من رو حسیر

 

هنوز جلوی کانیی منشی بود. اما این بار دیگه اخم 

با ابروهای    کرد. دست به بغلاش و ازم پنهان نیم

اخیش دلم گره خورده صاف بهم زل زده بود. 

 خنک شد... 

 

 ...  و به من نی محیل نکتی
 تا تو باشی

رسی    ع نگاهم و ازش گرفتم درب آسانسور بسته 

 شد...دوس داشتم یه خورده قدم بزنم 

 

خواست. حیف که هوا ابری نبودو دلم بارون یم

زدو مردمک چشمام و از تو آفتاد چشم آدما یم



ون یمپلک ی بعید هام بیر بود  کشید. از آسمون پائیر

ی و سوزاننده ی آفتاب تیر ای! یه همچیر  

 

بعد از یط کردن یگ ، دو خیابون سوار تاکش 

شدم به خونه برگشتم. وارد شدم و در خروچی 

بسته شد. پام و رو پله ی اویل نگذاشته بودم که با 

 صدای بابا رسجام خشک ام زد

 

ای خوش اومدی نه؟    حتما با خیی

 

ت اش برگشتماز حرص دندونام و بهم و به سم  

 

 ام بود و صبح هم 
ی

ین شب زندگ ...نکه دیشب بهیی

با صدای جیک جیک گنجشک ها تو یه کلبه 



وسط یه جنگل خییل بزرگ چشمام و باز  

 کردم...االنم دارم از بهشت میام... 

 

 کنجکاو به سمتم قدم برداشت و گفت: 

 

؟!     خونی

 

شه... ...اره عایل ، از این بهیی نیم  

 

 افتا
ی
ده؟...ارتباطت با این پشه چطوره؟  اتفاف  

 

 نیوفتاده ...هیچیه هیچیتر 
ی
 ...هیچ اتفاف

 

  چته چت شده هان؟...نکنه عقلت و از دست 

 دادی و زبون درازی کردی پشه ول کرد رفت؟



 

...بابا این پشه ی بیشعوِر احمق ، اصال معلوم 

 نیست چه مرگشه... 

 

   چی گفته مگه ؟

 

 کالفه روی پله نشستم

 

دونم...دیگه دارم دیوونه دونم نیم..نیم. 

خندید امروز رفتم گفت و یمشم...تا دیروز یمیم

 هر چی رشته بودم پنبه کرد... 

 

   یعتی چی ؟!... بالخره روی خوش نشون داد یا نه؟

 



...روی خوش که چه عرض کنم...فقط یه قهوه 

باهم خوردیم و یه خورده گپ زدیم ، اگه شما به 

ی ر  وی خوش ، اره نشون داد...البته اگر  این میگیر

یم...   کارای امروزش و در نظر نگیر

 

با لبخندی مرموز توی فکر فرو رفت. در حایل که 

ه شده بود...   به گوشه انی خیر

 

   خب امروز چیکار کرد؟

 

دونستم... اصال دلیل این سوال اش و نیم  

 

ی کش که از ته وجودش  ...خب...خب دقیقا عیر

ام صحبت کرد...اصال نگاه ام هم ازش متنفره باه

 نکرد چه برسه به... 



 

پس عاشق شده...  -  

 

 حرف ام نا تموم موند!... 

 از تعجب کم مونده بود پس بیوفتم... 

 

...منظورت چیه؟!...من دارم در مورد کم محیل 

 ...
ی

نم و تنفر تو میگ ی  باهات حرف میر

 

ی که ازت خواسته بودم اتفاق  ی   بالخره اون چیر

 افتاد... 

 

 خشک ام زده بود... 

 ام و بوسید و گفت: 
ی
 پیشون

 



 دل   دخیی خوشگل خودیم دیگه مگه یم
ی
شه نتون

ی قربون اون چشمات برم من... پاشو پاشو برو  بیی

احت کن  اسیی

 

 هنگ کرده بودم... 

تنها کاری که کردم این بود که از جام پاشدم و 

 بدون حرف یه راست به اتاق ام رفتم... 

 ... 

ون رفته بودم   اخرین روزی که از خونه بیر  

 هفته ی گذشته بود !... 

 و  
ی

ی بود پر از دلتنگ ی فقط تو اتاقم بودم هوا پائیر

 گریه ... 

 

همیشه این موقع سال ، حال و احوالم مثل 

ی روز عکاش ام بود یه افشده ها یم شد. فردا اولیر



س داشتم اما با حرفام به خودم  خورده اسیی

ین ام این و هم خودم دادم من بهیی دلداری یم

 میدونم... 

 

هام... هم دوروبری  

ی تحریرم  صدای لپ تاپم و شنیده به سمت میر

م نشستم. پ رفتم.  ی ز کردم ... لپ تاپمو با شت میر  

چه عجب یه بارم مرجان خانم تماس    مامان بود! 

گرفت. خییل خوشحال شدم بدون فوت وقت 

 جواب اش دادم... 

 

 
ی
 ...سالم مامان

 

؟  سالم عزیزد ل مامان خونی  

 



با شنیدن صداش بدجور دلم گرفت جلوی اشکام 

نم... کخواستم نگران اش  و گرفتم نیم  

 

 ...اهوم عایل تو چطوری؟

 

شه تو خوب باشی و   قربونت برم نفسم مگه یم

م چیکارا یم ا دخیی کتی تعریف کن من بد؟... چه خیی

 ببینم

 

 ...قراره بیام پیشت مامان... 

 

 دنیا 
ی

خوای ؟!... قربونت برم گ یم  راست میگ

 بیای دلم واست تنگ شده... 

 

ی زودیا...   ...میام ، به همیر



 

   بگو ببینم چیشد که بابات قبول کرد بیای ؟!... 

 

 لبای لرزونم از هم باز کردم: 

 

 بری فک  
ی
...هیچی همینطوری یهو گفت میتون

 کنم از دستم عایص شده... 

 

ه بود... از قیافه اش معلوم بود که باور نکرد  

 

  قربونت برم عزیزم مواظب خودت باش ، رایصی 

 به هر کاری نشی واسه اومدن پیشم ها... 

 

مثله این که میدونست کوروش به این راحتی ها 

ی من پیش مامان نمیشد...   رایصی به رفیی



 

 ...نه مامان ... 

 

  فدات بشم رنگ روت مثل همیشه نیستا به 

ش تو خودت برس تو دخیی متی ، یادت رفته ک

دا...  ی  خوشگیل رو دست مامانت نمیر

 

وع کردیم به خندیدن   رسی

 

 ... مگه میشه یادم بره... 

 

؟    از بردیا چه خیی

 

 ...هیچی اونم خوبه؟

 



   با بردیا میای امریکا دیگه درسته... 

 

 ...فک نکنم... 

 

 افتاده ؟! 
ی
؟... اتفاف    یعتی چی

 

 من بردیارو قلبه ام 
ی
...مامان خودت که میدون

وست نداشتم... د  

 

   اره اینم میدونم بردیا خییل تورو دوست داشت... 

 

ی اون نیست مگه  ...همه چی که دوست داشیی

باباچقد تورو دوست داشت هنوزم  یادت رفته

 داره اخرش چی شد؟

 



ی گفت:   کردو غمگیر
ی
 پوف

 

 
ی

   اره عزیزم راست میگ

 

کیل باهم حرف زدیم گفتیم و خندیدیم مامان با 

یرش ارامش و بهم برگردوند جلوی صداش و تصو 

 آینه رفتم... 

 

است میگفت رنگه ام پریده بودرسو وضع ام ر  

 خییل بهم ریخته بود 

 

سیدم  باید واسه رسیدن به هدف ام به خودم میر

 

مامانم بیشیی به هدفم فکر یم کردم...  با دیدن   

 



وست داشتم رسی    ع تر برم پیشش دیگه خسته د 

ی شده بودم هوای اینجا واس ه ام خییل سنگیر

 بود... 

 

 به حموم رفتم 

 

 با حوله روی تخت ام نشستم 

 

ین سالن آرایشی  نیم ساعتی مشغول پیدا کردن بهیی

 که 
ی
شدم که بالخره بعد از کیل رسچ اون

 میخواستم و پیدا کردم

 

 یه لباس ساده پوشیدم و به سالن ارایشی رفتم... 

 

 کردم و... 
ی

 یه خورده به پوستم رسیدگ



 

یبا هفت و هشت شب بود که از سالن به تقر 

 خونه برگشتم

 

 یه شام سبک خوردم و به اتاقم برگشتم

 

 9باید واسه فردا رسحال میشدم گوشیم و رو تایم 

تنظیم کردم ذهن ام و خایل از افکار منقی کردم و 

 آروم چشمام و روی هم گذاشتم

 . 

 

 . 

 

 . 

از خواب بیدار شدم9دقیقا ساعت  



 

اشتم تدیگه تنبیل رو ب  ی مام فکر و ذکرم اید کنار میر

ی پیش مامان بودصبحانه ام و خوردم   رفیی

 

کت مقدم  شیک ترین لباسم و پوشیدم و رایه رسی

 شدم ... 

 

ون اومدم ...   از اسانسور بیر

 

 از رسو صداها پیدا بود عکاس ها اومدن... 

 

 رس جاش نبود
ی
 جلوی کانیی منشی رفتم بیان

 



که به سالن عکاش   دنباله ی رسو صداهار و گرفتم

ه رو چرخوندم سالن خییل  رسیدم در زدم دستگیر

 بود
ی

 بزرگ

 

ال سفید بودکف و درو دیوارش کام   

 

قریبا ده ، دوازده نفر تو سالن بودن چهارتا خانم ت 

و بقیه شون اقا مشغول طراچ صحنه و تنظیم 

 دوربینا بودن... 

 

ی ...   با ورود من همه به سمت ام برگشیی

 

 ...سالم

 



خانوما به طرف ام اومدن و کیل از چهره و استایل 

 ام تعریف کردن 

 

از نگاهای نی در نی مردهای گروهشونم متوجه 

 شدم بدجور چشمشون و گرفتم... 

 

خداروشکر هر طرف و نگاه میکردم وسیله انی 

 ... ی  وجود داشت واسه حرص دادن حسیر

 

ی ازش  یه خورده اینور و اونورو نگاه کردم خیی

از کیل گپ و گفت با خانم ها و اقایون نبودبعد 

 ام به 
ی

حاضی در جمع...واسه در کردن خستگ

 سمت صندیل رفتم و نشستم.... 
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" ی  حسیر

 

 

کیل در مورد طراچ و صحنه و گریم با میالد 

صحبت کردم اون همیشه همه ی حرفام و عمیل 

ام بودو شه گفت میالد دست راستکرد. یمیم

ی پیش نیم بدون اون کارا خوب رفت. واسه همیر

دادم قبل از چک و چونه زدن با هم ترجیح یم

عکاس و گریمور همه چی و با میالد در میون 

 بذارم... 

 



به سمت سالن عکاش قدم برداشتیم و وارد شدیم 

بان قلبم باال رفت!   با دیدن دنیا ضی

 

 یه لحظه رس جام میخکوب شدم ... 

ی کش بود که با دیدنش قلبم و  توی گلوم اولیر

کردم... احساس یم  

 

...با توعما...  ی    حسیر

 

با صدای میالد به حالت اولیه برگشتم و بزور 

 نگاهم و از دنیا گرفتم و به میالد دادم

 

   کجانی تو؟! 

 

 ...کجا باید باشم ؟



 

  چه میدونم واال... یهو که هوش از رست 

 پرید...فک کردم سکته کردی... 

 

وع کرد به خندیدن...   رسی

مشت محکم کوبیدم تو بازوش که صورتش از یه 

 درد جمع شد: 

 

 ...    اخ چیکار میکتی وحشی

 

نم تو دهنتا جلو اینا با من درست  ی ...هیس... میر

 حرف بزن... 

 

ته...     باشه بابا چه خیی

 



 اومدم که به سمت دنیا برم که مچ ام و گرفت! 

 با اخم تو چشماش زل زدم که گفت: 

 

ن ا بودم...اینم میدونم که ای  میدونم تا حاال با خیلی

ی کِش که با یه مدل خاص بهش نگاه  اولیر
دخیی

ای دورو برت یم کتی و حساب اش از بقیه ی دخیی

 واست جداست... 

 

ی که دیده و فک یم ی کنه رو انکار کنم  اومدم که چیر

 که در ادامه گفت: 

 

 که من دوستش 
ی
  ویل تو هم باید این و بدون

ی خواد بخادارم...دلم نیم  طرش رفاقتمون از بیر

 ...  بره...پس سیع کن فراموشش کتی

 



حرفاش دونه دونه توی رسم تکرار شدو باعث شد 

 بشم: 
ی
 به بدترین شکل ممکن اعصبان

 

 ؟! 
ی

 ...اصال متوجه هستی چی داری میگ

 

   کامال متوجه ام... 

 

...یعتی یم کت من ...یعتی  به مدلینگ رسی
ی

خوای بگ

 چشم داری ؟! 

 

ت: پوزخندی زدو گف  

 

کت تو؟!...ببخشیدا ویل این  ؟! مدلینگ رسی   چی

کت تو باشه یک  خانوم قبل از این که مدلینگ رسی



ی دونفر یک نفرو انساِن...یک انسان که یم تونه بیر

 براب خودش انتخاب کنه

 

 با لبخندی حرص درار گفتم: 

 

 ...اها حتما اون یه نفرم تونی اره؟

 

 و اون بیخیال لحن حرف زدنم گفت: 

 

هرکش و خواستم بدست اوردممن  -  

 

داشت و نیمزد بر تا دیدم دست از حرفانی که یم

کردی تا شب توی گوشم ونگ ونگ ولش یم

ی ابروهام نشست کرد و زر مفت یمیم زد اخیم بیر

 و گفتم: 



 

ی ...یم خوای آبروی من و جلو این و اون بیی

 بکنیا...نبینم بهش 
ی
هان؟!...نبینم چشم چرون

بینم سمت اش بریا... نگاه کنیا...ن  

 

کت ات زدی...     نگو که این حرفارو فقط بخاطر رسی

 

 ...مگه غیر از اینه؟

 

   نگو که هست که اصال باورم نیم
ی
شه...میدون

 چرا؟ 

 

 رسش و خم کردو در ادامه گفت: 

 



ی دوتا گوش مخمیل روی رس من ن - گاه کن...ببیر

بیتی یم  

 

نکن ،  ...میالد اعصاب من و بیشیی از این خورد 

 گمشو از جلوی چشمم... 

 

   اینه رفاقتت؟... 

 

ون اوردم  دست اش و گرفتم و از اتاق بیر

یقه اش و گرفتم و به دیوار چسبوندم اش و با 

ی دندونای بهم چفت شدم غریدم:   اعصبانیت از بیر

 

ی و   ...لعنتی تو با هزار نفری ، تا حاال شده دخیی

...دور این یگ 
ی
و خط ببیتی و واسش له له نزن

ی دستام خفه ات یم کنم... بکش و گرنه با همیر  



 

کرد... صورت اش قرمز شده بود و تقال یم  

 

شم...ب...بردار دستت رو...   دارم خفه یم  

 

د...  ی  رهاش کردم. نفس نفس میر

 

   نخیر مثل این که قضیه جدی تر از این حرفاس... 

 

 ...کدوم قضیه هان ؟...کدوم قضیه؟... 

 

به روی شونه ام زدو  با دست اش آروم چن د ضی

 گفت: 

 



   گلوت پیشش گیر کرده ، بد جورم گیر کرده... 

 

 یهو یخ شدم! 

نه بخاطر این که واقعیت و داشتم از زبونش 

شنیدم بلکه بخاطر اینکه میالد فهمیده بود! یم  

 و این یعتی یه فاجعه ی بزرگ... 

 

 نفس عمیقی کشیدم... 

هن لق تمام ترس ام از این بود که مثل همیشه د

اش و باز کنه و همه چیو بذاره کف دست مامان و 

 بابا! 

 که من دست رد به سینه ی 
ی
اونم دقیقا زمان

عموم زدم!   دخیی

 



میالد وارد اتاق شد به سمت گروه عکاس ها رفت 

 پشت رس اش وارد شدم

یه نگاه زیر چشیم به دنیا انداختم هنوز متوجه 

 حضورم نشده بود... 

 

ی خودم و با دیدن اش تمام قول  و قرارهانی که بیر

 خودم بودو زیر پاهام گذاشتم... 

 اصال بجهنم هرچی شد شد... 

ه رو تقدیم میالد  نکنه باید بشینم و دو دستی دخیی

کنم و بگم ببخشید من عرضه ندارم بخاطرش 

خوامش... جلوی بقیه وایسم و بگم یم  

 

برای چند لحظه موقعیت و جایگاه ام و فراموش  

 کردم... 



دونسم آدم اشتم برم و کنارش بشینم یمدوست د

نده ایه... یه د  لجباز و  

خواستم با مدل حرف زدنم از خودم دور دیگه نیم

اش کنم و باعث بشم واسه این که پشیمونم کنه 

 از رفتاری که داشتم با هر آدیم هم کالم بشه... 

 

ین رفیق ام بهش  مخصوصأ این که حاال دیگه بهیی

شد... ش نیمچشم داشت و آبرو هم رس   

کرد حس بدی بهم وقتی با پشای دیگه صحبت یم

داد... دست یم  

 بد که چه عرض کنم یه حس وحشتناک!... 

 

 

••• 

 



 دنیا"

 

نا خداگاه رسم و به سمت در سالن چرخوندم 

ی داشت به سمت ام یم اومد نی اهمیت به حسیر

 حالت اولیه برگشتم. ایش مرتیکه... 

در اومد  از دهنششد بلند شدو هرچی ای کاش یم

 بارش کرد. حیف حیف که باید تحمل کنم... 

 کردو  
ی
جلو اومد و روی صندیل کنارم نشست. پوف

 گفت: 

 

؟    خونی

 

 نیم نگایه بهش انداختم و با لحتی منجمد گفتم: 

 

 ...مرش... 



 

مثل اینکه اون دفعه با نی محیل که بهم کرده بود 

به بزنمتوجه شده بود که منم یم متونم بهش ضی  

 واسه همینم لحن حرف زدنش تغییر کرده بود 

اما من واسه این که بهش بفهمونم ناراحت شدم 

به عکاس   بهش اهمیت ندادم. پا روی پا انداختم

ه شدم...   ها خیر

 

ا دنیا خانوم ؟ - چه خیی  

 

 تو همون حالتی که بودم با همون لحن رسد گفتم: 

 

 ...سالمتی اقای مقدم

 



 ازش .دیگه حچند دقیقه ای سکوت کرد  
ی
رف

 نشنیدم! پاشد و رفت! 

 

 فک کنم از مدل حرف زدن ام خوشش نیومد

هر چند من اصال احساس بدی نسبت به حرفانی  

که زدم نداشتم. میالد اومد دقیقا روی همون 

صندیل نشست. با لبخند رو کردم بهش که در 

 مقابل لبخندم لبخند زدو گفت: 

 

   سالم چطوری دخیی زیبا... 

 

؟...خوبم  تو خونی  

 

شه تو اینجا باشی و من بد باشم؟!   مگه یم  

 



 هه... 

 مثل این که تو رسش یه نقشه هانی داشت

ادمتو دلم کیل خودم و فحش د   

م دل این نره  به جای این که دل پش مقدم و بیی

 غول و برده بودم... 

 

ی پا تند کردم   پاشدم و به سمت حسیر
ی
نی هیچ حرف

. رسجام موندم و مشغول راهنمانی عکاس ها بود 

ی و  ه شدم. یعتی رفیی چند لحظه ای بهش خیر

حرف زدن باهاش بعده کم محیل های اون روزش  

کاره درستی بود؟ دل و به دریا زدم و جلو رفتم و  

 گعتم: 

 

...ِام... ببخشید من واسه عوض کردن لباس ها و  

 گریم باید کجا برم؟



 

به سمت ام برگشت با شنیدن سوالم دست از کار  

د. لبخندی روی لباش نشست و گفت: کشی  

 

   دنبالم بیا... 

 

پشت رسش راه افتادم من و به یه اتاق برد که از 

 که یگ از دیوارهای اتاق و در بر  
ی

آینه ی خییل بزرگ

ی  گرفته بود و لوازم آرایش های زیادی که روی میر

 آرایش بود... 

 

 فهمیدم سالن گریِم... 

روش  با دست به صندیل ارایش اشاره کرد. 

 نشستم. به سمت در خروچی رفت و خارج شد... 
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" ی  حسیر

 

 

 و صدا زدم: 
ی
 بیان

 

 _ جانم اقا

 

 ... سایم و ندیدی؟

 

 _ ِام...یه لحظه صیی کنید



 

تا اون رفت که سایم و بیاره گوشی و چک کردم. 

ها بهم زنگ بزنه و اومدنش و قرار بود یگ از عکاس

ه بود ا نه زنگ زداش نشیم. اماطالع بده که معطل

pmنه  داده بود! شماره اش و گرفتم و گوشی و در   

گوشم گذاشتم. برگشتم با دیدن قیافه ی دلقک 

 سایم قدیم عقب گذاشتم... 

 

 گوشی و قطع کردم و گفتم: 

 

...این چه رسو وضعیه سایم؟!...قیافه ی خودت  

کم شبیه دلقکاست رفتی نشستی گریمم کردی 

 واسه من؟

 

مقدم...رضا این بالرو رسم اوردو  _ ببخشید اقای

 فلنگ و بست



 

 ...صورتت و میدی دست اون خول و چل؟

 

ی ببینم  _ چیکار کنم اخه؟!...گفت بیا بشیر

استعدادی تو گریم و این داستانا دارم، منم مجبور 

یی 
َ
شبیه    شدم بشینم گریمم کنه که بجای صورت ب

م کرد  کفیی

 

تو سالن گریم  ...بیا برو...بیا برو به کارت برس مدل

بیار کمبود تو  منتظره...فقط زود رسو تهش و هم

 کارت ببینم اخراچی 

 

زد گفت: با لحتی که دلخوری توش موج یم  

 



ست شما درد نکنه اقا...بعد این همه سال به  د -

 کار من اعتماد ندارین... 

 

وع کن   ...عه خودت و لوس نکن...برو کارت و رسی

 که بیشیی از این معطل نشیم

 

و زیر انداخت و به سمت سالن گریم قدم  رسش

ی گوشیم و روشن کردم که برداشت. صفحه

م که با صدای جیغ دنیا تند  شماره ی عکاس رو بگیر

رسم و به سمت سالن گریم برگردوندم و به رسعت 

 به سمتش پا تند کردم... 
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 دنیا"

 

مثل برق گرفته ها خشکم زده بود و در حایل که 

دم  دستم رو قلبم ب ی ودو از ترس نفس نفس میر

 گفتم: 

 

؟!...اینجا...چی یم خوای ؟!! ...تو...تو گ هستی  

 

پشه که با جیغ من از ترس انقدر عقب عقب رفته 

 بود که به دیوار چسبیده بود! شوکه گفت: 

 

 _ سایم! 

 

 ...سا...سایم؟!...سایم کیه؟! 

 



ی درو تند باز کردو وارد شد  حسیر

تو اتاق! یختند ر   طویل نکشید که همه  

 

   چی شده دنیا ؟! 

 

 با ترس به مرده اشاره کردم و گفتم: 

 

 ...این...این کیه؟! 

 

اخماش در هم شدو به سمت پشه رفت. یقه اش 

 و گرفت و به سمت در بردش و فریاد کشید: 

 

 که یاد نگرفتی رسو ریختت رو درست کتی  -
ی
تا زمان

و جلو مردم ظاهر شی حق نداری پاتو این اتاق 

...مفهومه؟بذاری  



 

صداش توی سالن غرق سکوت اکو شد و همه 

ه شده بودند که برای  متعجب و ترسیده بهش خیر

 بار دوم داد زد: 

 

 وقتم و گ  -
ی
مشید رسکارتون امروز به اندازه ی کاف

 حرومتون کردم

 

ه بودم و تو شوک دستام و  درحایل که بهش خیر

حرکت دادم و شایل که از روی موهام رُس خورده 

دور گردنم افتاده بود و روی موهام کشیدم.  بودو 

زیر چشیم اطراف و نگاه کردم و کیفم و پیدا  

 کردم... 

 

ون یم که   رفتند. از ترس اینهمه داشتند از اتاق بیر

ی تو اتاق تنها شم و بقیه ی اعصبانیت اش با حسیر



و ترسوندنش  گناه به جرِم جیغ زدنو رسه من نی 

م و زیر انداختم که  خایل کنه کیفم و برداشتم. رس 

کمیی جلب توجه کنم و آروم پشت رس آخرین 

شد قدم نفری که داشت از اتاق خارج یم

 برداشتم... 

 

 یهو صداش بلند شد: 

 

تو کجا؟ -  

 

 آروم برگشتم و نگاهش کردم و گفتم: 

 

شیم شیم؟...داریم یم...مگه...مگه نگفتی گم

 دیگه... 

 



وم و تو . باز برگشتم که برم که تو گلو خندید 

 کردو عقب کشیدم و درو بست! 
ی
 دستش زندون

 

ی اعصاب درست و حسانی ب - ...برو بشیر ی رو بشیر

شی از ندارم مثل اون دفعه از دستم ناراحت یم

ونا  بیر
ی
ن ی کت میر  رسی

 

 چشمام و ریز کردم و دست به کمر شدم و گفتم: 

 

 ...عه پس فهمیدی از دستت دلخور شدم؟

 

خب...خب...  -  

 

؟  ...خب چی

 



 کردو بحث و عوض کرد: پو
ی
ف  

 

م دستام و ب - وع کنم...من میر ی کارم و رسی رو بشیر

 بشورم بیام

 

 رفت! 

وع کنم؟!  ی تا کارم و رسی اون گفت برو بشیر

منظورش دقیقا کدوم کار بود؟! با ذهتی درگیر به 

سمت صندیل قدم برداشتم و نشستم. گوشیم و از 

توی کیفم در اوردم که حداقل تا اون میاد رسگرم 

ی نشد!   باشم. تقریبا ده دقیقه ای گذشت و خیی

 

سکوت همه جارو پر کرده بود. کالفه نگاهم و از 

صفحه ی گوشیم گرفتم و اومدم که تو آینه خودم 

ی مواجه شدم  ه ی حسیر و نگاه کنم که با نگاه خیر



ی به جیغ زدنم نمونده بود که دستش و روی  ی چیر

د و گفت:   لبام فشی

 

ه ی جیغ ؟...دخیی هیس...مگه جن دیدی تو  -

نه..  ی . جیغو یه راه به راه جیغ میر  

 

ی کشید. نفس راحتی کشیدم و گفتم:   دستش و پاییر

 

...اوال که من جیغ جیغو نیستم و عمه ات جیغ 

یف داره...دوما توهم جای من بودی اون  جیغو تشی

مرتیکه رو با اون گریم مزخرف که من نفهمیدم 

ه خودش و خواستواقعا هدفش چی بوده و اصال یم

ترسیدی و پس شبیه چه موجودی بکنه یم

ای یم افتادی...سوما جنابعایل عادت داری به دخیی

؟...با اون چشات ه میشی  مردم خیر

 



اش تو دل چشماش درشت شدو صورت با نمک

 برو تر کرد! 

 

وال که حرف دهنت و بفهم حق نداری درمورد ا -

...دوما عقل تو  
ی
خانواده ی من اینطوری حرف بزن

 فکر 
ی
ن ی کلت نیست و باجهت و نی جهت جیغ میر

نکن بقیه هم مثل خودتن ها...بعدشم مگه 

 چشمای من چشونه هان؟؟؟

 

نی اهمیت نگاهم و ازش گرفتم به پشتی صندیل 

 تکیه دادم و لب زدم: 

 

 ...برو بابااا

 

 یهو صداش باال رفت: 



 

؟! چه زری زدی؟؟؟ - چی گفتی  

 

ون زد. تا حاال  کش جرات   چشمام از حدقه بیر

 نکرده بود بهم بگه ) چه زری زدی!( اما اون گفت! 

دم و از جام پاشدم. کیفم و   دندونام و بهم فشی

 گوشیم و برداشتم و گفتم: 

 

ی تو کار کنم...من غلط بکنم واسه  

 

ی تو کار کنم...من غلط بکنم واسه  

 

 به سمت در خروچی پا تند کردم که گفت: 

 



اد امضا کردی و با اردمثل اینکه یادت رفته قر  -

ایط اش کنار اومدی؟ من هر لحظه با  همه ی رسی

ین خطانی که ازت ببینم یم
تونم به جرم به کوچکیی

ی آبرو و شهرتم ازت شکایت کنم و  خطر انداخیی

... بندازمت گوشه
ی
ی هلفدون  

 

در حایل که رسجام میخکوب شده بودم آروم 

 خودم و حرکت دادم و برگشتم نگاهش کردم... 

 

ی که اگه حا - ز االهم اونجا واینستا...بیا بگیر بشیر

 تأخیر تو کارت ببینم حسابت با کرام 
این بیشیی

 الکاتبینه

 

هام به هم قفل شده بودند. قفیل  اون لحظه لب

شد! با این که دلم که باهیچ کلیدی باز نیم

اعصبانیت جیغ بکشم و بگم   خواست ازیم



کت کوفتیت کار کنم و مدنیم ل ات خوام تو رسی

باشم به سمت صندیل قدم برداشتم و نشستم و 

 مثل یه بت به پشتی صندیل تکیه دادم... 

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

عا باریکال به این میگن یه مکالمه ی درجه یک و یه 

نتیجه ی عایل. مثل اینکه گایه وقتا باید بدخلقی  

کردو صدارو از حد طرف مقابل باال تر برد که بلکم  

ی کنه و ح ه... گوشاشو تیر رفات و بگیر  

 



و خودم به سمتش    روی صندیل چرخ دار نشستم

ی کشوندم. لوازم آرایش های مورد نیازو روی میر

چیدم. دستمال مرطوب برداشتم و روی پوست 

اش لغزوندم که بلکم یکم لوازم سیع و شفاف

ون بکشم. اما دری    غ از یه مثقال کرم پودر آرایش بیر

 یا حتی ضد آفتاب! 

 

! که نیمهم  ...آرایش کتی  

 

به تو ربیط نداره -  

 

با چهره انی خنتی و ضایع شده نگاهم روش قفل 

با تشی گفت:   شد که  

 



کنه آرایش کردن و نکردن مدلینگتون روی قرار ن -

 داد تاثیر داره؟

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...  ...خییل پرونی

 

ونم به تو ربیط نداره...اصال برو بگو گریمورو ا -

...تو چرا نشستی اینجا؟...نکنه آرایشگرتون بیاد 

اومدی لختم کتی ببیتی جاییم و عمل کردم که 

 آب 
ی
رسی    ع بری شکایت کتی بندازیم گوشه هلفدون

 خنک میل کنم... 

 

 زیر لب در ادامه گفت: 

 



ی ح - اال انگار اگه عمل کرده باشم رو عکسام تأثیر

... ذارههم یم  

 

ح دادم انقدر زبونش دراز و نیش دار بود که ترجی

وع کنم ... درمقابل حرفاش سکوت کنم و کارم و رسی  

 

... اگه زحمتی نیست چشمات و ببند پشت پلک 

 ات و آرایش کنم... 

 

ز صندیل جدا کردو شوکه گفت: ا  یهو پشتش و  

 

؟!  - ؟!...اونم تو؟! چی ؟!...آرایش کتی ...چیکار کتی  

 

په عمه ات... نه...په  

 



گفت: انگشت اشاره اش و به سمتم گرفت و    

 

ی من درست حرف بزنا درمورد خانواده -  

 

 تو گلو خندیدم و گفتم: 

 

...درست حرف نزنم چیکار میکتی هان؟ اصال بگو 

 ببینم عمه داری؟

 

 نگاهش و ازم گرفت و هول و دستپاچه گفت: 

 

خب...خب...  -  

 

 ...داری؟



 

 نگام کردو آروم شدو گفت: 

 

؟ - نه ندارم...تو چی  

 

و گفتم: لبخندی روی لبام نشست   

 

 ...منم نه... 

 

س چرا گفتی درمورد فک و فامیلت درست پ -

 حرف بزنم هووم؟

 

...تو چرا گفتی من درمورد فک و فامیلت درست 

 حرف بزنم هووم؟

 



نمیدونم -  

 

 ...منم نمیدونم دیگه

 

 براش و باال بردم و گفتم: 

 

... دیگه زبون درازی نکن چشمات و ببند کارم و 

وع کنم  رسی

 

خوای منو ببینم!...نکنه تو واقعا یمصیی کن  -

؟...یم خوای چند تا عکس خوشگل بدی آرایش کتی

ون یا اش و شبیه چند تا عکس از مدیل که قیافه  بیر

 میمون کردی؟

 

ه شدم و نی اختیار زدم زیره خنده...   بهش خیر



اون انقدر زیبا بود که اگه شبیه یه دلقک هم گریم 

ود که آدم از نگاه  نمک بشد یه دلقک بامزه ی بایم

 نداشت! 
ی
مون  کردن بهش سیر

 

حریص از جاش بلند شد. دستش و گرفتم و رس 

 جاش نشوندمش... 

 

...بلد نیستی ن نیمم -
ی
ذارم به صورتم دست بزن

 چشم و چارم و درمیاری یه قیافه دارم اون و 
ی
ن ی میر

ی بدبخت یمهم ازم یم شمگیر  

 

اری ...راس میگیا...اخالق درست و حسانی که ند

یه قیافه داری که اونم اگه یه بالنی رسش بیاد کال 

شی پاس یمآس و   

 



 

رف دهنت و بفهم...نکه خودت از اخالق ح -

 
ی

ی کم و کش نداری به من میگ ی خوب چیر

بداخالق...اول یه سوزن به خودت بزن یه 

 جوالدوز به مردم آقااا... 

 

ی من حوصله ی بحث کردن با تورو  ...ببیر

ت من و تلف نکن که ندارم...الیک وق

ی  گذره و هنوز هیچ  طوریشم وقت داره یمهمیر

خوای بهانه بیاری و از زیر  کاری نکردیم... اگه یم

 کار در بری اون دیگه بحث اش جداست

 

خوام از زیره کار در برم؟! من فقط ن؟! من یمم -

دارم میگم تو بلد نیستی آرایشم کتی برو بگو اهلش 

 بیاد

 



ه شدم و هم ه شدن باعث شد بهش خیر ی خیر یر

 سکوت کنه... 

 

 ...مدرک دارم

 

مدرک داری؟!...  -  

 

 پزخندی زدو گفت: 

 

؟!   ...مطمئتی

 

 ...اره میخوای برم بیارم نشونت بدم؟

 

 برو بیار!  -
ی

اگه راس میگ  



 

ی آرایشت کنم بعد کار نشونت میدم...   ...بشیر

 

شوکه رسش و به پشتی صندیل تکیه داد و 

وع کر  دم... چشماش و بست و رسی  

 

جدی مدرک داری؟ حاال واقعا...جدی -  

 

 ...اره...ترکیه مدرک گرفتم

 

 

••• 

 

 دنیا"



 

ی آرایشم بد شه روزگارت سیاهه  ... نه بابا!...ببیر

 ... ی  ها...دارمم بزنن نمیام جلوی دوربیر

 

 تو گلو خندید و گفتم: 

 

نگران نباش -  

 

 موهام و پشت گوشم برد و کالفه گفت: 

 

ه...پاشو... شنه اینجوری نیم -  

 

 چشمام و باز کردم و گفتم: 

 



؟!   ...چی شد نتونستی

 

پوزخندی زد. شونه رو برداشت. یه کش مو از توی  

کش موهانی که توی یه باکس کوچولو بودند. 

ون اورد و پشت رسم رفتم   بیر

 

وع کرد به شونه زدن موهام بعدشم با اون کش  رسی

موهام و مدل گوجه ای باالی رسم بست یه جوری  

موهم تو صورتم نبود! اومدو   ه حتی یه تارک

 دوباره روی صندیل نشست... 

 

اهااا...حاال شد...  -  

 

ببند چشمات رو. چشمام و نی حرف بستم و 

اومد اما صورتم و دادم دستش. بنظر حرفه ای یم



 که با چشم خودم نبینم نتیجه ی کارش 
ی
من تا زمان

این شه پش مقدم مدرک آرایشگری و رو باورم نیم

 داستانارو داشته باشه.. 

 

ی شدو اون  چند دقیقه ای توی سکوت سیی

 مشغول کارش بود... 

 

 باز کتی چشمات رویم -
ی
تون  

 

چشمام و باز کردم و بهش زل زدم. دوست داشتم 

آرایشم بد شه و کیل رسش غر بزنم که حالیش شه 

مرد نباید وقتش واسه ی کارای بیخودی که 

 توشون ند
ی
اره تلف کنه... هیچگونه مهارن  

 



بعد از کیل سکوت با صداش انگار خواب از رسم 

 پرید: 

 

   اینطوری هم نگام نکن... 

 

 ...دوس دارم اینطوری نگات کنم

 

 ...
ی
ن ی    با نگاهت تمرکز ام بهم میر

 

 چیکارت کنم؟
ی

 ...میگ

 

  چه میدونم با گوشیت ور برو یا یه جای دیگه رو 

 نگاه کن 

 

 ...چشمام و ببندم خوبه؟



 

 ...    اره ببند هر وقت الزم شد بهت میگم باز کتی

 

چشمام و بستم یه بیست دقیقه ای چشمام بسته 

ی بار با  ه که برای دومیر بود کم مونده بود خوابم بیی

 صداش چشمام و باز کردم... 

 

   باز کن چشمات و باال رو نگاه کن ... 

 

د...   ...اخیش داشت خوابم مییی

 

ی  د گفت: با لحتی که خنده توش موج میر  

 

  معلومه تو این بیست دیقه سکوت ، خییل بهت 

 فشار اومدها... 



 

 ...اره خییل... 

 

براش توی دستش و رسجاش گذاشت و یگ دیگه 

وع کرد به آرایش زیر چشمام...   برداشت. رسی

ده دقیقه ای طول کشید. انگار که توی دلم فقط 

کشه... در طول یمکردم ببینم چقحساب یم  

 

   تموم شد... 

 

جمله اش تموم نشده بود که تند از جام پریدم 

دوس داشتم تو آینه خودم و ببینم و عیب و ایراد 

بذارم رو کارش. که یهو مچ دستم و گرفت و به 

 حالت اولیه برگردوند! 

 



 تموم شد ؟! ...ای بابا چته تو...مگه نیم
ی

گ  

 

  منظورم این بود که میکاپ چشمات تموم شد... 

 لبات هنوز مونده... 

 

 ...ای خدا تو چقد لمش زود باش دیگه... 

 

 با لحتی کامال جدی گفت: 

 

  به جای تشکرته ، خوبه هنوز یک ساعتم نشده  

 که اومدی نشستی اینجا خانوم خانوما... 

 

 هنوز یک 
ی

  من دوساعته نشستم اینجا بعد تو میگ

 ساعتم نشده ؟

 



صفحه ی گوشی اش و جلوی صورتم گرفت. با 

ف تو دهنم ماسید و از خجالت دیدن تایم اش حر 

 آب شدم اما حتی سیع نکردم به روی خودم بیارم 

گفتا هنوز یه ساعت ام نشده اقعا راست یمو   ویل

 بود! 

 

ه نباشه ها ،  وع کن ...رنگ رژم تیر ...خییل خب رسی

 دوس ندارم... 

 

   امر دیگه انی نداری ؟

 

 ...نه

 

 زیر لب پچ زد: 

 



پررو...  -  

 

.. شنوما. ...دارم یم  

 

وع    کرد. خط لب و برداشت رسی
ی
 پوف

ی
از رس کالفگ

حرکاتشو زیر نظر داشتم رژ مات و برداشت ،  کرد. 

ی برداشت و با انگشت اش  ی براق و از روی میر یه چیر

به ای زد. روی لبام زوم   روی لبام به صورت ضی

به ای اش اینکردو حرکت انگشت بار به صورت ضی

لغزید و یم اش روی لبامنبود بلکه آروم انگشت

 نگاهش قفل اون محدوده شد! 

 

 

شدم که یهو گلونی داشتم غرق لمس و نگاهش یم

 صاف کرد و تند از جاش بلند شد و با اخم گفت: 



 

   خب دیگه تموم شد 

 

 زیر لب گفتم: 

 

خواد...یه بوسه ...کثافت من که میدونم دلت یم

و یه جمله ی دوست دارم که انقدر فرار کردن 

... نداره احمق  

 

 حاال خوبه انقدراهم آسون نیستا... 

برای یه آدم معمویل هم کاره سختیه چه برسه به  

ی مقدم با اون همه دبدبه و کبکبه  کش مثل حسیر

و شهرت. انقدر تو افکارم غرق بودم که یادم رفت 

 پاشم و صورتم و نگاه کنم. 

 



وقت و تلف نکروم از جام بلند شدم و از تو آینه ی 

دم و نگاه کردم. تا صورتم و دیدم رو به رو خو 

 خشک زد! 

 زیرلب بهت زده پچ زدم: 

 

 ...بسم هللا... 

 

خدای من قیافه ام تغییر نکرده بود چون آرایشم 

مالیم بنظر میومدو الیت! اما زیباییم چند برابر 

شده بود! چقد حرفه ای چقدر با ظرافت و 

 دقیق!... 

 

 پیدا بشه  محال ممکن بود میکاپ
ی
که آرتیست زن

رو دستش بزنه. از نگاه کردن به خودم لذت 

داشتم... بردم جوری که از آینه چشم بر نیمیم  



 

چند لحظه سیع کردم خودم و نگاه نکنم که ببینم  

ی دستاشه...   کجا رفت دیدم مشغول شسیی

ی  دستاش و شست و به سمتم اومد از روی میر

 دستمال برداشت و دستاشو خشک کرد

 

دوست داری؟   نظرت چیه؟...آرایشتو   

 

درحایل که تو آینه جای جای صورتم و نگاه 

کردم لبام و کج کردم و با لحتی خایل از احساس  یم

 گفتم: 

 

 ...یه بدک نیست

 

 یه نگایه بهم انداخت و بهت زده گفت: 



 

   بدک نیست؟! 

 

ی کردم و  برگشتم به سمت اش رسم و باال و پاییر

 گفتم: 

 

 ...اهوم

 

 خوبه اتفاق خایص
ی

افته ها... نیم   اگه بگ  

 

سم باز کن ... گم...موهام و وا...نیم  

 

 با خنده گفت: 

 



   بیا جلو... 

 

 جلو رفتم و گفتم: 

 

ها...   ...آروم بازشون کتی ، دردم نگیر

 

 خندید و گفت: 

 

   باشه...باشه... 

 

وع کرد به باز کردن موهام  رسی

کش و برداشت موهام تو صورتم ریخت با دست 

وم کنار زد و درحایل که با ازتو صورتم آر   موهامو

ه کردم من یه تابلوی نقاشی ام  اش حس یمنگاه خیر

که اون از دیدن ثانیه به ثانیه اش داره لذت تمام و 



دستم و جلو بردم و روی ابروها و بعد   برهرو یم

گونه هاش و و در نهایت لباش کشیدم و با خنده  

 گفتم: 

 

 ...ببینم خودتم آرایش میکتی یا نه؟

 

مومد. کاش المصب عینههو تابلوی نقاشی یمآخه 

شد بهش گفت چشمای خودت و انقدر خسته یم

نکن واال انقدر که شما خوشگل به چشم میای ما 

انگشت کوچیکتونم نيستيم. اومدم که بزنم زیر 

خنده که دستش و پشت کمرم و بردو به سمت 

خودش کشوندم و خندم در کمال ناباوری توی  

 گلوم دفن شد! 

 



ی حرکتو ه اش باعث شد تازه متوجه نوع میر

اومد بشم و دیگه اش که بنظر عاشقانه یمنگاه

ی نگم!  ی  چیر

 

ی که  ی بهش زل زدم یعتی واقعا من به اون چیر

خواستم رسیده بودم؟! لبخندی مرموز روی یم

لباش نشسته بود! آروم با پشت دستش گونه ام 

نوازش کرد! کم کم داشتم تحت تاثیر نوازش اش 

شد حظه به لحظه بهم نزدیکیی یمل گرفتم. یم قرار 

 ...! 

های انقد صورتش به صورتم نزدیک بود که نفس

اش و به وضوح توی صورتم احساس پر حرارت

کردم!... یم  

 

ه شدم...   به لبای برجسته و خوش فرم اش خیر



نی اختیار لبم و آروم گزیدم. کم مونده بود رو پنجه 

وسه رو به لبام بزنه وایسم و قبل از این که اون ب

من کار و تموم کنم. ناخودآگاه ، صورت ام و جلو 

تر بردم. مثل این که فهمیده بود منم دلم 

خواد... یم  

 

ی نمونده بود که لبامون بهم برخورد کنه که...  ی  چیر

با شنیدن صدای در تند خودش و ازم جدا کرد 

دستپاچه درحایل که انگار از کاری که قصد داشت 

کشید دستش توی موهاش خجالت یم انجام بده

سمت در رفت به  فرو برد و  

 

ه لعنت لعنت لعنت. 
َ
قد من بد شانسم اخه... چ ا  

من فقط دستم به این خروس نی محل برسه از 

ی نمونده بودا...  ی  وسط نصف اش میکنم. چیر



دمش دست   زیر لتی کیل فحش نثارش کردم و سیی

 کارما... 

 

ه کردم چقد ناز برگشتم به سمت آینه به خودم نگا

 شده بودم... 

 

 ...بابا دمت گرم آقای مقدم چه کردی... 

 

یه خانوم اومدو کمک ام کرد لباسم و پوشیدم. یه 

ی زانوهام  ی بود که تا پاییر هن یقه باز بدون آستیر پیر

فش های پاشنه بلند مشگ ام پوشیدم... ک میومد.   

 توم بود به سمت با عشوه ای که از همون بچه
ی

گ

ش قدم برداشتم همه به سمت ام سالن عکا

 برگشتند... 

 



تو چهار چوب در وایساده بودم. میالد با ذوق و 

شوق بغل کردنم دستاش و باز کردو به سمت ام 

 اومد: 

 

    نگاه اش کن تورو خدا...قربون... 

 

قبل اینکه من بخوام حرکتی روش پیاده کنم که این 

ی با اخم جلو  بار جلوی جمع آبروش بره. حسیر

ت و نذاشت میالد ادامه بده... رف  

 

وع   ی تا رسی   بچه ها برگردین رس کارتون آماده شیر

 کنیم

 

ی و مشغول شدند اما  همه نگاهشون و ازم گرفیی

ه بود! ثانیه به ثانیه گره  میالد همچنان بهم خیر



ی محکم تر یم شد. رضا درحایل که با ابروهای حسیر

چندتا دچی مچی خلوت کرده بودو گرم گفتو گو 

. آروم و اش زد د نگاهش روم چرخیدو خشکبو 

درحایل که هر نگاهش چندین بار روی یه محدوده 

ی یم شد به سمتم قدم برداشت: از بدنم باال و پاییر  

 

 _ جووون...مانکن که میگن تونی ها

 

ی با اخم میالدو نگاه کرد:   حسیر

 

میالد توبرو...   -  

 

    من که کاری ندارم... 

 



ش اومد که نمیدونم چی با اخم چشم غره ای واس

شد که نگاه حریص اش و ازم گرفت و همونطوری  

  که ازم دور یم
ی
شد نگاهم روش موند. با پس گرن

ی به رضا زد حواسم رفت پیششون  که حسیر

دم زیره خنده... ز پقی   و  

 

ی نگفتم...  ی  _ آخ خدا ازت نگذره...من که چیر

 

ی لحن حال ا خییل بیجا یمشم - کتی با یه همچیر

 با مدل من حرف یمبهم ز
ی
 ن

ی
زن  

 

 رضا نگایه بهم انداخت و گفت: 

 

ی بیتی چیکار میکنه؟...واقعا یم_ یم خوای با همچیر

؟  آدیم همکاری کتی



 

ی بلند شد:   یهو صدای حسیر

 

ون - رضااا...گمشو بیر  

 

کردند و منم نگاهم قفل همه بهت زده نگاهمون یم

ی دستم و گرفت! تا به  نگاهاشون بود که حسیر

اومدم توی خلوت ترین جای سالن بودیم! خودم 

یقه ی باز لباس و آروم باال کشید و خط سینه ام و 

 با یقه ی لباس پوشوند! 

 

کردم! شوکه فقط نگاهش یم  

ی غار  ن و دهنم عیر کم مونده بود ابروهام باال بیی

م که فک   باز، اما سیع کردم جلوی خودم و بگیر

ه فق ط کنم تا حدودی هم موفق شده بودم. خیر



کردم و اون مدام نگاهش و ازم چشماش و تماشا یم

تونست حتی کلمه ای به زبون گرفت و نیمیم

خواست ببوستم! بیاره! شاید یم  

 

صاف وایسادم و و تو حالت آماده باش قرار گرفتم.  

 گلونی صاف کرد... 

دونست در جواب حرکت اش باید مثل این که نیم

زبون تو چی بگه. هرچند حق هم داشت منم بودم 

چرخید اونم در مقابل چشمای نافذ دنیا دهنم نیم

 خانوم... 

 

دم زیره  ی رسم و زیر انداختم. این بار واقعا داشتم میر

دم که گفت:   خنده که محکم لبام و روی هم فشی

 

ه...     اینطوری...اینطوری باشه بهیی



 

ی بگم...  ی  لبام و از هم باز کردم تا اومدم چیر

تا پام انداخت و گفت: رسی    ع یه نگاه کیل به رس   

 

وع کنیم    بیا که رسی

 

 رفت ! با چهره ای خنتی رسجام موندم... 

بزور پاهام و حرکت دادم و همونطوری تو 

پشت رسش راه افتادم. به جایگایه که واسم   فکر

در نظر گرفته بودند رفتم. یهو آقانی که از 

د به سمتاعصبانیت پوست ی ام اش به قرمزی میر

 اومدو گفت: 

 

کدوم بیشعوری گفته این لباس باید یقه اش این    

 مدیل باشه؟... 



 

ی کشید. یه جوریم  یقه ی لباس و گرفت و پاییر

ی کشید که انگار ارث باباش و خورده بودم و یه  پاییر

آبم روش. لباس به حالت اولیه اش برگشت. 

اقاهه نگاه اش و از سینه هام گرفت و تو چشمام 

 زل زد! 

 

 

اش روی پوست نازک ام یه با لغزش گرمای دست 

ی و دیدم که با اعصبانیت  جوری شدم. یهو حسیر

به سمتمون میومد رسی    ع نگاهم و از اقاهه گرفتم و 

ه شدم که رسم  روم و برگردوندم و به درو دیوار خیر

داد نزنه و همونجا خودم و خیس کنم آبروم بره. با 

 فریادی که کشید از ترس لرزی زیره پوستم دویید: 

 

لیط داری میکتی هان؟...   چه غ  



 

مرده خودش و با ترس و لرز عقب کشید و به ِمن و 

 ِمن افتاد: 

 

    ب ...ببخشید...فقط یقه اش و درست کردم... 

 

گفت زگ با لحتی که به اعصبانیت و خشم یم

 فریاد کشید: 

 

ون تا بعدا به حسابت برسم    برو بیر

 

 واقعا ترسیده بودم! 

خواد به حساب ده یمجای اون مر احساس کردم به

 کنه. اعصبانیت اش لرزه به تن آدم 
ی

من رسیدگ



نداخت. اقاهه رسش و زیر انداخت و از سالن یم

 خارج شد! 

 

 جلو اومد. نی اختیار خودم و عقب کشیدم. 
ی حسیر

مثل این که فهمیده بود ترسیدم اخم اش کمرنگ 

 شد و گفت: 

 

   بیا جلو بابا... کاریت ندارم... 

 

 جلو گذاشتم. دوباره یقه رو باال  با تردید قدیم

 کشید. برگشت و یه بشکن زد و گفت: 

 

وع کنید...     رسی

 



ی ها  ی هم پشت دوربیر ی حسیر
کیل عکس ازم گرفیی

کرد. در مورد احساس ایستاده بودو بهم نگاه یم

د! ویل یه جورانی حسش میکردم
ی  نمیر

ی
 اش حرف

 ... 

 چند ساعت بعد ... 

 ... 

 

باس هم تموم شد... بالخرا کارشون با اخرین ل  

در اوردم اش و توی کاور اش گذاشتم اش لباس 

های خودم و پوشیدم. شال ام و روی موهام 

انداختم و یه ورش و روی شونه ام. تیکه موی توی 

صورتم و پشت گوشم بردم کیف ام و برداشتم و از 

 اتاق خارج شدم

 

ین؟ یف مییی     دنیا خانوم تشی



 

 با شنیدن صدای میالد از رس  
ی

نفس ام و با  کالفگ

ون دادم و به سمت اش برگشتم . با  صدا بیر

 لبخندی زورگ گفتم: 

 

 ...بله...امری دارین؟

 

    نه فقط... 

 

 ...فقط چی ؟! 

 

خواستم باهات حرف بزنم...طبقه ی چهارم    یم

یه کافه ی دنج هست بریم اونجا ، هم من راحت 

 ...
ی

 تر حرفام و بزنم هم تو خستگ

 



رف اش... پریدم وسط ح  

 

...ِام من خسته ام خییل هم خسته ام...بذار واسه 

 یه وقت دیگه... 

 

    اما... 

 

بدون معطیل نگاه ام و ازش گرفتم دکمه ی 

آسانسورو فشار دادم و منتظر موندم. دلم 

خواست زودتر درب آسانسور باز شه و برم یم

ه میالد خالص شم...   طبقه ی همکف و از رسی

 

دنیا...  -  

 

ی بو  د! متعجب برگشتم و گفتم: حسیر  



 

 ... جانم؟! 

 

 با دست بهم اشاره کرد

 

بیا اینجا...  -  

 

 بیخیال اسانسور شدم و به سمت اش رفتم: 

 

 ...چیه؟! 

 

   گوشیتو بده... 

 

 کپ کرده بودم... 



خواست چیکار ؟!... اخه این پشه گوشی منو یم  

 با چشمانی گرد شده نگاش کردم و گفتم: 

 

 ...واسه چی ؟! 

 

فهیم... ه بعدا یمبد     

 

زیپ کیف ام و باز کردم و گوشی و کف دست اش  

 گذاشتم. تق تق تق مشغول تایپ شد... 

کنجکاو شدم رو پنجه وایسادم که قدم برسه و 

 رسک بکشم تو کارش... 

 

  این شماره ی منه سیو اش کن کاری داشتی زنگ 

 بزن... 

 



 گوشی و ازش گرفتم و گفتم: 

 

 ...شماره ی تو ؟!... 

 

لبخندی که گوشه ی لبش نقش بسته بود   با 

 گفت: 

 

خواست شماره ام و داشته   نگو که دلت نیم

 ...  باشی

 

 دوست داشتم بگم نه و ضایع اش کنم... 

ویل نه. باید همیشه با روی خوش باهاش صحبت 

کردم مخصوصا حاال که اون از من برای خودش یم

یه شخصیت بد خلق و تند خوی ساخته بود!  

گفتم:   و گزیدم و با عشوه گوشه ی لبم  



 

 ...سیوش میکنم... 

 

قاب صورت جذابش و   لبخند جذب کننده ای

 کامل کرد و گفت: 

 

خوای برسونمت؟  یم  

 

س و اضطراب به تک تک رگ هام دوباره اسیی

 تزریق شد... 

اینجوری بخواد پیش بره به ماه نکشیده کل 

شه که... موهای رسم نقره ای یم  

و گوشیم و توی کیفم گذاشتم ، رسم و زیر انداختم 

 زیپش و کشیدم و گفتم: 

 



م!   ...نه خودم میر

 

؟ - تعارف میکتی  

 

...نه بابا یه جا یه کاری دارم باید انجامش بدم بعد 

 برم خونه... 

 

خوای برسونمت دیگه؟  این یعتی این که نیم  

 

 درحایل که هول شده بودم به لکنت افتادم: 

 

نمیدونم...ای بابا قایط  ...نه نه...یعتی اره...یعتی 

 کردم

 

 خندید و گفت: 



 

   باشه برو بسالمت

 

 ...مرش خدافظ

 

   مواظب خودت باشیا

 

وارد اسانسور شدم و با لبخند واسش دست تکون 

های شلوارش فرو برده دادم. دستاش و توی جیب

ه نگام یم خواست کرد. اصال دلم نیمبودو خیر

خوشگیل   درب آسانسور زودتر بسته شه و تصویر 

دیدم برام محو شه اما چه که رو در روم داشتم یم

فایده مثل همیشه میل و خواسته ی من روی 

 ام نی تاثیر بود و درب بسته شد! 
ی

 اتفاقات زندگ

 



ون اوردم و به شمارهگوشی و از توی کیف اش ام بیر

ه شدم نی اختیار پوزخندی زدم و گفتم:   خیر

 

 ...چقدر احمق ... 

 

ت!... چقد زود دل بس  

شک ندارم این هم مثل میالد تشنه ی رابطه با 

ی تیپ و  جنس مخالفه. هرچند آدیم با همچیر

زنند اونم ها واسش له له یمقیافه ای مطمئنا خییل

 آدِم ديگه... 

ای خوشگل و از دور و بر  مریض که نیست دخیی

 خودش پر بده... 

 

 مردانی بهم یم
ی خورد. مردهای حالم از همچیر

و یم هوسبازه بدرد  ی نخور که تا یه دخیی بینند عیر



زنند واسه ندید بدیدا خودشون و به درو دیوار یم

 برقراری رابطه... 

 

کرد شاید البته این یه خورده محتاطانه عمل یم

کرد چون بچه خوشگل و پولداره حق داره فکر یم

 واسه بقیه طاقچه باال بذاره. احمق... 

...من  از اوناش مگر این که خواب دنیا رو ببیتی

ها پا بدم و خودم و در نیستم که به این راحتی 

 اختیارت بذارم جنابه آقااای مقدم... 

 

ی قطعه ای  از چند ساعت قبل مشغول نواخیی

شد اسمش رو بودم که با هزار زور و زحمت تازه یم

موسیقی گذاشت. با درگیر شدن ذهنم دوباره گند 

کم  زدم بهش! از پیانو فاصله گرفتم و یه مشت مح

 و اعصبانیت
ی

ام و رس کوبوندم تو رسش و خستگ

 اون نی گناه خایل کرد... 



 

ی بودم که سكوت همه جارو پر کرد و این بار مطمی 

شه... این پیانو دیگه واسه من پیانو نیم  

شاید باید به فکر خرید یگ دیگه باشم. کالفه روی 

 کردم و به پیانوی 
ی
لبه ی تخت افتادم و پوف

ختم. زیر لب با حشت پچ زدم: ام چشم دو ناقص  

 

...اصال ذهن نا آرام من و چه به ساز زدن...اونم نه 

 هر سازی... پیانو! 

 

ی بود که در به صدا در اومد و صدای  ی حیر در همیر

شد به  خفه ی بابا که با، باز کردن در واضح یم

رسید! گوش  

 

   دنیااا... 



 

اما من قصد باز کردن درو نداشتم! یا اگر هم درو 

خواست اجازه ی ورود بهش کردم دلم نیماز یمب

ه. بدم. حتما این بارم یم خواست آمار پشه رو بگیر

دنیای بیچاره تو این خونه کش و نداره که واقیع 

 واقیع نگران حالش باشه... 

 

سه نه به عنوان  حد اقل حال اش و راس راسگ بیی

ی...  وع آمار گیر  مقدمه ای برای رسی

رفتم کلید و چرخوندم و از  به ناچار به سمت در 

 الی در گفتم: 

 

 ...چیه؟

 

   باز سالم ات و خوردی؟



 

ی کوروش جان...   ...سالم ...امرتون و بفرماییر

 

ل داد و گفت: 
ُ
 در و ه

 

   باز کن کارت دارم

 

که نتونسته بودم رس حرفم بمونم و حریص از این

نذارم بیاد تو کنار رفتم و وارد شد. روی تک مبل 

ست و برگشت و به پیانوم نگاه  مخصوصم نش

 کرد: 

 

زدی ترکوندیش اره؟ -  

 



؟ یم م که اره...خب حاال مثال که چی خوای ...گیر

ی؟  برام پیانو بگیر

 

ا ؟اونم برات یم - م...چه خیی گیر  

 

ی های بلندم فرو بردم و  کالفه دست ام و توی چیی

به بقیه ی موهای پشتم اضافه اشون کردم و  

 گفتم: 

 

وع  شد... ...باز رسی  

 

 خندید و گفت: 

 

... بیا ی    بیا بشیر

 



 رفتم و رو به روش نشستم 

 

 ...هوم؟... 

 

ا...     پرسیدم چه خیی

 

 ...هیچی من خوبم پشه هم خوبه

 

ی که نگفت؟...حر - ی ... چیر  حدیتی
ی
ف  

 

ی  گوشیم و از روی عسیل برداشت ام و روی میر

 بینمون گذاشتم و به پشتی مبل تکیه دادم و گفتم: 

 

اش و داد ...شماره  



 

 یه تای ابروش باال برید و گفت: 

 

   خب؟! 

 

ی داشتم بهش زنگ  ی ...گفت هر وقت کاری چیر

 بزنم

 

پا پشت پا انداخت و لبخند رضایت بخش و 

هاش نشست: مرموزی کنج لب  

 

   اوه باریکال

 



فتم که سکوت بینمون  داشتم با ناخن هام ور میر

ه توجه ام و جلب کرد. رسم و باال بردم. بهم خیر 

 شده بود! 

 

 ...چیه؟! 

 

.. زنگ بزن دیگه.      

 

 ...چیکار کنم ؟! 

 

  زنگ بزن...شماره اش و بگیر یه قرار بذار باهم 

ون...   برین بیر

 

...چند روزه پیش شماره اش و داد بنظرت من االن 

ه خییل هزنگ بزنم نیم وله؟... گه دخیی  



 

   اگه دوست داشته باشه ...نه نمیگه

 

 ...اومدیم و نداشت

 

فهمیم داره یا نه...   تو زنگ بزن حاال یم  

 

 برخالف میلم گوشی و برداشتم و شماره اش گرفتم

 اشاره کرد

 

خوام بشنوم...   بذار رو بلندگو منم یم  

 

 بوق بوق بوق... 

 



داد خداروشکر کردم تو دلم از این که جواب نیم  

داد کاری که کوروش ازم غرورم بهم اجازه نیم

انجام بدم مخصوصأ  دشخواست جلوی خو یم

 که مجبورم یم
ی
کرد...یهو... زمان  

 

 ... ی    الووو بفرماییر

 

 اوه چقد رسیم !... 

 واقعا با کسانی که با شماره های ناشناس بهش 
یعتی

زد ؟!... ف یمزدند اینطوری حر زنگ یم  

خواست عکس العمل صدام و تغییر دادم دلم یم

 اش و ببینم : 

 

 ...سالم... 

 



ی  - ؟! سالم بفرماییر  

 

دونم چقدر گذشته بود  مونده بودم چی بگم. نیم

 که گفت: 

 

الووو...  -  

 

ون اومدم و با همون لحن پر از عشوه  از فکر بیر

ام صدانی که اصال شباهتی به صدای واقیع  و

 نداشت گفتم: 

 

 ...خونی عزیزدلمم... 

 

  
ی
ی مکث طوالن ه شده بود. حسیر بابا ، بهم خیر

وع کنه به حرف زدن یهو...  کرد. منتظر بودم رسی  



 بوق بوق بوق! قطع کرد! 

 

 ...وا... 

 

 بابا با اعصبانیت گفت: 

 

    چرا اینطوری باهاش حرف زدی هان ؟

 

افتاد که تند گرفتم اش و گوشی داشت از دستم یم

 مظلومانه به بابا نگاه کردم... 

 

...چه میدونم...گفتم...گفتم یه خورده این مدیل 

چیه...  صحبت کنم ببینم عکس العمل اش  

 



   تو فکر کردی این پشه مثل پش خیابونیاس که تا 

وفته مثل سگ پاچه تو چشمشون بهت یم

ن؟... یم گیر  

 

 بزور لب زدم: 

 

 ...نیست ؟!... 

 

   معلومه که نیست...مثل این که متوجه نیستی 

ی مقدِم دخیی  طرف ات کیه؟...این حسیر

فهیم؟! ...مقدم...یم  

 

اس...آخه من از کجا ...فک کردم اینم مثل بقیه 

ا محل نیم ذاره... باید بدونم به دخیی  

 



   حاال که دیدی؟...دفعه ی آخرت باشه این  

ی داد کارهارو یم کنیا...تا دیدی یه خورده چراغ سیی

چستی ها... ، تا تنور داغ بود رسی    ع یم  

 

؟  ...یعتی چی

 

   یعتی یه خورده مغزت و به کار بنداز...تو که انقد 

چت شد یهو ؟...تا دیدی پشه بهت احمق نبودی 

کرد تو لبخند زد...کم کم دل اش داشت گیر یم

 سیع ات و بیشیی کن...اوگ

 

 ...باشه دیگه... 

 

    حاال هم زنگ بزن

 



 ...چیکار کنم ؟! 

 

 گره ابروهاش محکم تر شد... 

 

 ...باشه...باشه دیگه

 

 پسورد گوشیم و زدم... 

 

    با یه خط دیگه بگیر اش... 

 

اش و عمیل کردم... حرف   

 بوق اویل نه دویم جواب داد... 

 

 ... ی    بفرماییر



 

مکث کردم. با صدای پر انرژی و دلیی و مخصوص 

 خودم گفتم: 

 

 ...  ...سالم خونی

 

 یه خورده مکث کرد یهو گفت: 

 

؟!...     دنیا؟...تونی

 

با شنیدن حرفای بابا در مورد اش کامال نظرم 

سیدم از این  تر نسبت بهش عوض شده بود انگار یم

 بدم و حرف اضافه ای بزنم! 
ی
 که جلوش سون

 

 ...اهوم 



 

ان ذوق ی  کامال توی صداش درحایل که میر
ی

زدگ

 مشخص بود گفت: 

 

ا؟...  ؟!...چه خیی    خونی

 

 هنگ فقط روی لحن اش تمرکز کردم... 

 یعتی اون واقعا مِن خول مغز و داشت؟... 

 

 بهت زده لب زدم: 

 

؟...مرش تو...تو چطوری؟...خو نی  

 

   بخوبیه شما ...حاال چی شد زنگ زدی هووم؟



 

؟ ... ِام...االن کجانی  ...هیچی

 

 مکث کردو متعجب گفت: 

 

   خونه!... 

 

ون؟...البته اگه کا ر ...ِام میگم...میگم میای بریم بیر

 نداری جناب مقدم

 

 با خنده گفت: 

 

ون ؟!     بیر

 



به بابا نگاه کردم. لبخند رضایت بخشی به لب 

افتادم. فکر خودم هم داشتم پس یم  داشت. واال

کردم یهو اون آدم خشک و رسد که اون روز نیم

کرد امروز کردی بخاطر هیچی اخراج ام یمولش یم

 انقدر پر محبت و اهمیت بده بشه... 

 

 ...اهوم...یه دوری بزنیم...حوصله ام رس رفته... 

 

ون که...     بیر

 

 مکث کرد. منتظر جواب اش شدم... 

...بگو باشه دیگه بگو باشه  

لطفا آبروی من و جلوی بابا نیی بذار فکر کنه این 

 هم نی نتیجه نبوده!... 
ی ی و اومدن همچیر

 همه رفیی

 یهو گفت: 



 

   باشه...ساعت چند؟

 

 نفس راحتی کشیدم و نگاهم و به بابا دادم... 

دستاش و باال بردو با اشاره عدد شش رو بهم 

ل به نشون داد. منم رسی    ع حرکت اش و تبدی

 حرف کردم... 

 

 ...شش چطوره؟

 

خوای بیام دنبالت؟  عایل...یم  

 

 ...نه نه خودم میام مرش...کاری نداری؟

 

   باشه هرطور میلته..نه عزیزم...خدافظ



 

 عزیزم؟

ی بگم که قطع   ی اومدم که لبام و از هم باز کنم و چیر

 کرد! 

ی پرت کردم و به پشتی مبل تکیه  گوشی و روی میر

 دادم... 

 

اینم از این...  ...   

 

    باریکال حاال شدی دخیی یگ یه دونه ی خودم... 

 

 بغل اش و برام باز کرد

 

 ...ِاه یا نن این االن جایزه ام که نیست؟! 

 



خوای بیای بغل بابات؟عتی تو نیمی  _   

 

خوام ...اونم جایزه ای که بعد از ...من جایزه نیم

ه مایل یم ه... خواد بهم تعلق بشیر گیر  

 

 کرد: با ا
ی
خم پاشد و پوف  

 

   باشه هر طور میلته...من برم تو هم زودتر آماده 

 شو... 

 

 ...زنگ بزن تاکش بیاد

 

 نی حرف از اتاق ام خارج شد... 

 

••• 



 

" ی  حسیر

 

 

اهن و کت و شلوار   کمدو باز کردم و چندین پیر

تم و در اوردم و دونه دونه  گذاشتم رو تخت. تیشی

خوب به چشم اش خواست اشون. دلم یمپوشیدم

بیام. انقدری باشم که جای دیگه رو نگاه نکنه و 

 حواسش و به من بده... 

 

هنم و باز کردم و پرت اش  حریص دکمه های پیر

ه کردم رو لباس های دیگه. توی آینه به خودم خیر

 شدم و زیر لب گفتم: 

 

 دوس داره... ...کاش حداقل یم
ی

دونستی چه رنگ  



 

ون دادم نفس شتم لباسارو نگاه  و برگام با صدا بیر

ی بود که صدای آالرم گوشی  ی حیر ام کردم. در همیر

 بلند شد. صفحه اش و نگاه کردم که پریا بود... 

 رسی    ع وصل کردم

 

؟  ...الوو...سالم خواهر گلم خونی

 

 بهت زده گفت: 

 

هللا...چی شد یهو مهربون شدی!...باز چی سمب -

ی   افتاده حسیر
ی
 شده؟!...اتفاف

 

فاق کجا بود بابا...میگم پریا...نه...نه ات  

 



جانم چی شده؟!  -  

 

 با تشی گفتم: 

 

 نیوفتاده نیم
ی
فهیم؟...میگم اتفاف  

 

رو باباااا...تو درست بشو نیستی که ب -

...خدافظ  نیستی

 

 تند گفتم: 

 

 ...قطع نکن...قطع نکن کارت دارم

 



ی صفحه اش و نگاه کردم بعد از گوشی و اوردم پاییر

ی شدم قط ع نکرده دوباره گوشی و در  این که مطمی 

 گوشم گذاشتم... 

 

 ...پریا...یه سوال دارم ازت

 

س!  - از من؟! بیی  

 

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...یه قرار خییل مهم دارم... 

 

خوای بری رس وه اوه...قرار؟!...کلک با دخیی یما -

 قرار؟! 

 



 ...حرف دهنت و بفهم...معلومه که نه

 

 خندیدو گفت: 

 

 باشه بابا ت -
ی

و راست میگ  

 

 ...ببند گوش کن و جواب بده

 

باشه دیگه...بگو -  

 

 ...چی بپوشم هووم؟

 

ن همه لباس داری...یکیشون و بپوش خبوا...او  -  

 



...الزم نکرده تو بهم یاد آوری کتی که چقدر لباس 

ی تو اگه جای طرف مقابل من  دارم...فکر کن ببیر

اومدبودی از چه مدل لباش خوشت یم  

 

ت دوس دارم...ممکنه  چی بگم - واال...من اسیی

طرف کت و شلوار دلش بخواد...تو خودت چی 

کتی هووم؟ بنظرت طرف چی دوس داره؟فکر یم  

 

در حایل که نگاهم روی لباس ها در چرخش بود از 

ام این که با حرف زدن با پریا به نتیجه ای نرسیده

 اعصابم بهم ریخت و نی حرف قطع کردم... 

ام و برداشتم با شلوار مشگ نی  کت تک رسمه ای 

اهن رسمه ای و پوشیدم و  کراوات و جلیقه پیر

 دکمه هاش و بستم و یقه اش و مرتب کردم... 

 



 
ی

ام زدم. تا موهام و حالت دادم و ادکلن همیشگ

ساعت و نیم دیگه مونده بود اما ساعت شش، یک

خواست زمان رسی    ع تر بگذره و انگار که دلم یم

ی قرار بودو دل تو دلم نمزودتر برم و ببی اش. اولیر

. یه قرار دور از فضای کاری. فقط من موندم نبود 

 چی باید بگم... 

 

چیکار کنم که یهو ازم دلخور نشه. چجوری باهاش 

حرف بزنم؟ انگار که حتی از فکر کردن به این که 

م زبونم بند اومده یم خوام رو در روش قرار بگیر

ی ند  برای گفیی
ی
اشتم. روبه روی بود و هیچ حرف

ساعت نشستم و انگشتام و تو هم قفل کردم و 

س و  منتظر شدم با دیل آشفته و پر از اسیی

 اضطراب منتظر شدم... 

 

 



••• 

 دنیا"

 

 

 

ی و نداشتم  ون رفیی  پاشدم. اصال حوصله ی بیر

م بخوابم. اما چه باید کرد. دلم یم خواست بگیر

 چاره ای نداشتم... 

 

 دنیا واسه اومدن ...آخ مامان جون اگه بدو
ی
ن

کنه خودت پا پیشت داره چه انرژی و ضف یم

اومدی پیشم... شدی یمیم  

 

 موهام و جمع کردم و پشت رسم بستم



وع کردم به آرایش کردن  روی صندیل نشستم و رسی

 صورت ام. بعد از ارایش به اتاق لباس ام رفتم

ه پوشیدم و مانتوی تا روی  یه شلوار جذب تیر

دارم...  زانوی سفید طرح  

 

 های 
ی
شال طوش ام و روی موهام انداختم. کتون

ت سفید ام و هم پوشیدم. گوشی ام و کیف  اسیی

دستی ام و برداشتم از اتاق خارج شدم پله هارو به 

ی شد!   رسعت یط کردم یهو بابا جلوم سیی

 

 ...چیه ؟! 

 

 ...     بذار نصف شب برو که دیگه کار و یکشه کتی

 

 متعجب گفتم: 



 

همم!...منظورت چیه ؟! ف...نیم  

 

ون...به     ساعت ده و یازده شب از خونه بزن بیر

پشه زنگ بزن بگو با خانواده ام دعوام شده و این 

حرفا...پرسید چرا...بگو رس بحثای خاله زنگ و 

 الیک... 

 

 ...خب بعدش ؟! 

 

   فک نکنم این اقانی که من صدا و لحن حرف زدن 

ابون ولت  اش و شنیدم اون موقع شب وسط خی

 کنه... 

 

 برم خونه اش؟! 
ی

 ...یعتی میگ



 

    قرار بوده کاری غیر از این انجام بدی؟... 

 

 ...نه... ویل خب... 

 

   ویل و اما و اگر نداره...برو تو اتاق ات هرچی هم 

وریت و جمع   زنگ زد جواب اش و نده ...لوازم ضی

 کن و خودت و آماده کن

 

س تمام وجود م و در حالم یه جوری شد. اسیی

 برگرفت. یعتی من باید یم
ی

رفتم با پش مقدم زندگ

س اور بودیم کردم ؟ حتی فکر کردن بهش هم اسیی  

اش فکر کردن به این که هر روز باید جلوی چشم

ی بود که  ی باشم خییل زجر آورتر از اون چیر

کردم... تصورش و یم  



 

 رسی    ع برگشتم به اتاق ام... 

داد... و یم صدای رعدو برق آسمون نوید بارون  

چمدونم و برداشتم یه رسی لباس و حوله ی 

وریم و داخل اش گذاشتم. خییل  حموم و لوازم ضی

ی که فکر اش و یم ی کردم زمان  زودتر از اون چیر

 گذشت... 

 

ون زدم  بعد از شنیدن سفارشات بابا از خونه بیر

اکش گرفتم و به یه پارک رفتم. روی نیمکت ت 

کم کم رسما داشت به   نشستم. هوا رسد شده بود و 

قابل کرد و باعث یمبدنم نفوذ یم شد هوا غیر

ی کهتحمل ی هست بشه...  تر از اون چیر  

 

وشی ام و برداشتم گ چمدون ام و کنارم گذاشتم.   



!...شماره اش و  چندین تماس نی  ی پاسخ از حسیر

 گرفتم.بعد از بوق سویم جواب داد... 

 

 ...الو..سالم

 

 با اعصبانیت گفت: 

 

ه -  بیای رس قرار ی احمق...وقتی نیم دخیی
ی
تون

 بریم...یمکتی زنگ یمبیجا یم
ی

 میگ
ی
 چند زن

ی
دون

بار زنگ زدم و جواب ندادی؟...دیگه اسمت و رو  

 گوشیم نبینما

 

بان قلبم باال رفته بود. ادای   درحایل که از ترس ضی

 گریه کردن و واسش در اوردم و گفتم: 

 



خوااام...ببخشید...معذرت یم  

 

ه گفت: شوک  

 

ی شده ؟!  ی ؟!...چیر    دنیا! چرا گریه میکتی

 

 با همون لحن پر بغض مسخره گفتم: 

 

 ...نه

 

   دورت بگردم گریه نکن بگو ببینم چی شده ... 

 

ی عقب افتاده ها کم مونده  با دیدن محبت اش عیر

ون اومدم و با  بود واقیع اشکم در بیاد! از فکر بیر

 همون حالت گریه گفتم: 



 

ون... ...با ، باب ام جروبحثم شد از خونه زدم بیر  

 

 ؟!...اونم این وقت 
ی
ون   چتر تو االن بیر

 شب؟!...کجانی االن؟

 

 ...تو پارکم... 

 

 ساعت چنده؟...تو این دایا خدایااا...یمخ -
ی
دون

رسما یه دخیی تنها اونم تو پارک که هزار کس و 

 ناکس... 

 

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 



 شدم نفهمیدم چیکار  ...دست خودم نبود اعصبا
ی
ن

 کردم

 

ربونت برم...گریه نکن...آروم باش..آروم باش ق -

آدرس و بفرست االن میام دنبالت...از جات جم 

 نخوریا

 

ون بودم کیل عصتی شد آدرس و  واسه این که بیر

وع به باریدن کرد. داشتم یخ  بهش دادم بارون رسی

دم. یه خورده احساس رسدرد داشتم...  ی  میر

ی نشد... بیست دقیقه  ای منتظرش شدم اما خیی  

کردند درحایل که دندونام از رسما بهم برخورد یم

 پچ زدم: 

 



...کدوم گوری هستی دارم  ...پشه ی عوضیتر

م از رسما  میمیر

 

یهو جلوم ظاهر شد چنان رسم داد زد که کم مونده 

 بود تو اون بارون و تاریگ سکته کنم... 

 

خیابون   خدا بگم چیکارت کنه نصفه شب تو 

...خیس آنی  ی چیکار میکتی هان؟!...بارون و ببیر

مت خونه تا سینوزیت نکردی  ...پاشو...پاشو بیی

 پاشو

 

رسدردم شدت گرفته بود با دادی هم که رسم زد 

اومد... داشت اشک ام در یم  

 



  این وقته شب تو خیابون ، اخه من به تو چی بگم 

 هان؟

 

: با بغضی که تو گلوم گیر کرده بود گفتم  

 

...گفتم که...نفهمیدم چیکار کردم...حاال تو یه 

ون...نیم فهیم چی میگم؟بگو چرا از خونه زدی بیر  

 

 اش و 
ی
اشک از چشمام رسازیر شد. حریص بارون

در اورد و تنم کرد. با پوشیدنش احساس خونی بهم 

 دست داد. چقد بوی عطرش آرامش بخش بود

 

ت تن اش بود جرأت نکردم  خودش فقط یه تیشی

بهش بگم نمیخوام خودت بپوشش. دست ام  

گرفت و چمدونم و برداشت اشکام بند نمیومد. نی 



دلیل و نی جهت و همینطور نی صدا فقط گریه 

 میکردم... 

 

ی  نور چراغ وسط خیابون تو صورت ام افتاد. حسیر

رسجاش وایسادو برگشت نگام کرد! تند رسم و زیر 

زده  انداختم که نبینه دارم گریه میکنم. بهت 

 گفت: 

 

؟ - ! دنیا...داری گریه میکتی  

 

نی اختیار رسم و باال بردم و نگاش کردم. چمدونم و 

ی گذاشت و جلو اومد...   رو زمیر

 

   بیا اینجا ببینم... 

 



یسم و بوسید ! بغلم کرد و موهای خ   

 آروم آروم پوهای و نوازش کردو پچ رد: 

 

لجباز...  -  

 

 گرما و احساس اغوش مردونه اش ارامش خایص

ی هم اون لحظه غرور و اون  داشت واسه همیر

شخصیت خشک و رسدم و کنار گذاشتم و سیع  

 کردم خودم باشم

 

سیع کردم واسه ی چند لحظه از کالبد آدیم که  

ون بیام و از ارامش  کوروش ساخته بود بیر

م. بارون هنوز بند نیومده بود. به  اغوشش لذت بیی

ی اش رفتیم سوار شدم بخاری و  سمت ماشیر

وشن کرد واسم ... ر   



 

 دیگه احساس رسما نمیکردم به صندیل تکیه دادم

نشست و حرکت کردیم چند دیقه انی گذشت 

ی شده بودیهو احساس کردم  پلکام بدجور سنگیر

دست ام و گرفت چشمام و اروم باز کردم و به 

 دست اش نگاه کردم

 

؟ - خونی  

 

 حالم بد بود. بدن خودم و کامال میشناختم 

ما خوردم ویل سیع کردم خودم و میدونستم رس 

 جلوش خوب جلوه بدم

 

 ...اهوم عایل ام... 

 



 نگران نگاه ام کرد

 

   مطمئتی دیگه؟

 

بزور از حالت تکیه در اومدو سیع کردم صاف 

 بشینم

 

 ...اره اره خوبم... 

 

 اش شد. 
ی

دست ام و رها کرد و مشغول رانندگ

نمیدونم چقد گذشت که به خونه رسیدیم تب 

بدن ام هم درد میکرد ... داشتم و   

 

••• 

  



" ی  حسیر

 

 

ه چقدر کله خراب بود. اصال با  خدای من این دخیی

نصف شتی توی اون   خودش فکر نکرده بود که

پارک ممکنه هزارتا بال مال رسش بیارن جمع کرده 

ون!   بود و از خونه زده بود بیر

 

ی  فقط من موندم چرا خانوادش جلوش و نگرفیی

 تنهانی ب
ی یاد تو کوچه و خیابونا... چرا گذاشیی  

خوب شد بهم زنگ زد. اصال خداروشکر که زنگ 

زد وگرنه ولش میکردی تا خوده صبح توی اون 

 تاریگ و هوای رسد میموند... 

 



ی پیاده شدم چمدونش و برداشتم. دستش  از ماشیر

ی پیاده شد. اوه اوه دستش  و گرفتم و از ماشیر

پیدا  حسانی داغ بود و از سکوت دور از انتظارش

 بود که اصال حالش خوش نیست! 

وارد خونه شدم چمدون و کنار جاکفشی جلوی در  

 گذاشتم... 

 

برگشتم به سمتش که یهو از هوش رفت و افتاد تو 

 بغلم... 

 صداش زدم: 
ی
 با ترس و نگران

 

...دنیا...دنیا چت شد یهو...تو که گفتی حالت 

 خوبه

 



به زدم توی صورتش اما انگار نه  آروم چند ضی

نگار. بدجور نگرانش شدم. دستم و زیر بدنش ا

بردم و به سمت اتاق خوابم بردمش. روی تخت  

گذاشتمش. لباساش خیِس خیس بودند. کفشاش 

 و در اوردم و بارونیم و از تنش در اوردم... 

 

برگشتم و چمدونشم برداشتم. دره چمدون و باز  

 کردم خداروشکر لباس راحتی داشت... 

نبود و بسیار هم سخت  با این که کاره درستی 

هاش و در بیارم و لباسای دیگه مجبور شدم لباس

انی و جایگزین کنم که تب و لرزش بیشیی نشه 

 خدانی نکرده تشنج کنه... 

 

 اش گذاشتم. انقدر تب 
ی
دستم و آروم روی پیشون

داشت که ترسیدم و رسی    ع دستم و برداشتم. هول 

و  کردم. گوشیمبودم نمیدونستم باید چیکار یم



برداشتم که زنگ بزنم به میالد اما هنوز دستم 

 اسمش و لمس نکرده بود که پشیمون شدم

 

فهمید دنیا میالد هم دهن لق بود هم اگه یم

د و به همه  ی پیشمه از رس حسودی جار میر

گفت! یم  

هر چند اصال هم برام مهم نبود. یعتی بود ویل کم  

به شه و کم باید این ترس و که به این نگو بد یم

شه رو بذارم کنار و خودم برای اون نگو فالن یم

م...   خودم تصمیم بگیر

 

شماره ی دکیی خانوادگیمون و گرفتم و کل جزئیات 

حالش و براش توضیح دادم نیم ساعت بعد 

خودش و رسوند به دنیا رسم وصل کردو بهم دارو 

داد که بهش بدم، بعد از سفارشات الزم 

 خداحافیطی کردو رفت... 



 

ستم. برگشتم به اتاق خواب. صندیل کنار درو ب

تخت گذاشتم و نشستم با نگاه کردن به چهره ی 

سوخت. حتما معصومش دلم یه جورانی براش یم

انقدر بهش فشار اوردن که نصف شتی بیخیال 

ون...   ترس و تاریگ شده و از خونه اشون زده بیر

شه بهش کمک کرد... کاش یم  

 

و با نگاه کردن به دستش و آروم توی دستم گرفتم 

به ای افتادم که  دست ظریف اش یاده ضی

ناخواسته بهش زدم و اشک اش و در اوردم. آروم 

 دست اش و بوسیدم... 

انقدر نگرانش بودم که خواب بلکل از رسم پریده 

 بود... 

 

 



••• 

 دنیا"

 

 

 یهو از خواب پریدم. دوباره کابوس... 

زدم و خیس عرق بودم نگایه به نفس نفس یم

تاق نا اشنانی بود! ا رو برم انداختم. دو   

بزرگ بود. گوشه ای ازش و یه پیانوی بزرگ 

خوشگل گذاشته بودند. یگ از دیوار هاش و کمد 

 در برگرفته بود. نگایه به کنار تخت دو نفره 
ی

بزرگ

 که روش خوابیده بودم انداختم 
ی

 ای بزرگ

 

 با دیدن چمدونم یاده دیشب افتادم ... 

ی ر  فتم. چشم ام به آینه ی قدی افتاداز تخت پاییر  



باس هام! لباس هام لباس هانی نبودند که ل 

اومد که دیشب پوشیده بودم !...یادم هم نیم

عوضشون کرده باشم. یعتی من تو خونه ی گ 

 بود؟... 

 

از اتاق خارج شدم و درحایل که انفاقات دیشب و 

و رسیدم. پله ها ر ای نیمکردم و به نتیجهمرور یم

کردم و وارد نشیمن شدم. صدای ظرفای یط  

خونه رو یم ی شنیدم معلوم بود کش مشغول اشیی

ی ظرفاس! یعتی گ  درست کردن غذا یا شسیی

تونست باشه یه کوسن از روی یم

سط دوتا دستام گرفتم اش... و   رداشتمب  مبل  

 

خونه شدم ...  ی  وارد اشیی

 یه پش قد بلندو چهار شونه با موهای مشگ... 

ی باشه! یعتی پش مقدم! نههه امک ان نداشت حسیر  



شست؟! خدایا چجوری باید پش مقدم ظرف یم

کردم! یواشگ جلو رفتم. متوجه حضورم باور یم

به ای به کتف اش  نشده بود با کوسن آروم ضی

 زدم... 

 

برگشت به سمتم برای چند لحظه شوک شدو 

عقب رفت اما من از ترس بلند جیغ زدم و نی 

خنده...  اختیار زدم زیره  

 دستش و رو قلبش برد نفس نفس زنان گفت: 

 

   خدا بگم چیکارت کنه قلبم از جا کنده شد... 

 

ی ظرفا!   دستکش تو دستش بودو مشغول شسیی

کردم اش برام سخت بود. احساس یمهنوزم هضم

پشت دست اش و به  یه خواب خنده داره. 



 اش کقی شد چقد با 
ی
 اش کشید. پیشون

ی
پیشون

یافه اش... نمک شده بود ق  

 

 ...تو داشتی منو سکته میدادی... 

 

 اش و پاک کردم... 
ی
 یه دستمال برداشتم و پیشون

 

خونه شدی منو  ی  که وارد اشیی
ی
  یعتی تو... زمان

؟!...   نشناختی

 

...نه اقای مقدم من تا حاال شمارو با لباس راحتی 

ی ظرفا ندیده بودم...   مشغول شسیی

 

وع کرد به خندیدن، نی اختیار ل
پ اش و  رسی

و گفتم:   کشیدم  



 

شوری بچه خوشگل... ...ظرف ام یم  

 

   عه نکن دنیا....با اجازتون ...داری میبیتی که... 

 

ی خندهاش اخماش و درهم کردو و دستاش و به  بیر

 سینک تکیه داد و با قیافه ای کامال جدی گفت: 

 

ی حرکتی و روی ت - و...تو چطور تونستی همچیر

 رئیس ات پیاده کتی هان؟

 

..وا...کدوم حرکت؟!... .   

 

نگاهش و ازم گرفت و با همون قیافه ی اخموش 

ی شد  دوباره مشغول شسیی



 

نیا...پرو د - ی فعه ی اخرت باشه به من دست میر

سم  بازی بخوای در بیاری حسابت و میر

 

...حاال تو بیا منو بخور...اصال دلم خواست بهت 

 دست زدم...دلممم خواست

 

دشون که کش از لبانی که محکم روی هم یم فشی

لبخندش باز نشه و بزنه زیره خنده معلوم بود توی 

ه...   دلش داره از خنده ریسه میر

 

 ...
ی

 ...بیا بهم صبحانه بده...بدو مردم از گشنگ

 

چشمای جذاب رنگیش از تعجب درشت شد و 

 ابروش باال پرید و شوکه گفت: 



 

یکار کنم؟!...بهت صبحانه بدم؟!...مگه داری چ -

؟...یادت رفته من کیم اره؟با نوکرت 
ی
ن ی حرف میر  

 

 لبام و آویزون کردم و مظلوم فقط نگاش کردم

ون دادو   ه شدو کالفه نفسش و با صدا بیر بهم خیر

 گفت: 

 

ی ییل خب...نیمخ - خواد واسه ی من قیافه بگیر

ی االن میام بهت صبحانه میدم  برو بشیر

 

خوااام...نیم  

 

و دقیقه خوام زده به رست؟!...دیعتی چی نیم -

...محض 
ی

ی از گشنگ نشده گفتی داری میمیر



دلسوزی بخاطر حال دیشبت داشتم میومدم 

 بهت... 

 

...دلسوزی؟!...دلسوزیت و نخواستیم 

آقااا...بعدشم من دیشب خییل هم حالم خوب 

 بود

 

... دکیی ا - ی دمه در یهو از حال رفتی ره واسه همیر

 اوردم باالی رست

 

؟! 
ی

 ...جدی میگ

 

ه کیل هم تو خواب حرف زدیاره...تاز  -  

 

ون زد. خاک بررسم شد...   چشمام از حدقه بیر



حتما کل زندگیم و براش ریختم رو داریه اخه  

شد های من که کابوس نيستند قشنگ یمکابوس

 تبدیلشون کرد به یه فیلم ترسناک... 

 

ان هووم؟کیه  این کوروش و بردیا  -  

 

 ...هااا؟!...گ؟! 

 

شناخت... ا رو از کجا یمخدایا این کوروش و بردی  

 

ته بابا آروم...دیشب تو خواب همه اش چ -

مامان...  گفتی کوروش و بردیا،یم  

 

؟! گفتم ؟!...اشتباه نیم...من؟!...من یم کتی  

 



گفتمپه نه په من یم -  

 

شناسمشون...وااا...من اصال نیم  

 

 نگام کردو تو فکر رفت... 

 

واقعا؟!  -  

 

 ...اره

 

ی   کرد. شیر آب و بست و رسش و باال و پاییر

هاش و در اورد. به سمت یخچال رفت... دستکش  

 پشتم و به سینک تکیه دادم و تو فکر رفتم... 

کردم. به خوده بدبختم... به همه چی فکر یم  



 

به کوروش به بردیا به این پشه که پیداست 

کشه حسانی هم باهوشه و مورو از ماست یم

ی ون و این یعتی چقدر این مسیر خوام برم که یم  بیر

 سخت و طاقت فرساست... 

 

ون اومدم...   با بشکن اش از فکر بیر

 

ه ات و بخورکجانی تو بیا صبحان  -  

 

ی که برام چیده  ی از سینک جدا شدم و به سمت میر

 بود رفتم و رو به روش نشستم... 

برام شیر و آب پرتقال گذاشته بود اما جلوی 

 خودش هیچی نبود! 

 



ی؟خور ...وا...خودت نیم  

 

نچ من خوردم -  

 

یهو متوجه لباسام شدم با اعصبانیت نگاش  

و گفتم:   کردم  

 

منو لخت کردی آره؟ ..تو...تو دیشب.   

 

 با خنده گفت: 

 

با اجازتون -  

 

 من میتونم ازت شکایت  
ی
؟...میدون  چییتر

...یعتی

 کنم



 

کایت؟!...زده به رست...لباسات خیس بودن ش -

  درشون اوردم که تا صبح سگ لرز 
ی
نزن  

 

...اوه اوه اقای مقدم ادبیاتشون یهو به بدترین 

شکل ممکن تغییر کرد!...ببینم به شما یاد ندادن 

ای مردم و نی اجازه لخت کنید؟
 نباید دخیی

 

 از جاش بلندشد و گفت: 

 

ببند بابا...  -  

 

خونه خارج شد  ی  از آشیی

 سکوت همه جارو پر کرد



ا وگرنه  حاال خوبه پشه ی بیچاره کاریم نکرده بود

کندم. اصال کله چیه دادگایه اش کله اش و یم

بیاد کردم که حساب کار دستشیم  

 

نشستم و بیخیال صبحانه رو زدم بر بدن. از 

خونه خارج شدم. نگاه کیل به خونه اش  ی آشیی

سلیقه بود و از همه انداختم. نه خدانی خوش

و مرتب...  ی  تمیر
 مهمیی

تماشای لوازم و یه جوری چیده بود که آدم از 

د همه جاهم بوی خوش  چیدمانشون لذت مییی

.. داد. یم  

 

 بلند صداش زدم: 

 

؟!...الووو  ...آقای مقدم...کجانی



 

...زده به رستصچرا اینجوری  -
ی
ن ی دام میر  

 

به سمتش برگشتم اخماش توهم بود. حقم داشت 

دلخور باشه. بجای تشکر زدم طرف و قهوه ای  

مظلوم که دل کردم. به سمتش رفتم و با قیافه ای 

کرد رسم و زیر انداختم گفتم: آدم و جزغاله یم  

 

...اخه خودت گفتی اسم کوچیکت و صدا نزنم 

 منم گفتم چشم

 

دستش و زیر چونه ام برد. لبخندی روی لباش 

 نشسته بودو برق ذوق و توی چشماش یم.دیدم! 

البته حقم داشت بیچاره. خودمم بعضی وقتا دلم 

فت!   واسه ی خودم میر



 

خواد حرف گوش کن ییل خب حاال تو نیمخ -

 باشی 

 

؟ ی  ...یعتی بهت بگم حسیر

 

ی کردوگفت:   رسس باال و پاییر

 

ک - ت نه... اینجا اره ویل تو رسی  

 

 با لبخند گفتم: 

 

 ...باشه...مرش

 



 شدم و  
ی
نگاهش روی اندامم چرخید. یهو اعصبان

 گفتم: 

 

؟...چشمات و  ...هوی کجارو داری نگاه میکتی

 درویش کن

 

و مثل این که یادت رفته قرارداد امضا کردیات -  

 

 جناب آقای مقدم خاِن بزرگ...بذار برات 
ً
...اوال

این قضیه رو روشن کنم که من و جنابعایل توی 

کت قرارداد نوشتیم و امضا کردیم و قرار شد  رسی

همونجا هم بنده مدل رس به زیر حرف گوش  

کنتون باشم. پس لطفا مسائل کاری و با مسائل 

ه یگ نکن که من توی خونه هیچ مسئولیتی خون

در قبال شما ندارم همونطور که شما هیچ 

 مسئولیتی در قبال بنده ندارید



 

دستاش و توی جیبش فرو برده بود و باقیافه ای  

ی براش  ی که پیدا بود هیچ کدوم از حرفام پشیر

ه شد و گفت:   اهمیت ندارن بهم خیر

 

جووون -  

 

ون زد  چشمام از حدقه بیر

 

.جااان؟! ..   

 

شه دیگه...چیه جون همون جانه شما یم -

قرارنیست که تو خونه رئیست و جلوت 

؟...منم آدمم هرطور دلم بخواد رفتار یم کنم ببیتی



نم به کش هم مربوط  ی هرطور دلم بخواد حرف میر

شه... نیم  

 

 صورتش و جلو اورد و پچ زد: 

 

شه؟یم -  

 

ه شدم. از این که صدای نفس تو  هاش و بهش خیر

ر  ترین فاصله ممکن یمکم
ُ
شندیم انگار بدنم گ

گرفته بود. آب دهنم و پر صدا قورت دادم. رسم و 

تند تند تکون دادم که قبل از این که محوش بشم 

 به حالت اولیه برگرده... 

 

شه... شه...نیم...نیم  

 



... خوبه آفرین -  

 

به حالت اولیه برنگشت هیچ تازه چشمای رنگیش 

وند و تک تک اعضای صورتم و از چرخو آروم یم

اش گذروند!   زیر نگاه گیر

 

 به خودم اومدم و قدیم عقب رفتم و با تشی گفتم: 

 

 ...چیه آدم ندیدی؟

 

 صاف وایسادو نی اهمیت از کنارم رد شدو رفت... 

ون دادم و  چشمام و بستم و نفس حبس شدم و بیر

گفتم: زیر لب  

 



...قلبم د ه عویصی اشت ...مرده شور چشمات و بیی

شدااز جا کنده یم  

 

دستم و روی قلبم برم و نفس نفس زنان آروم پچ 

 زدم: 

 

ی نیست  ی ی نیست...چیر ی ...آروم باش عزیزم...چیر

 آروم... 

 

ی  اومدم که برم دستشونی که با صداش از رفیی

د. آروم   منرصف شدم.  ی داشت با تلفن حرف میر

Tvآروم به سمت مبیل که روبه روی  بود قدم  

اش واضح تر شد... برداشتم که صد  

 

یگه.میام پیشت داره قربونت برم..  -  



 _ 

د فردا دیگه حتما میامحاال امروز نش -  

 _ 

هوم مواظب خودت باشیا سالم برسون قربونت ا -

 برم...خداحافظت... 

 

 

ی گذاشت. خشکم  قطع کرد و گوشیش و روی میر

؟!...نکنه طرف دوست  زده بود. این حرفا یعتی چی

ه 
َ
بایدم داشته باشه. حاال من دخیی داشت؟...ا

چیکار کنم؟ چجوری اون و از چشمش بندازم. تازه 

هم همدیگه رو دوست دارن... معلوم بود کیل  

 



خواست زنگ بزنم به کوروش و بگم من از دلم یم

ی به پسش برنمیام، دلم یم خواست قید رفیی

 آمریکارو بزنم و بیخیال همه چی شم... 

این  د چیکار کنم کهکشه. بایخدایا مغزم دیگه نیم

پشه از عشقش دل بکنه و عاشق منه احمق بشه  

پرم بهش... که دم به دقیقه یم  

 

خونه  ی بغض توی گلوم و قورت دادم. به سمت آشیی

رفتم. یه لیوان برداشتم و توی سیتی گذاشتم توش 

چای ریختم. گشتم و شکالت پیدا کردم کنارش  

ی دستا م گذاشتم. سیتی و تو دستم گرفتم همچیر

لرزیدند که انگار داشتم واسه ی خواستگارام یم

بردم! چای یم  

 

منه احمق حتی بلد نبودم یه چای دم کنم. 

چجوری باید از پشی که همه فن حریف بود دل 



 من که میدونم این اتفاق هیچ وقت یم
ً
بردم. عمرا

نم...  ی  نمیوفته دارم زور الیک میر

ی جلوش گذاشتم و  با جلو رفتم و سیتی و روی میر

 فاصله ی کیم کنارش نشستم... 

 

ل  TVکنیی تو دستش بود و مشغول تماشا...    

کرد! عویصی فکرو اصال حتی یه نگاهم بهم نیم

ه بود. اومدم که به شونه اش  ذکرش پیشه دخیی

دست بزنم که تند گارد گرفت تازه فهمیدم کل 

 حواسش پیشم بوده! 

انگشت اشاره اش و به سمتم گرفت و با لحتی 

ی گفت: تهدید آ میر  

 

دیگه اینکارو نکنیا -  

 



ی بمب منفجر شدم  متعجب نگاش کردم و یهو عیر

 

ترش به ترش بهم وابسته شی یا یم... چیه یم

؟ نه آقااا ما از اوناش نیستیم عشق ات خیانت کتی

خوامحتی اگه توهم بخوای من نیم  

 

یه تای ابروش باال پرید و مبهوت پوزخندی زد و  

 گفت: 

 

؟!  درمورد چی  -
ی
ن ی داری حرف میر  

 

کردم. تازه به خودم اومدم. نباید انقدر بدخلقی یم

 لبخندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 

ی گفتم...  ی  ...هیچی اعصابم خورد بود یه چیر



 

 سیتی چای و برداشتم و روی پام گذاشتم

 

 ...برات چای اوردما... 

 

  نگاه بهت زده اش و از چشمام گرفت و لیوان و نگاه

ظر بودم تشکر کنه و لیوان و برداره اما کردن. منت

 این کارو نکرد... 

TVروش و برگردوند به سمت  و مشغول تماشا  

 شد! 

 

 شدم اما این بار دهنم و باز کردم و 
ی
دوباره اعصبان

 چشمام و روی همه چی بستم: 

 



خوام به  ...چیه فک کردی توش َسم ریختم یم

کشتنت بدم پشه ی مغروره از خود راضیه 

 که باهاش دل خودخو 
ی
اه...برو برو پیشه همون

ی بگو برات چای بریزه... میدی و قلوه یم گیر  

 

با اعصبانیت پاشدم و سیتی و تو دستم گرفتم در 

خونه یم ی دم: حایل که به سمت آشیی ی رفتم غر میر  

 

...عه عه منه احمق و بگو به خودم زحمت دادم تا 

خونه اومدم که واسه آقا چای بریزم بعد...  ی  آشیی

 

یهو دستی دور کمرم رفت و باعث شد از ترس 

سیتی و رها کنم. با صدای شسته شدن فشار 

دست دور کمرم بیشیی شدو از محدوده ای که 

 خورده شیشه ریخته بود دورم کرد... 

 



ون زده  د و چشمام از حدقه بیر ی قلبم تند تند میر

ی  بود. ترسیده رسم و چرخوندم. با دیدن حسیر

که دوباره اعصبانیتم و   ماومد  نفس راحتی کشیدم. 

رسش خایل کنم بگم حق نداره که بهم دست بزنه  

ی لبام در بره دستش و  که قبل این که کلمه انی از بیر

 به لبام فشارد و آروم پچ زد : 

 

م حرص بخور موهات سفید میشه ها...تو که ک  -

زن شی یمدلت نیم خواد؟خواد توی این سن پیر  

 

اش باعث شد که  لحن آروم و   آرامش توی صداش

کل اعصبانیت ام فرو کش کنه. تا دید آروم شدم 

ی کشید صندیل و داد عقب و   دست اش و پاییر

 گفت: 

 



ی نری رو شیشه ها دردرس شه تا من ب - شیر

 شاهکارتون و جمع کنم

 

ه  شوکه روی صندیل نشستم و فقط بهش خیر

 شدم

یط و برداشت و مشغول جمع کردن خورده 

ن دیگه گ بود! شیشه ها شد. خدای من ای  

هر کس دیگه انی جای این بود بیست تا خدمتکار 

گرفت ریخت تو خونه اش و خودش یمیم

ی کارو یم خوابید. حداقل اگه من بودم نی شک همیر

کردم! یم  

 

تا حاال هیچ پشی و ندیده بودم که اینجوری 

کت کیل ازش حساب یم بردن بعد تو باشه. تو رسی

کرد!... خونه کارای خودش و خودش یم  



ی  پشه مقدم با اون همه دبدبه و کبکبه به همیر

 اش و یم
ی

 زندگ
ی

گذروند! سادگ  

 

گفت این با بقیه فرق داره... بابا راست یم  

 
ی
باید حواسم و بیشیی جمع کنم که جلوش سون

 ندم کار بیخ پیدا کنه و دردرس شه... 

ون اومدم...   با صداش رسی تکون دادم و از فکر بیر

 

اباشه فال گوش وایمیستی ه دفعه ی آخرت -  

 

؟!...من فقط داشتم رد ...فال گوش؟!...من

شدمیم  

 

شدی یهونی دلت هوس کرد رسجات اشتی رد یمد -

 و فضویل کتی اره؟
ی
 بمون



 

 تند از جام پاشدم و گفتم: 

 

شدم ...من فضول نیستمم...گفتم داشتم رد یم

شنیدم...اصال به من چه ربیط داره که تو با گ 

 یمحرف م
ی
ن ی ته گوشام و یر دونستم دوست دخیی

نشنوم گرفتم کهیم  

 

 خندیدو گفت: 

 

؟!  - دوست دخیی  

 

 ...اره دیگه... 

 

 سکوت کرد... 



 با امیدواری تمام گفتم: 

 

 ...مگه نبود؟!!! 

 

مکث کرد و لبخند زد. منتظر بودم بگه نه نبود اما 

ی کرد و گفت:   رسی باال و پاییر

 

بود -  

 

دم! بلکل نا امید و دپرس ش  

شاید حتی خودشم با نگاه کردن به قیافه ام 

فهمیده باشه چقدر منتظر بودم که بگه نه زد تمام  

 کرک و پرم ریخت. از کنارم رد شدو رفت... 

 



خونه خارج شدم به سمت  ی پشت رسش از آشیی

 اتاق خواب قدم برداشتم... 

روی تخت دراز کشیدم و رسم و توی بالش فرو 

شدم... بردم. یهو متوجه بوی عطرش   

 

...شیطونه یم  تو چرا انقدر خوشبونی
گه ...لعنتی

پاشم این عطره رو پیدا کنم از پنجره پرتش کنم 

ونا...   بیر

 

 آغشته به اما عطره رو پرت یم
ی
ون ، با اتاف کردم بیر

بوی عطرش بود باید چیکار میکردم؟ انگار شیشه 

 ی ادکلن اش و خایل کرده بود رو تخت... 

طره نی اهمیت باشم یا سیع کردم نسبت به ع

حداقل با بو کردنش قیافه ی یگ دیگه رو تصور  

 کنم... 

 



 عطر خوشبونی فقط مخصوص 
ی اما نچ یه همچیر

یه پش قد بلندو چهارشونه با موها و ته ریش 

مشگ و چشمای آبیه. ذهنم منحرف نبود اون 

ی رو جلوی چشمام  فقط داشت تصویر حسیر

خصوص م کرد چون این عطر فقطنمایان یم

 اونه... 

ی و بس...   همیر

 

از اتاق خارج شدم. با این که خییل خوابیده بودم 

 یم
ی

کردم. اما این اما بازهم احساس خوابالودگ

دفعه سیع کردم چشمام و باز نگهدارم و پله هارو 

تم یط کنم چون اگه یم افتادم شایان که نبود بگیر

 بار واقعا مرگم حتیمشدم و اینافتادم نفله یمیم

 بود! 

 



ی فضای خونه رو پر کرده بود و  ی بوی قرمه سیی

ی باعث یم شد معدم به قارو قور بیوفته و همیر

... روده کوچیکه با روده بزرگه دعواش شه  

ی   خونه قدم برداشتم. با دیدن حسیر ی به سمت آشیی

کرد بند ساالد درست یمکه نشسته بود و با پیش

 رسجام خشک شدم و دهنم وا موند! 

 

یگ و کجای دلم بذارم! ای خدا این   

ی  ی یعتی این پشه خودش با دستای خودش آشیی

کرد! نکنه یه مشکیل داشت که خدمتکار تو یم

داد!...پاهام و بزور حرکت دادم و خونه اش راه نیم

خونه شدم...  ی  وارد آشیی

 

 بهت زده گفتم: 

 



 ...سالم! 

 

روی صندیل نشستم. رسش رو به نشانه ی )سالم( 

ی کرد  باال و پاییر

 

؟!   ...چیکار داری میکتی

 

 با چاقوی توی دستش به ساالد اشاره کرد

 

؟! 
ی
ن ی  ...وا...چرا حرف نمیر

 

 لبخند خنده داری زدو گفت: 

 

خوادچون دلم یم -  



 

دستم و به سمت قاچ خیار بردم که بردارمش که 

یهو ظرف و رو هوا گرفت. همونطوری خشک 

ه شدم..   شده بهش خیر

 

 ...وااا...دیوونه! 

 

پاشو برو دستات و بشور پاشو  -  

 

 ...کاری نکردم که! 

 

 با اخم گفت: 

 

ت و بشور... گفتم پاشو برو دستا  -  

 



شدم. کثافت چطور دلت از خجالت داشتم آب یم

. پاشدم و به سمت 
ی
اومد این حرف و بهم بزن

 سینک رفتم

 

ی بشوریا - تمیر  

 

گفت برگردم و تا پشت اش بهم هست شیطونه یم

نم... بزنم لت و پاره اش ک  

د که احساس  ی بیشعور یه جوری باهام حرف میر

کردم یه تیکه آشغالم! یم  

فهمم چرا کش و تو خونه اش راه نمیده آقا حاال یم

 دچار وسواس اونم چه وسواش... 

 

با لبانی آویزون رفتم و روی همون صندیل نشستم. 

 دست به بغل نی اهمیت روم و ازش برگردوندم... 



. خیار و پوست کند و قاچ پاشد یه پیش دستی آورد 

اش کرد. زیر چشیم نگاه اش میکردم. بهش نمک 

 زدو جلوم گذاشتش! 

 

حاال بخور -  

 

از خوشحایل نی اختیار لبخند روی لبام نشست. 

اما رسی    ع لبخندو محو کردم و پیش دستی و به 

 سمت اش هول دادم و با غیض گفتم: 

 

خوام...نیم  

 

م مریض عه قهر نکن دیگه بخاطر خودت گفت -

م و آد یقه ام و یمشی بابات یمیم چسبه میگه دخیی



 نمیتونم 
ی
مریض کردی. منم که مظلوم حرف

 بزنم... 

 

کردمبا چشمانی درشت شده فقط نگاش یم  

 

یه؟...میخوای بهش بگم به من چه ربیط داره چ -

خودش پاشد اومد خونه ام خودش نظافت و 

 رعایت نکرد؟

 

 ...وا! 

 

بخور وا ما نکن خیارتو  -  

 

 با تشی گفتم: 

 



خورم ...نیم  

 

 اومد که پیش دستی و برداره که تند برداشتمش... 

 پوزخندی زد... 

 

م ی  ...اوال که من خییل هم تمیر

 

ت پیداستااره از موهای آشفته  -  

 

ی   اخمام در هم شد. آروم پیش دستی و روی میر

گذاشتم و دستم و توی موهام فرو بردم. وای 

 چقدم شلخته بودن! 

گردن نگرفتم. رسی    ع اخمام و دوباره درهم کردم   اما 

 و گفتم: 

 



 چیکار کنم؟...حالت مو رو که نیم
ی

شه ...میگ

ی تغییر داد یم شه؟...اینارو شونه هم بزنم همیر

ی   مدلیر

 

ی مدیل بودن ت - و برو شونه اشون بزن اگه همیر

اونوقت بیا اینجا من ازت معذرت خوایه میکنم 

 چطوره؟

 

نخواستم...معذرت خواهیت و   

 

وع کردم به خوردن خیار...   رسی

 

تونم تا اتاق خواب برمبگو تنبلم نمی -  

 



...اره اره تنبلم نمیتونم تا اتاق خواب برم حاال 

 خیالت راحت شد؟

 

وع کرد به خندیدن...   رسی

ای خدااا منو بکش و راحتم کن. تا گ باید این و 

تحمل کنم. اصال شاید من دلم نخواد موهام و 

بگو اخه به تو چه. به تو چه موهای من شونه کنم 

. اقا اصال من یم ی خوام مریض شم تو  چه شکلیر

 کاری به کار من نداشته باش... 

 

... ...گشنمه  

 

چاقوی توی دستش و به سمتم گرفت و با لحتی 

یگفت:   تهدید آمیر

 



نیادفعه ی ا - ی خرت باشه اینطوری بامن حرف میر  

 

قو گرفتم و تو با چشمانی ورقلمبیدا نگاهم و از چا

 چشماش زل زدم: 

 

 ...چی گفتم مگه؟! 

 

و بچینم دیگه گ  - ی شنته دندون رو جیگر بذار تا میر

 نشنوم به من دستور بدیا

 

ی   ...دستور ندادم که ، گفتم گشنمه همیر

 

ه ديگه یه جوری گفتی گشنمه که انگار من ن -

 مسئول پر کردن شکم جنابعالیم

 



شدم زیر لب   لبام و آویزون کردم و از جام بلند 

 گفتم: 

 

م گشنه بخوابم  ...باشه اصال میر

 

ه اما باز هم این کارو  منتظر بودم بیاد جلوم بگیر

 انقدر 
ی
نکرد! خاک بررست کنم واقعا چطور میتون

؟!   روی گاز   سنگ دل باشی
ی

قابلمه ی به اون بزرگ

ی و بود نیم ی تونستی یه خورده از اون قرمه سیی

 بدی بخورم... 

 

خواد تو خونه اش باشم؟نیم اصال شاید طرف  

کنه که بهم بدبگذره نکنه با این کاراش داره کاری یم

 پاشم برم؟...اگه اینطوری باشه باید چیکار کنم؟



خواد بزور بمونم که خییل ضایع اس اصال دلم نیم

 خودم و آویزونش کنم. اگه برمم که... 

کت میتونم ببینمش دیگه...   نه دیگه اگه برم تو رسی

 

ار امشبم بگذره فردا صبح اگه دیدم حاال بذ

گردم خونه. بریم کنمشم جمع یمبدخلقی کرد پایم

با صدای باز شدن در پهلو به پهلو شدم که ببینم  

ی بود!...   کیه. حسیر

 با یه سیتی بزرگ توی دستش! 

 یعتی برام غذا اورده بود؟! 

 

 خدایااا این چرا انقدر مهربونه... 

 تو دلم فحش ات معویصی نیم
ی

یک ادای یدم الگ

 آدم بدارو در میاری... 



. چشمام و روی هم  با پا درو هول داد و بستش

 گذاشتم و خودم و به خواب زدم... 

ی شد.  طویل نکشید که تشک تخت باال و پاییر

 معلوم بود کنارم نشسته! 

 

شنویخانوم...هوی صدامو یم -  

 

 یه تکونم به خودم ندادم... 

 بود که آروم موهام و نوازش کرد. وااا. 
ی
..این همون

گفت موهات شلخته ان و خودت کثیقی یا من یم

اشتباه شنیدم؟! آشغال فقط بلده منو حرص 

 بده... 

 آروم صدام زد: 

 

دنیا...دنیا خانوم...  -  



 

داد نوازشش و همزمان شنیدن چقدر حال یم

 صداش اونم با لحتی پر از آرامش... 

 

چند دقیقه ای نی حرکت موندم یهو هرم نفس 

تونستم اش توی صورتم پخش شد! به وضوح یمه

ین فاصله ی ممکن  حس کنم که صورتش توی کمیی

 از صورتمه... 

خواست لبام و ببوسه؟نکنه یم  

 اش و ندارم نکن این کارو!... 
ی

 وای نه من آمادگ

 

 
ی

اش و داشته باشی داری لعنتی تو چرا باید آمادگ

 
ی
 دیگه! باید تا جانی که میتون

نقش بازی میکتی

 ...  خودت و به پشه نزدیک کتی



یه خورده در حد یه نوازش سطچ لباش و 

کردم و این دیوونه کننده بود برام... احساس یم  

 

تونستم پاهام شل شده بودند. دستام و نیم

حرکت بدم! خاک به رسم بردیا هزار بار منو بوسید 

ی احساش نسبت به بوسه  اما حتی یکبارم همچیر

ید چون دارم نقش بازی هاش بهم دست نداد. شا

کنم این احساس وحشتناکه پر از لذت بهم یم

 دست داده! 

 

 نرم لباش و به لبام چسبوند... 

بغض گلوم و گرفت. این بغض لعنتی از کجا رسو  

کشیدم. دلم کله اش پیدا شد؟! تند تند نفس یم

خواست زودتر ازم جدا شه انگار داشت به جای یم

داد! بوسه شکنجه ام یم  

 



م بدنم یخ شده بود! تما  

دستام و از زیر پتو مشت کرده بودم یه جوری که 

ناخن های بلندم توی گوشت دستام فرو رفته 

 بودند... 

 

 خودش و ازم جدا کرد! 

به یکباره کل بدنم به حالت اولیه برگشت و ریتم 

 نفس هام نرمال شدو مشتام و از هم باز کردم... 

م... با صدای بسته شدن در چشمام و باز کرد  

 قطره اشگ از چشمم روی گونه ام لغزیره شد... 

 چقدر من بدبختم خدایااا... 

 

 تا گ باید خودم و در اختیار این و اون بذارم؟



اگه یهو پشه بزنه به رسش بیاد بزنه ناکارم کنه 

؟...اگه دخیی بودنم و رس نی عقلیای کوروش از  چی

؟  دست بدم و زن شم چی

 

ی اشکم و پاک کردم. نگاهم ر  وی سیتی غذا روی میر

اما من دیگه مییل به خوردن نداشتم   بود چرخید. 

 و اشتهام کامال کور شده بود... 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

دستی دستی خودم و بدبخت کردم. حاال دیگه 

 باورم شد که من واقعا عاشق شدم... 



دیل که قرار نبود عاشق بشه یعتی اصال فکرش و 

ی نیم  بی کردم یه روزی همچیر
ی
وفته... اتفاف  

ه مدلینگ  حاال جواب پدرو چی بدم؟ ای وای دخیی

کتمه اگه به گوش رقبا برسه که رسانه ایش  رسی

کت تخته شه! کنند جوری که در رسی یم  

 

 یعتی باید عذرش و بخوام! 

کت ونش کنمباید از رسی و نی دلیل قراردادش   ام بیر

ون و  و فسق کنم؟ یا باید از خونه ام پرتش کنم بیر

ا باهاش رفتار کنم! از این به بع د مثل بقیه ی دخیی  

ا بهش نگاه  نه نیم شه! نمیتونم مثل بقیه ی دخیی

 کنم نمیتونم نسبت بهش نی اهمیت باشم... 

 

اون ناخواسته منو دلبسته ی خودش کرده. من 

مجذوب یه دخیی معمولیه دیوونه شدم که 

ای دیگه اصال اهل تجمالت و رفتار  برعکس دخیی



بهم زن برای جذب من های خاله زنگ حال 

 نیست! 

ه بشینه   حتم دارم اگه از این موضوع بونی بیی
حتی

 و فقط بخنده... 

 

 اما حقیقت اینه که اره... 

ی مقدم عاشق یه دخیی ساده و زیبا شده  حسیر

ین شناختی از خودش و  بدون این که کوچکیی

خانواده اش داشته باشه. بدون این که حتی براش 

ه تو چه خا نواده ای بزرگ شده و مهم باشه دخیی

 پدرو مادرش کیه ان... 

خواد باشه... یه جورانی فقط دلم یم  

 

 پر هرج و مرج من یه کش دلم یم
ی

خواد توی زندگ

به اسم دنیا، شبیه دنیا وجود داشته باشه و که گاه  



م و مشغول خودش کنه و دورم   گداری ذهن درگیر

 کنه از مشکالت و معضالت جهان اطرافم... 

 

اق دیوار به دیوار اتاق خوابم شدم... وارد ات  

با این که اصال عادت نداشتم روی تختی بجز تخت 

خودم بخوابم مجبور بودم امشب و اینجا 

شد برم و بالش ام و بگذرونم. کاش حداقل یم

م...   بردارم و بیارم که گردن درد نگیر

 

شه بگیر بیخیال بابا یه شب که هزار شب نیم

.. وی بالش گذاشتم. بخواب. نی میل رسم و ر   

 

 

••• 

 دنیا"



 

 

ی چیدم و با چندتا رسچ  صبحانه رو خودم روی میر

نت یه چای و یه نیمروی به ظاهر  توی اینیی

ی گذاشتم. کاره  خوشمزه درست کردم و روی میر

ی هم سخت نبودا. منم اگه از بچه  خونه همچیر
ی

گ

شدم کردند مطمئنا تبدیل یمخدمتکارا کارام و نیم

کد بانو...   به یه خانوم  

 

 ...  اوف اونم چه کدبانونی

برای خودم چای ریختم و مشغول شدم. یهو 

 با قیافه انی درهم و موهای آشفته وارد 
ی حسیر

ت بودم که این  خونه شد. فقط من در حیر ی آشیی

 بشی چرا باید موی شلخته هم بهش بیاد؟! 

 اومدو رو به روم نشست. زیر لب گفتم: 

 



 ...صبح بخیر 

 

ش و ماساژ میداد گفت: درحایل که گردن  

 

بخیر  -  

 

ی شده؟!  ی  ...چیر

 

کنه...نکه دیشب رسجای خ...گردنم درد یمآ  -

 خودم نخوابیدم

 

 لبه ی فنجون و از لبام جدا کردم و گفتم: 

 

 ...ای وای ببخشید...نمیدونستم وگرنه... 



 

مهم نیست...  -  

 

ی نگایه به مایه نداختاتابه ی وسط میر  

 

نیمرو درست کردی؟!  -  

 

ذوق گفتم: با   

 

 ...اره میخوری؟

 

نه -  

 



آنچنان لبخندم محو شد که هرگ میدید و 

کرد صد ساله نخندیدمدونست فکر یمنیم  

 

 ...وا

 

ی؟شه یه چای بدیم -  

 

حریص پاشدم. یه لیوان برداشتم و براش چای 

 ریختم. جلو رفتم و جلوش گذاشتم... 

 

مرش -  

 

راش داد. دلم بهنوزم داشت گردنش و ماساژ یم

دونستم عادت نداره جانی سوخت. واقعا اگه یم



 اگه رو تخت
ً
اش غیر از تخت خودش بخوابه عمرا

. .. خوابیدمیم  

 

ویل جالبه ها. هرکس دیگه ای جای اون بود امکان 

نداشت بره یه جای دیگه بخوابه صدرصد میومد 

تو اتاق خودش و یه بالنی هم رسم میورد. خوبه 

ی  بودم این از اوناش نیستا توی ناخودآگاهم مطمی 

خت گرفتم خوابیدمت  چون دیشب نی فکرو خیال  

 

 هم نی فکرو خیال نبود. با اون بوسه 
ی البته همچیر

ی غیر منتظرش خواب و بدجور ازم ِکش رفته بود. 

 
ی

سه، چهار ساعت مونده به صبح از شدت خستگ

 نی هوش شدم. پشت رسش وایسادم... 

 

اساژ بدم شاید ...بذا یه خورده شونه هات و م

 خوب شد



 

ی صبحانه ات و بخور... یمننه  - خواد بیا بگیر بشیر  

 

نی اهمیت بهش دستام و روی شونه هاش بردم و 

وع کردم به ماساژ دادنش. منتظر  آروم آروم رسی

 نزد هیچ 
ی
ین حرف بودم اخم و تخم کنه اما کوچکیی

 مشغول خوردن چای اش شد... 

خوادا... حاال خوبه گفت نیم  

مشکیل اش و نگاه کردم. موهای مشکیه  موهای

 !
ی

 مشگ بعد چشمای رنگ

 

 ...  خدایا دمت گرم چی ساختی

 

 ...شلخته... 

 



ی گذاشت و گفت:   لیوان و روی میر

 

؟!  - چی گفتی  

 

 ...شلخته دستات و شستی هان؟

 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

نمتا...پررو...  - ی میر  

 

 ...وا...دست بزنم داری؟

 

م  - که ارهگیر  

 



میاد دست بزن داشته باشیا...بهت ن  

 

کجاشو دیدی   -  

 

فشار دستام و بیشیی کردم که حساب کار دستش 

 بیاد... 

 

...  آخیش...چقدر  - خوب ماساژ میدی تو دخیی  

 

 ...با من اینطوری حرف نزنا

 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

چطوری؟ -  



 

ای شهر در  ...یه جوری که انگار حاکیم و کل دخیی

 اختیارتن

 

؟ - ی نیسیی  

 

شدم و در گوشش پچ زدم :  خم  

 

؟ ی  ...هسیی

 

 خشکش زد! 

هاش و حرکت دادو یهو به خودش اومد آروم پلک

 زیر چشیم نگام کرد و با اخم گفت: 

 

بیا برو...بیا برو صبحانه ات و بخور -  



 

دستام و حرکت داد و حرکت دادم و تند تند شونه 

 هاش و ماساژ دادم... 

 

 ...دارم ماساژت میدم دیگه

 

ی کشید و گفت: دستام و  پاییر  

 

ماساژ نخواستیم...  -  

 

با غیض رفتم و نشستم و مشغول شدم. ماهیتابه 

ه شد!   رو برداشت و دوباره به نیمرو خیر

 

 ...چیه؟! 

 



نگاهش و از نیمرو گرفت و نگام کرد و بهت زده  

 گفت: 

 

-  ! هیچی  

 

 چای اش و برداشت. 

 

ی هووم؟  ...ببینم تو چرا رس کار نمیر

 

جمعه اس عقل کل امروز  -  

 

ی فقط امروز و نگفتم  ...چند روزه رسکار نمیر

 

و گفت:  با اخم رو کرد بهم  



 

خواد برم...به تو چه؟دلم نیم -  

 

 منم نه گذاشتم و نه برداشتم جوابش و دادم: 

 

 ...خب نرو بدرک

 

 لیوان و گذاشت و از جاش بلند شد

 

 ...بیا نیمرو بخور خوو

 

خوامنیم -  

 



رک اصال هم مهم ...نخواه بجهنم ، بد

نیست...منه احمق و بگو پاشدم نیمرو درست  

مونده بود  انقدر رسچ کردم. کمکردم. کور شدم

ام و گوگل به حرف بیاد بگه بسه دیگه مخ

خوردی...اونم واسه گ؟...واسه ی تو...ارزش یه 

 نیمرو رو هم نداری

 

دست به بغل با لبخندی عجیب و غریب بهم زل 

ف زدم و یهو به نفس نفس زده بود! یه بند حر 

افتادم. احمق خو یه نفس بگیر بعد ادامه بده  

گلوت پاره شد. چند تا رسفه کردم و نگاهش کردم. 

ه بود!   هنوزم بهم خیر

 

 ...چیه؟! 

 



کشونه نازم اون زبونتو که مار و از سوراخش یمب -

ون  بیر

 

ندازی؟...تیکه یم  

 

 نی جواب راهش و کشیدو رفت. 

 کردم. 
ی
پاشدم و ظرفارو جمع کردم و  کالفه پوف

توی سینک گذاشتم. به اتاق خواب برگشتم یه 

دوش گرفتم و یه لباس عروسکیه خوشگل 

 پوشیدم و صورتم و آرایش کردم... 

 

دامن دکلته ی لباسم تا روی ران میومد. زیرش دوتا 

جوراب بلند پوشیدم. موهام و شونه زدم و 

 سشوار کشیدم که لخت شدن... 



ریختم. تو آینه نگاه کیل به خودم همه رو پشتم 

 انداخت... 

 

 ...جووون بابا... 

 

جلو رفتم و توی آینه به خودم اشاره کردم و پچ 

 زدم: 

 

ی این پشه اگه بتونه در مقابل تو مقاومت   ...ببیر

ی باش یه مشکیل داره که گره مشکلش  کنه مطمی 

اد باز نیم ی شه. پس خودت و نباز تو به دست آدمیر

. تو به
ی
یتی و هیچ کم و کشی نداری...فقط میتون یی

....فقط یه خورده گند دماغ و بد عنقی که اونم 

تقصیر تو نیست تقصیر خودشه...واال اگه اون 

 خوش اخالق باشه توهم... 

 



 یهو در باز شد تند نگاهم و از آینه گرفتم... 

با نگایه سوایل درو بست و وارد شد. بقیه ی 

دادم که رس راه  حرف ام و با کمک آب دهنم قورت 

ی رفت! واقعا  گیر کردو بعد چند ثانیه بزور پاییر

حس کردم حرفم مثله یه لقمه ی بزرگ نجوییده 

 بود! 

 

دی؟!  - ی داشتی با گ حرف میر  

 

 ...من...من...با هیچگ! 

 

پوزخندی زدو به سمت عسیل کنار تخت رفت و  

 کشوش و باز کرد

 

 ...چیه فکر کردی منم مثل تو دیوونه ام؟



 

و برگشت به سمتم... پاشد  

ی تا باالم و لمس یم کرد درحایل که نگاهش از پاییر

 آروم به سمتم قدم برداشت... 

آب دهنم قورت دادم لحظه به لحظه داشت 

شد! تیکه ای از موهام و توی دستش  نزدیکیی یم

 گرفت

 

 هم همون و که یمت -
ی
گفتی شونه اشون بزن

ان... حالتی   

 

گفتم:   برای تسلط گلونی صاف کردم و   

 

...محض اطالعت باید بگم که سشوارشون  

ان بخدا... کشیدم...وگرنه همون حالیتی   



 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

پررو -  

 

 ...من پررو نیستم آقااا

 

هستی خانوووم -  

 

سکوت اتاق و پر کردو نگاهامون همچنان درهم  

گره خورده بود که یهو صدای گوشیش سکوت 

از توی  بینمون و درهم شکست. گوشی اش و 

ی موهام  ون کشید و در حایل که با پاییر جیبش بیر

اش... اشتکرد در گوشش گذبازی بازی یم  

 



؟ - سالم عزیزم خونی  

 

کرد ویل از شنیدم که با یه خانوم صحبت یمیم

اوردم!... حرفای خانومه رس در نیم  

 در حایل که موهای یه دخیی 
ی
احمق چطور میتون

؟! چطور دیگه تو دستته با یگ دیگه حر 
ی
ف بزن

؟! خیانتکاره احمق...   انقدر پست باشی
ی
 میتون

واسه این که بزنم رابطه اشون و نابود کنم بلند  

 گفتم: 

 

 ...عشقممم... 

 

اومدم که بقیه اش و بگم که یهو دستش و به لبام 

چسبوند و با مغز به دیوار چسبیدم. درد عجیتی 

برنداشته بود.   توی رسم پیچید. هنوزم دستش و



  با 
ی
اخمانی در هم واسم چشم غره ای اومد و به اون

د گفت:  ی  که داشت باهاش حرف میر

 

بود بابا دارم  نه نه...دخیی کجا  - TV میبینم   

 _ 

 

ه مادره من این چه حرفیه...من گ دخیی اوردم ن -

 اصال من گ با دخیی 
ی
ن ی خونه که این حرف و میر

 
ی
ن ی  ها...تو بچه یوارد رابطه شدم؟...یه حرفانی میر

شناش؟خودت و نیم  

 

 مادره من! 

د؟!  ی  داشت با مامانش حرف میر

 وای خاک عالم این چه کاری بود من کردم!... 



ی با  اصال به من چه تقصیر خودش بود همچیر

ه هرگ بدونه داره با مادرش دل میده و قلوه یم گیر

نه هم شک یم ی کنه چه برسه به مامانش حرف میر

 منه بیچاره... 

 

 پنجشنبه. کار دارم انشاهلل  گفتم که میام...   -

 جمعه حتما یه رس میام پیشت

 

ای وای پس دفعه ی قبیل هم با مامانش داشته 

کرده و منه احمق فکر کردم دوست صحبت یم

شه...   دخیی

شه ها...   البته خودشم گفت دوست دخیی

 دروغگووو... 

 

چشم چشم...کاری نداری؟ -  



 _ 

 

گه...قربونت برم...خدافظ... گفتم چشم دی  -  

 

 قطع کرد... 

 با اخم بهم زل زد و گفت: 

 

ین چه کاری بود کردی هان؟!...دیوونه ا -

 شدی؟...یا زده به رست؟

 

ی بکشه...   به دستش چنگ زدم که دستش و پاییر

اما فشار دستش روی لبام بیشیی شد هیچ خودش 

 و هم بهم نزدیکیی کرد که تقال نکنم

 



رت باشه زبون درازی دفعه ی آخ -

بینم... کنیا...بیم  

 

نی حرکت وایسادم و مظلوم توی چشماش زل زدم. 

ی   یهو گره ابروهاش باز شد و دستش و آروم پاییر

کشید اما ازم جدا نشد! مثل کش که راه نفسش 

باز شده باشه رسم و زیر انداختم و تند تند نفس 

کشیدم... یم  

 

ی ابروهام خشکم زد!   با حرارت لباش بیر

..اونم توی بیداری یعتی اون پیشونیم و بوسید؟!. 

خواست با این  جلوی چشم خودم!...نکنه یم

کارش بهم بفهمونه که دوسم داره؟ یعتی واقعا اون 

منو دوست داره؟...خب عقل کل اگه نداشت که 

بوسیدت. تازشم یادت رفته دیشب تو خواب نیم



ی  روزه عکاش اگه اون مرتیکه رس نرسیده بود اولیر

ی تو و اون اونجا ش گرفت؟کل یمبوسه ی بیر  

 

س گرفتم حاال باید چیکار کنم. باید بهش  وای اسیی

لبخند بزنم؟...یا بهش بگم منم دوسش 

ی نگفته! نکنه  ی دارم؟...ویل اون که در این مورد چیر

ه باید اول من بگم؟ اگه اول من بگم نیم گه دخیی

 هوله یا نکنه باور نکنه! 

 

شم... وااای دارم دیوونه یم  

م رفت و به خودش دست اش و پشت کتف ا

ون اومدم! عرق رسدی روی  چسبوندم از فکر بیر

! بدنم نشست. نمیدونم خجالت یم کشیدم یا چی  

م و توی اما هرچی بود نیم تونستم رسم و باال بیی

 چشماش نگاه کنم! 

 



رسم و به سینه اش چسبوندم و چشمام و بستم. 

وع کرد به نوازش کردن موهام!   رسی

 

 

پچ زد: آروم  

 

ه خ - ونی باشدخیی  

 

چی بود؟! منظورش  

نکنه منظورش این بود که هر چی گفت و باید بگم 

چشم یا این که هرچی ازم خواست نی برو برگرد 

 باید اطاعت کنم! 

 

ی نبودم که زیر بار حرف زور برم یا  من دخیی

ی به پیش مامان خدانی  مجبور باشم بخاطر رفیی



نکرده جسمم و در اختیار کش بذارم. تند ازش 

ه شدم... جدا  شدم با اخمانی درهم بهش خیر  

 

چیه؟!  -  

 

 دست به کمر شدم و گفتم: 

 

 ...منظورت چی بود؟

 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

نظورم این بود که قیافه ی به این معصویم م -

حیف نیست صاحبش انقد بد عنق باشه 

 هووم؟...یه خورده مهربون باش

 



 
ی
نفس راحتی کشیدم. خداروشکر منظورش اون

کردم... فکر یم نبود که  

 لبخندی روی لبام اوردم و با عشوه گفتم: 

 

 ...من مهربونم... 

 

یهو زد زیر خنده. با دیدن خنده هاش اخمام درهم 

 شد

 

؟...چیه خو مهربونم نیم ...کوری یا چی بیتی  

 

 با خنده به سمت کمد لباسش رفت... 

 

ون  حاال که خوشگل - کردی بپوش بریم بیر  

 



 ...هااا؟! 

 

؟میگم بپو  - ووون...کری یا چی ش بریم بیر  

 

 ...وا... 

 

موا نداره...نمی - ای خودم تنهانی میر  

 

 ...میام میام... 

 

 
ی
ون هام و رسی    ع به سمت چمدونم رفتم لباس بیر

ون کشیدم. زیپ لباسم و باز کردم و درش  بیر

اوردم. اومدم که جورابام و در بیارم یهو برگشتم و 

ی مواجه شدم! جیغ بلندی کشید م و با با حسیر

 دستام سینه هام و پوشوندم... 



 

وع کرد به خندیدن. دستم و به سمت چمدونم  رسی

بردم و بدون نگاه کردن به این که چی برداشتم به 

 لباش چنگ زدم و سینه هام و باهاش پوشوندم... 

 

ون...   ...گمشو بیر

 

ه شد  دست به بغل به کمد تکیه دادو بهم خیر

 

ون.  ی بهت میگممم برو بیر .. ...حسیر  

 

 ابروهاشو باال انداخت و گفت: 

 

نچ  -  

 



ی نه؟  ...نمیر

 

نه -  

 

از حرص کم مونده بود کله ام بکوبونم به دیوار. 

ه شدم...   توی همون حالت بهش خیر

با لبخندی مرموز بهم زل زده بود! لعنت به اون 

شد از کاسه درشون چشمای جذابت ای کاش یم

اورد و لباسارو پوشیدو دوباره گذاشتشون 

 رسجاشون... 

 

جهنم. نگاهم و ازش گرفتم و تصور کردم  اصال به

کش غیر از خودم تو اتاق نیست. چقدر خوب 

تونستم تصور کنم! یم  

 



••• 

 

" ی  حسیر

 

 

وع کرد به  روش و ازم برگردوند. نی توجه بهم رسی

هاش. گلوم خشک شد بزور آب درآوردن لباس

دهنم و قورت دادم. سینه ها و باسن خوش فرم،  

باریک و دست و پای خوش تراش!  کمر   

 

 اندام اش بدجور تحریک کننده بود... 

کشیدم و کم کم داشتم وسوسه تند تند نفس یم

شدم. قدیم جلو گذاشتم... یم  

افتاد. من... نه نه نباید این اتفاق یم  

 من آدمه بدی نبودم... 



 

ای مختلف بدن هاشون و برام به  هزاران بار دخیی

کت نمایش گذاشتند که به  عنوان مدلینگ توی رسی

استخدام بشن. اما من حتی یکبار این احساس 

عجیب و غریب بهم دست نداده بود و برای لمس 

 اشون انقدر حریص نشده نبودم... 

 

پلکام و روی هم گذاشتم و سیع کردم بهش فکر 

نکنم. سیع کردم دیگه نگاش نکنم. به سمت در 

 رفتم و رسی    ع خارج شدم... 

ش و باز کردم و زیر آب رسد وارد حموم شدم دو 

 ایستادم... 

 

••• 

 دنیا"



 

 

ی و نگاه کنم  لباسام و پوشیدم و برگشتم که حسیر

 دیدم رفته. پوزخندی زدم: 

 

 ...دیدی نتونستی مقاومت کتی 

 

موهام و پشتم ریختم و کاله بافتم و پوشیدم و تا 

روی گوشام کشیدم اش. شال گردنم و دور گردنم 

شدم و خرامان خرمان به  انداختم. از اتاق خارج

خانه رفتم. بادم زمیتی برداشتم و نگایه  ی سمت آشیی

ی کجاست  به اطراف انداختم که ببینم حسیر

 

ی ازش نشد. شاید رفته بود لباساش و بپوشه  خیی

ی  چه میدونم! روی مبل ولو شدم هنوز اولیر



 و قورت نداده بودم که با اخمانی در هم بادم
زمیتی

ی برج زهرمار باالی رسم ظاهر شد. رسی    ع خودم  عیر

 و جمع کردم و صاف نشستم

 

ی شده؟!  ی  ...ِاهم...چیر

 

ی یماری بادامنشستی د -
خوری که چی بشه؟زميتی  

 

 زدم زیر خنده

 

 زمیتی یم...وا مگه تو بادام
ی
خوری که اتفاف

 بیوفته؟! 

 

.. خوای بیای بیا. ازی و بذا کنار یمبامزه ب -  

 



 به سمت در خروچی رفت... 

ی گذاشتم کاسه ی بادام  پاشدم.  زمیتی و روی میر

 لباسام و مرتب کردم و دوییدم دنبالش... 

وارد محوطه شدیم. حتی رسجاشم واینمیستاد که 

 بهش برسم... 

 

بیشعووور...حریص دوییدم و قبل از این که اون 

ی و باز کنه و بشینه باز کردم و نشستم...   دره ماشیر

داخت و با لبخندی خنده دار نیم نگایه بهم ان

 اومدو نشست... 

 

راه افتادیم. دستم و به سمت سیستم بردم که 

 موزیک پیل کنم. با تشی گفت: 

 

نکن -  



 

 متعجب نگاش کردم و گفتم: 

 

 چرا؟! 
ی

 ...میشه بگ

 

خواد آهنگ گوش بدم... چون دلم نیم -  

 

...دل تو به من ربیط نداره من خودم دلم موزیک 

 خواست آقا

 

ه ی چ - ؟!...دخیی  شم سفیعتی چی
ی
ید چطور میتون

 
ی
 تو روم این حرفارو بزن

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 



ی دلم موزیک یم خواد اجازه بده دیگه... ...حسیر  

 

 سکوت کردو سکوت هم عالمت رضاست دیگه... 

 

 

 ) مثله قلبم مثله رویام

 

 مثله جونم مثله چشمام

 

 میدونم باورش سخته من اینجوری تورو میخوام

 

تورو میخوام تو همه لحظه هاممن اینجوری   

 



من از وقتی تورو دیدم زمان یک ثانیه ام نگذشت 

 ... 

 

 مگه میشه تورو دیدو به قبل دیدنت برگشت... 

 

 مگه میشه تورو دیدو از این رویا گذشت... 

) "
ی
 روزبه بمان

 

 خدای من چقدر زیبا... 

ی انقدر آدم احساش باشه و باورم نیم شد حسیر

سلیقه باشه... دادن خوش انقدر تو موزیک گوش  

دستم و به سمت سیستم بردم و موزیک و قطع  

 کردم کا گفت: 

 

عه چرا؟!  -  



 

 ...بگو ببینم تاحاال عاشق شدی؟

 

 زیرچشیم نیم نگایه بهم انداخت و گفت: 

 

پرش هان؟...این چه سوالیه یمخییل پرونی  -  

 

...کنجکاوم یم ی خوام بدونم ...جدی گفتم حسیر

تاحاال عاشق شدن یا نه... جناب آقای مقدم   

 

خواد جواب سوال ناب آقای مقدم دلش نیمج -

 جنابعایل و بده

 

ی بگو دیگه...   ...عه حسیر

 



 سکوت کرد یهو گفت: 

 

؟  - تو چی  

 

؟!   ...من چی

 

تاحاال عاشق شدی؟ -  

 

 ...من؟! 

 

ی و متوقف کرد...   پیچید تو خیابون و ماشیر

 جلوی رستوران بودیم! 

 

 ...رستوران؟! 



 

دیگه ببخشید که ما انسانیم و چه بخوایم  اره -

 چه نخوایم گشنمون میشه

 

 بزنم پیاده شد. مجبور شدم 
ی
نی این که وایسه حرف

پیاده شم و پشت رسش برم. وارد شدیم. انقدر 

ی بود که بیخیال  فضای رستوران خوشگل و دلنشنیر

ی شدم و خودم جلو جلو رفتم و یگ از دنج  حسیر

شستم. ترین جاش پیدا کردم و ن  

 

 

م ی ی که از دور مدام با لبخند شیطنت آمیر به حسیر

ه شدم. اومدو رو به چشم غره یم اومد برام خیر

 روم نشست. به به به این میگن یه ویوی عایل... 

موند دستم و زیر چونه ام المصب مثل نقاشی یم

ه شدم...   بردم و بهش خیر



 

اخه چرا باید این همه زیبانی و خدا به یه مرد 

شد رنگ چشماش سهم من حاال چی یم میداد! 

شد یا اون بیتی خوشگل رسباالش و میدادن به یم

من! نخواستم اقا بیتی و چشمای خودم مگه 

 چشونه؟

 خوشگلیاش ارزونیه خودش... 

 

-  ! نگفتی  

 

 ...چیو؟! 

 

مجواب سوایل که ازت پرسید -  

 

 ...سوال؟!...کدوم سوال! 



 

شق شدی یا نه! این که تا حاال عا -  

 

شدم!  هول  

گفتم بهش؟! باید چی یم  

ه   یهونی رفتم تو جلد همون دنیانی که دخیی

 که 
ی
 که کارش دوزو کلکه همون

ی
کوروِش، همون

هارو بازی میده! آدم  

ی رفت...  س و اضطرابم از بیر
 کل اسیی

 تو چشماش زل زدم و گفتم: 

 

...توهم جواب سوال منو ندادی!   ...تو چی

 

ِاهم...چی بگم؟  -  

 



و بده...جوابش یه اره است یا یه  ...جواب سوالم

 نه... 

 

نمیدونم...شاید...  -  

 

 عاشق شدی یانه؟! 
ی
 ...یعتی تو نمیدون

 

-  ... اره...یعتی  

 

ترسن از جواب دادن به ...چیه جناب مقدم یم

 سوالم

 

 نگاهش روم قفل شدو اخماش درهم شد

 مثل این که بهش برخورد! 

 



اره شدم...عاشق شدم -  

 

رس دادم و گفتم:  نی اختیار خنده ای  

 

دم ی  ...تعجتی هم نداره...حدس میر

 

منظورت چیه؟!  -  

 

کردمگفتی نه باید تعجب یم...هیچی فقط اگه یم  

 

شهق نشده بودم چی باورت یماگه بگم عاش -  

 

...نشده بودی؟...چرا از این فعل استفاده  

 االن عاشق شدی؟کردی؟...یعتی یم
ی

خوای بگ  



 

ه بود آروم رسش و باال درحایل که تو چشمام زل زد

ی کرد  و پاییر

 مبهوت پوزخندی زدم: 

 

 ...چندوقته دقیقا؟! 

 

زمانش و ول کن -  

 

 ...عه بگو دیگه...کنجکاوم... 

 

 نگاهش و ازم گرفت 

 

فعال نیم.خوام طرف مقابلم بفهمه یعتی  -

شهخوام کش بفهمه تا ببینم چی یمنیم  



 

اوم کردیا..بدجور کنجکطرف مقابلت؟!.  -  

 

بار با اخم... اره نگام کرد ایندوب  

 

بینم تو اگه یه نفرو دوست داسته باشی بعد ب -

ی  دلت نخواد کش از رابطه اتون باخیی شه میر

؟
ی

 بهش میگ

 

بهت زده فقط نگاش میکردم. حرفاش انقدر پیچ 

در پیچ بود که هنگه هنگ بودم. ویل مدام دنبال 

گشتم که حرفاش و به خودم ربط یه نشونه یم

... مگفت منظورش من. یه حش بهم یمبدم  

 !  ویل نچ...اگه یگ دیگه باشه چی

 



اونوقت بدبختم. چون پشه یه جوری داره حرف 

ی باره عاشق شده و برخالف  نه که معلومه اولیر ی میر

 تصوراتم مثل این که از رابطه اصال رس در نمیاره! 

 

؟! سوال پرسیدما...   - کجانی  

 

ون اومدم و نگاهم و  بهش دادم از فکر بیر  

 

م بهش میگم  ...خب میر

 

واقعا؟!  -  

 

م بهش میگم  دوست دارم  ...اره چرا که نه...میر

ی نگو فعال بذار  ی بعدشم بهش میگم به کش چیر

ی خودمون باشه تا بعد...   بیر



 

 گره ابروهاش باز کرد. تو فکر رفت

ر خودم تموم بشه و  شاید حرفانی که زدم به ضی

 که دوسش د
ی
اره ابراز عالقه کنه و پشه بره به اون

من بیچاره شم. ویل اون لحظه واقعا راس راسگ 

 جوابش و دادم و خودم و جای اون گذاشتم! 

 

؟بخییل خب حاال چجوری  -
ی

هش میگ  

 

 ...ها؟! 

 

 دوسش دار  -
ی

یچجوری بهش میگ  

 

م بهش میگم دیگه...میگم دوست  ...وا...خب میر

 دارم



 

؟ - همینطوری یهونی  

 

 با خنده گفتم: 

 

..اره یهونی میگم طرف از ذوق سکته کنه.   

 

 خندیدو گفت: 

 

ب عقل کل اومدیم و طرف از من خوشش خ -

 نیومدو یگ زد تو گوشم اونوقت جواب چیه... 

 

ه شدم...   بهش خیر

ی پشی و پس بزنه...   احمق اخه کیه که همچیر



مگه این که طرف مغزه خر خورده باشه یا مثل من 

 اصال تو این فازا نباشه... 

 

ی نیست که از تو بدش  ...نگران نباش هیچ دخیی

 بیاد

 

نه بابا؟ -  

 

ی کردم...   رسم و باال و پاییی

 

یه؟خب بگو ببینم دلیل اش چ -  

 

 ...خب داليل مختلف داره...یگ پولت

 



 کردو به صندیل تکیه داد و بازم اخماش درهم 
ی
پوف

 شد

 

 ...خب یه خورده هم جذانی 

 

دیگه...  -  

 

یتم خوبه...  ی  ...آشیی

 

خب؟ -  

 

 ...اوووم...چی بگم دیگه...همه چی تمویم... 

 



گارسون اومد و صاف نشست و منو رو تو دستش  

ه  گرفت. بازش کردو بجای منو زیر چشیم بهم خیر

کنه خدایاشد! وا این چرا اینطوری نگاه یم  

آب دهنم و قورت دادم و سیع کردم نسبت به 

نگاهش نی اهمیت باشم منو رو برداشتم غذام و 

 سفارش دادم و منتظر شدم... 

 

ینم...تو چی تو عاشق شدی یا نه؟خب بگو بب -  

 

...من؟!...ِام...خب...خب بالخره همه ی آدما 

شن دیگهعاشق یم  

 

پس شدی؟!  -  

 



خواست یه جوری حرف بزنم که کامال دلم یم

خواست از توی چشمام منظورم برسونم. دلم یم

 بخونه که عاشقش شدم... 

ه شدم و دستم و زیر چو  نه ام بردم و بهش خیر

 آروم لب زدم: 

 

 ...اهوم عاشق شدم... 

 

برای چند لحظه نگاهش قفل چشمام شد. گلونی 

صاف کردو نگاهش و ازم گرفت و دست پاچه  

 گفت: 

 

 عاشق شدی؟...االن .بگو ببینم ِگ خب..  -

؟!   باهاشی

 



 ...االن که باهاشم

 

؟!...دوست پش دارییعتی با - ؟! هاش تو رابطه انی  

 

 ...دوست پش ندارم...باهاشم تو رابطه نیستم

 

؟!  -  باهاشی
ی

مگه نمیگ  

 

 ...خب باهاشم ویل باهاش تو رابطه نیستم

 

 خدای من دیگه از این واضح تر... 

بخدا اگه خنگ بازی در میورد موهای خودم و از 

کندم... دستش یم  

 یه ابروش باال پرید و گفت: 



 

چند وقته؟...ِگ فهمیدی؟ -  

 

گه تو گفتی که من بگم...م  

 

وع کرد به خندیدن...   رسی

... پیدا بود که کامال قضیه رو گرفته  

 هوووف خداروشکر... 

 

به خندهاش پایان دادو انگشتاش تو هم گره زدو 

ی گذاشت و گفت:   روی میر

 

ری طرف بیاد بهت بگه دوست داره پس منتظ -

 اره؟

 



 ...نچ... 

 

؟!...خب - خ ...خب تو بهش بگو شاید یپس چی

 اونم آب شد دیگه... 

 

ی شد.  ی غذاها روی میر
گارسون اومد مشغول گذاشیی

ی هنوزم در انتظار جوابم بود!   نگاه حسیر

 

چنگالم و برداشتم و مشغول خوردن ساالدم 

 شدم... 

 

به به لبه ی لیوان زد که  با قاشق اش آروم چند ضی

باعث شد از خوردن دست بکشم و نگاهم و بهش 

 بدم

 



نومبا شما بودم خا -  

 

 من برم به طرف بگم دوسش 
ی

...یعتی تو میگ

 دارم؟! 

 

ره...بهش بگو...شاید منتظر باشه بنده ی اخب  -

 خدا

 

خواد نگران انتظاره اون بنده ی ...تو نیم

...اون اگه آدم باشه میاد بهم میگه ب  خدا اشی

 دیگه

 

 یهو داد زد: 

 

فهیم؟؟؟گم گرفتارم...نیمابا لعنتی دارم بهت یمب -  



 

الد تو دهنم سنگ شد. با دهتی باز بهش زل سا

زدم. رسش و چرخوندو دوروبرو نگاه کرد. همه 

ی بیچاره ه شده بودند حقم داشیی ها... بهمون خیر

کردم... من خودم داشتم سنکوپ یم  

 

کنید؟!...شامتون و کوفت  یه؟...کجارو نگاه یمچ -

 کنید دیگه... 

 

ی ریز به یکباره همه مشغول شدن اما هنوز نگاه ها

 مشکوک اشون رومون بود. شوکه گفتم: 

 

...تو...تو منو دوست داری؟!  ی  ...حسیر

 



لیوان و براشت و حریص پر از آب کردو رس کشید.  

و با اعصبانیت گفت:  ی  کوبیدش روی میر

 

ون منتظرم شا - مت و خوردی بیا... بیر  

 

 پاشدو رفت! 

 ...  یعتی

ی مقدم به من دل بست؟!   یعتی حسیر

دیدم یا واقیع بود؟! اب یموای خدایا داشتم خو   

وشحایلخخواست جیغ بزنم از دلم یم  

انقدر ذوق کرده بودم که کال میل به غذاخوردنم 

پرید. پاشدم و جمع کردم و از رستوران زدم 

ون...   بیر

••• 

 



" ی  حسیر

 

 

رم! خواست به زبون بیااصال دلم نیم  

 اصال االن وقتش نبود!... 

گفتمیمه بهش گذاشتم یه وقت دیگای کاش یم  

 آخه این چی بود من گفتم؟

ه با خودش چه فکری یم کنه... خدایا االن دخیی  

 

خوام تا پیشمه نکنه فکر کنه من آدم بدیم و یم

ی بهش گفتم  ازش سوءاستفاده کنم واسه همیر

 دوسش دارم. حاال خوبه نگفتمااا

 اره نگفتم ویل طرف که خنگ نیست فهمید... 

 



انی که ازش
ی شنیدم حقیقت  فقط خداکنه اون چیر

داشته باشه. خداکنه اونم منو دوست داشته 

ه خونه باشه در غیر این صورت پا یم شه میر

نه به کوچه وسایلش و جمع یم ی کنه نصف شتی میر

 و خیابون... 

 

ه رو هوا...  کت هم میر  رسی

 چه گندی بود من زدم خدااا... 

شد برگردم به عقب اونوقت جلوی خودم کاش یم

ی  گرفتم و اصال و یم  نمیر
ی
دمدر این مورد حرف  

چشمم بهش افتاد هراسون داشت اینورو اونور 

کردخیابون و نگاه یم  

 

 نکنه داشت تاکش میگرفت برگرده خونه؟! 

 ای وااای... 



 پاشدم و دوییدم به سمتش... 

 

ی؟!   ...دنیا...دنیا کجا داری میر

 

 برگشت به سمتم... 

ام داددستاش و روی سینه ام گذاشت و هل  

 

...من بیش -
ی
 و عور کجا بودی تو؟!...مردم از نگران

؟!  ی و ول کردی به امون خدا و رفتی  ماشیر

 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 

 ...ببخشید...بیا...بیا بریم 

 



ی قدم برداشتم  به سمت ماشیر

 عصتی گفت: 
 با لحتی

 

کجا؟!   -  

 

اش کردم و گفتم: برگشتم و سوایل نگاه  

 

 ...خونه دیگه! 

 

نمیام -  

 

...بیا ...یعتی  ؟!...کجارو داری بری نصف شتی چتر

 بریم خونه فردا صبح هرجانی دلت خواست 
ی بشیر

برمتبرو...اصال....اصال خودم یم  

 



اومد بهت زده گفت: برعکس من اون آروم بنظر یم  

 

...جانی نیمو  -
ی خوام برم...فقط میگم حاال  ا حسیر

ون یه خورده قدم بزنیم  که اومدیم بیر

...شامم که نخور  ی دیم...برام ساندوی    چ بگیر همیر  

 

 بود که فکرش و یم
ی
کردم. نچ این دیوونه تر از اون

با خنده دستم و پشت کتفش بردم و به جلو 

 هدایتش کردم

 

م...   ...بیا بریم برات ساندوی    چ بگیر

 

 خندیدو گفت: 

 

مرش -  



 

چقدر این دخیی دوست داشتتی بود. حتی اخم و 

که تخم اش و هم دوست داشتم دیگه بماند  

کرد... لبخندش بهم آرامش و منتقل یم  

دوتا ساندوی    چ گرفتیم و روی نیمکت نشستیم. 

وع کرد به خوردن...   بازش کرد و رسی

 با دهن پر که قیافه اش و بامزه تر کرده بود گفت: 

 

ال تو...واقعا...منو دوست داری؟میگم...حا -  

 

 نی اختیار خندم گرفت

 

ه تو گلوت درد رس شه تا بهت ...اول اون و بخور نیی

 بگم

 



ری یا نه؟وا بگو دیگه دوسم دا -  

 

اومد اصال خجالت مجالت رسش خوشم یم

ی عقل و منطق نیم شد حرفارو بدون در نظر گرفیی

لب زد:  و کرد. چشمک زد روانه ی زبون یم  

 

داری یا نه؟!  -  

 

 با خنده نگاهم و ازش گرفتم و تکیه دادم

 

 ...فکر کن اره

 

.بگو بگو داری یا نهخوام فکر کنم.. نیم -  

 

 ...گفتم که اره اره اره... 



 

 گوشه ی لبش و گزیدو لبخند ذوقنایک زد

 

. خب...خب منم دوست دارم..  -  

 

خواست ببوسمش. بدون این  اخ که چقدر دلم یم

خواد یا نه که به این فکر کنم که طرف دلش یم

دل خودم و در نظر گرفتم! صاف نشستم و خودم 

دستم و توی گودی کمرش و بهش نزدیک کردم. 

 بردم... 

 

کرد. چونه اش و گرفتم نی حرکت فقط بهم نگاه یم

و آروم لبام و به لباش چسبوندم. انقدر اون لحظه 

برام لذت بخش بود که حتی یادم رفته بود نفس 

 بکشم!...هول شدم و از خود نی خود... 



 کسانی که دست و پاشون و گم کرده باشن یا 
ی عیر

ی ک ه بگم عیر
سانی که توی چند ثانیه قطع نخاع بهیی

 شده باشه انگار کل بدنم نی حس شد 

 

 ساندوی    چ از دستم افتاد! 

و با افتادنش دنیا کنجکاو ازم جدا شد که ببینه 

چیه و حواسش رفت پیشش. غافل از این که نگاه 

خواست تا صبح من هنوز قفل لباش بود و دلم یم

ارت توی همون رسما و یخبندون بمونم و فقط حر 

 لباش و احساس کنم! 

 

••• 

 دنیا"

 

 



 خم شدم و ساندوی    چ و برداشتم... 

 

شه ها... ...بیا بخور یخ یم  

 

 دستاش و توی جیبش فرو بردو با غیض گفت: 

 

خوام...پاشو بریم خونهنیم -  

 

 ای بابا... 

ام پس چرا یهو اخماش من که اجازه دادم ببوسه

ی درهم شد! من که کاری نکردم ، اصال من که چ ی یر

 نزدم که دلخور شه!... 
ی
 نگفتم یا حرف

 پاشد و با تشی گفت: 

 

پاشو دیگه...  -  



 

. نشستیم و هردوتا ساندوی    چ و رها کردم. پاشدم

رایه خونه شدیم. تو راه حتی یه کلمه هم باهام 

حرف نزد. همه اش تو خودش بود. معلوم بود 

ه...   حسانی ذهن اش درگیر

 

پوشیدم...  لباسام و در اوردم و لباس راحتی   

 روی تخت دراز کشیدم.... 

یهو از جام پریدم. من نباید روی این تخت 

 بخوابم... 

ی باید بیاد تو اتاق خودش بخوابه که باز فردا  حسیر

نشینه و گردن دردش و بندازه گردن من، منم 

 خجالت بکشم... 

 

 ...پاشم برم زودتر بهش بگم تا نخوابیده 



 

ی برم که یه و در باز شدو اومدم که از تخت پاییر

 خودش اومد تو! 

 

 ...داشتم میومدم دنبالت

 

دنبال من؟!  -  

 

م یه جای  ...اره دیگه...بیا رسجات بخواب من میر

خوابمدیگه یم  

 

ساعت دور مچ اش و در اوردو روی عسیل  

گذاشت. به سمت در رفتم و درو باز کردم برگشتم 

 و بهش گفتم: 

 



 ...شب خوش

 

ی    کرد و گفت: نگام کردو رسش و باال و پاییر

 

ب توهم خوش...درضمن فردا روز عکاسیه ش -

 صبح زود بیدار شو

 

 باشه ای گفتم و از اتاق خاج شدم

در اتاق دیوار به دیوار اتاق خوابش و باز کردم. یه 

 اتاقه پر از وسیله... 

 همه چیش تکمیل بود... 

 درو بستم و به سمت تخت رفتم... 

 تخت بزرگ و دونفره... 

پتورو رو خودم کشیدم...  روش ولو شدم و   

 



 ! ی  بوی عطر حسیر

 وای خدایااا

 

...لعنت بهت چرا عطرت دست از رسه منه بیچاره 

داره! برنیم  

 

م باید باشه اره؟  هرجا میر

... کالفه رسم و توی بالش فرو بردم  

.. حتی بالش هم بوی عطرش و میداد.   

 مگه... 
ی
ن ی  احمق اخه تو به موهاتم عطر میر

 پس این
ی
ن ی بو از کجا داره میاد!  اگه نمیر  

ن جتی شدم خودم خیی ندارم؟م  نکنه باز  

 



چشمام و باز کردم. کش و قوش به بدنم دادم و 

 کردم. یهو متوجه عقربه ی ساعت شدم 
ی
 9پوف

 بود! یاخدااا... 

 قرار بود زود بیدار شم که... 

 ای بابا... 

 

ی رسوندم درو  پاشدم و رسی    ع خودم به اتاق حسیر

د دیدنش اما کش تو اتاق نبود! پله باز کردم به امی

 هارو یط کردم. باصدای بلند صداش زدم: 

 

ی  ؟! ...حسیر ...کجایتر  

 

خونه هم نبود!...  ی  تو آشیی

 کل خونه رو زیرو رو کردم... 

کت؟!   یعتی واقعا منو ول کردو خودش رفت رسی



 عوضیتر این بود دوست داشتنت... 

خوره پشه ی آشغاله نی همه حالم ازت بهم یم

ی  ... چیر  

 

چمدونم و باز کردم حریص مانتوی بلند جیگری و 

شلوار مشگ ام و پرت کردم روی تخت. 

اشون شال مشگ ام و هم روی موهام پوشیدم

انداختم. کفشام و پوشیدم و کیف دستی ام و توی 

 دستم گرفتم... 

 

ون...   از خونه زدم بیر

تا رس خیابون و پیاده رفتم بعدشم تاکش گرفتم. با 

کت رسوندم هزار م کافات و دردرس خودم و به رسی

و یه راست به طبقه ی بیست و پنج رفتم. 

ش و کل اعصبانیتم شیطونه یم گفت برم تو دفیی

هاا... رسش خایل کنم  



 

؟ - ی سالم خانوم خوب هستیر  

 

 برگشتم
ی
... با صدای بیان  

 

 ...سالم مرش...بچه ها اومدند؟

 

دیر  دند منتظر شمان چرا انقدر اره همه اوم -

 کردین؟

 

به تو چه انی زیر لب نثارش کردم و به سمت اتاق  

گریم رفتم. درو باز کردم. میالد پا روی پا انداخته 

خورد. با دیدنم هول شدو لیوان بود و چای یم

ی گذاشت و رسی    ع از جاش بلند شد  روی میر

 



؟!   به به - دنیا خانوم چطوری تو خونی  

 

م: برخالف میلم جلو رفتم و بهش دست داد  

 

 ...مرش خوبم...میالد به گریمور بگو بیاد

 

 در کن ی به چشم...االن یما -
ی

ی خستگ گم بیا بشیر

 تا اول بگم برات یه چای دبش بیارن برات... 

 

خوام...نه نه چای نیم  

 

خوای؟...بگو تا بگم برات بیارنپس چی یم -  

 

وع   ...فقط بگو بیاد که زودتر کارمون و رسی ...هیچی

دم بشینم چای هم بخورم زشته... کنیم دیر اوم  



 

لط کردن بخوان غرغر کنند...تو با خیال راحت غ -

 چای ات و بخور بقیه رو بسیی به خودم

 

 با لبخند زورگ گفتم: 

 

 ...مرش ویل میل ندارم... 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

باشه هرطور ماییل عزیزم -  

 

 رفت! 

دکمه های مانتوم و باز کردم و با تاپم نشستم و 

ها ر شدم. گوشیم و برداشتم که بعده مدتمنتظ



Pmنگاه کنم ببینم گ زنگ زده و گ  داده که یهو با  

pm کوروش مواجه شدم!     

 

) کوروش: مدارک توی یه پوشه خایک رنگه با یه 

مهر قرمز روش...یادت نره پوشه ی خایک رنگ و 

 مهر قرمز (

 

 پوزخندی زدم... 

آینه ی نگاهم و از صفحه ی گوشیم گرفتم که تو 

ی که با  رو به رو خودم و ببینم که با دیدن حسیر

ابروهانی گره خورده توی آینه بهم زل زده بود از 

 جام پریدم... 

 با اعصبانیت برگشتم به سمتش... 

 

 ...تو چرا صبح منو بیدار نکردی هان؟



 

دستاش و از توی جیب های شلوار طوسیه 

ون  همرنگه کت اش که حسانی برازنده اش بود بیر

 که لرزه به تن ک
ی
شیدو با لحتی مستحکم و اعصبان

نداخت گفت: آدم یم  

 

ی چی  - ؟...مثل این که یادتون رفته کجاییر ی  گفتیر

کت بنده در مقابل بنده  خانوم؟...شما االن توی رسی

کت حق  قرار دارین...به عنوان مدلینگ این رسی

ی  ندارید با من اینطوری صحبت کنید متوجه هستیر

 خانومه موحد؟

 

زده بود. لبام و بزور از هم باز کردم و لب خشکم 

 زدم: 

 

 ! ی  ...حسیر



 

 گره ابروهاش محکم تر شد

دم و گفتم:   دندونام و حریص بهم فشی

 

خوام...اقای مقدم...من...از...شما...معذرت یم  

 

 برگشتم و به صندلیم تکیه دادم

 مرتیکه ی از خود راضیه حال بهم زن... 

که اینطوری فکر کردی گ هان؟...فکر کردی گ  

؟
ی
ن ی  بامن حرف میر

ی لبام و سفت  دیشب عمه ی من بود که همچیر

کردم یا تو؟؟؟چسبیده بود که داشتم سکته یم  

 

 

 آقای مقدم... 



 هه... 

ن...   مردشور خودت و اسمت و بیی

ن  مردشور اون عطره کوفتی و بیی

ی که مربوط به تو یم ی شه رو اصال مرده شور هرچیر

ن...   بشوره بیی

 

سایم...  -  

 

 _ بله اقا

 

ه شدم  از آینه بهشون خیر

 

ههمونطوری که گفتم گریم ش -  

 



 _ چشم آقا خیالتون راحت

 

و ته اش و هم بیار وقت کمه... رسی    ع هم رس  -  

 

 رفت! 

 سایم اومدو باالی رسم وایساد

 

 _ سالم

 

 ...سالم

 

نگایه دقیق بهم انداخت و عینک طتی اش و روی 

 بیتی گوشتی اش جا به جا کرد و گفت: 

 



...ماشاهلل ی  _ چقدرهم زیبا هستیر

 

 عنق زیر لب پچ زدم: 

 

 ...مرش

 

 

انگشتام و توهم گره زدم و صورتم و دادم 

 دستش... 

چهل دقیقه ای کار میکاپم طول کشید. پاشدم و  

کش و قوش به بدنم دادم. خودم و توی آینه نگاه  

ترین لوازم کردم. یه آرایش مالیم با استفاده از کم

. الب جای رژم  اومد. بهته اونطوری بنظر یمآرایشی

 که فقط برق لب زده بود... 

 



 برگشتم به سمت سایم و گفتم: 

 

؟!  ی  ...همیر

 

گذاشت. داشت براش هارو مرتب رسجاش یم

 رسش و باال اوردو نگام کرد

 

ی چون لباسا - ها خییل ره دیگه...اقای مقدم گفیی

ه...   تو چشمه ان آرایشتون مالیم باشه بهیی

 

.. ...وا.   

 

 شونه انی باال انداخت

 

ش - میتونید برید از خودشون بیی  



 

 زیر لب گفتم: 

 

 ...ولش کن بابا حوصله اش و ندارم

 

 شوکه گفت: 

 

؟!  - چی  

 

...کجا باید لباسام و عوض کنم...   ...هیچی

 

ر به اقا میالد بگم بیادهمینجا...بذا -  

 

 به سمت در رفت. 



 

 ...اون و چرا؟!... خودم میپوشم دیگه... 

 

نی اهمیت به حرفم رفت. موهای ویو شدم و 

پشتم ریختم و خودم و توی آینه با دقت نگاه  

 کردم. 

 

 ...خوشگلم هستا... 

 

یهو در باز شد تند برگشتم. میالد با لبخند ذوقنایک 

 به سمتم اومد

 

  چه کردیبه به...دمت گرم سایم -

 



 انگار لولو رو هلو  
ی
ن ی ...وا یه جوری حرف میر

زیر بنای این آرایش از خوده آرایش  کرده...خوبه

ه ها  خوشگلیی

 

وووف چقدرم شما اعتماد به نفس دارین ا -

خانووم...البته اعتماد بنفس الیک نیستا حق 

 داری... 

 

هام کجان؟! ...خییل خب بابا...لباس  

 

 کشید و  
ی

دستش و به سمت در بزرگ سفید رنگ

 گفت: 

 

ایم نگفت بهت؟اونجان دیگه مگه س -  

 



ت از کنارشون رد شدم. وارد اتاق شدم... نی اهمی  

اوووف بیشیی از ده تا مانکن توی اتاق بود و 

 هرکدوم یه نوع لباس تنشون... 

 میالد و صدا زدم که طویل نکشید پرید تو اتاق... 

 سایم هم توی چهار چوب در وایساد! 

 

 ...این همه رو من باید بپوشم؟! 

 

-  
ی

اره دیگه...مدلینگ  

 

خواد بهم یادآوری کتی م تو نیم...میدونم مدلینگ  

 

 رفت که معلوم بود 
ی

هن بلند قرمز رنگ به سمت پیر

ون کشیدنش از تن تن خورش عالیه. مشغول بیر

 مانکن شد



 

هن و آماده میکنم لباسات و خ - ییل خب تا من پیر

 درار

 

 ...هااا؟!...چیکار کنم؟! 

 

 متعجب برگشت و نگام کرد

 

خوای روی کنه یمبپوشی ن و قراره این همه لباس  -

شلوار و تاپت همه رو بپوشی و بری جلوی 

؟ ی  دوربیر

 

 بشم... 
ی
 سایم پوزخندی زد و باعث شد اعصبان

 

ون یم پوشم میام دیگه ...برید بیر  



 

_ یعتی چی خانوم؟!...آقا میالد مسئول آماده کردن 

ها... شما و برش لباس  

 

 ...یعتی من جلوی میالد باید لخت شم؟! 

 

و از تن مانکن در اورد و به سمتم اومد میالد لباس   

 

اینکه یادت رفته آقای مقدم چی گفت...  تو مثل -  

 

 رو کرد به سایم و گفت: 

 

سایم مدل کارش چیه؟...  -  

 



سایم دست به بغل شدو به چهارچوب در تکیه 

 داد

 

ی اندام...البته اگه اندام درست  _ به نمایش گذاشیی

 و حسانی داشته باشه

 

وشیه میالد بلند شد. وصل کردو در  صدای آالرم گ

گوشش گذاشت و با شونه اش نگه اش داشت. 

 همزمان زیپ لباس و برام باز کرد

 

جانم...  -  

 _ 

شه دیگهیم ای بابا داره آماده -  

 _ 

یست دقیقه دیگه آماده است... بباشه باشه  -  



 

 قطع کرد. 

 

ون منتظرن...رسی    عبیا بپوش همه بیر  -  

 

آینه ی قدی وایسادم. یعتی برگشتم و رو در روی 

شدم؟!... من باید جلوی چشم اینا لخت یم  

 خدایا این چه گرفتاری بود اخه... 

این چه مخمصه ای بود؟ اومدم که از خونه ی  

کوروش فرار کنم برم پیش مامان یه نفس راحت 

 بکشم که از چاله در اومدم افتادم تو چاه... 

 

منتظره چی هستی هان؟!  -  

 



ی    تاپم و گرفتم و درش اوردم. از این کهبا تردید پاییر

ی نگام یم کشیدم و سنگیتی کردند خجالت یمداشیی

 نگاهشون مثل کویه بود روی دوشم... 

 

گران نباش اولش یه خورده معذنی بعد کم کم راه ن -

 میوفتی 

 

با نگاه نگران و یه جورانی بغض کرده به میالد نگاه  

م. خم شدم کردم . اشاره کرد شلوارم و هم در بیار 

درش اوردم و با لباس زیرام رو به روی آینه 

 وایسادم. 

 

ی و در بیار باید چستی باید بپوشی زیر این س - وتیر

لباس...بتک تک بهت بگم ،باید چیکار  

؟!...خودت درشون بیار دیگه  کتی

 



 سایم گفت: 

 

ی الزم باشه ها   _ البته آقا میالد...کر نکنم سوتیر

 

ی   برگشتم. هیر
ی
واسه   کش داری کشید با صدای بیان

این که مسخره ام نکنه و بفهمه چقدر احمقم 

ام بردم و بازش کردم و درش دستام و پشت کتف

اوردم و بغضم و قورت دادم و سیع کردم خییل 

 طبییع برخورد کنم

 

ی وای خانوم شما چقدر خو  - شگلیر  

 

داد. انقدر میالد که با چشماش داشت قورتم یم

فت لباس و بده بپوشم. هول شده بود که یادش ر 

برگشتم و سایم و نگاه کردم. رنگه اش قرمزه قرمز 



شده بود! انقدر روم زوم کرده بودند که داشتم از 

شدمخجالت آب یم  

 

کنید؟! ...چیه چرا اینطوری نگام یم  

 

 به حرف اومد: 
ی
 بیان

 

الدِام... من برم...آقا می -  

 

میالد بزور نگاهش و ازم گرفت و نگاش کرد و 

بهوت گفت: م  

 

 _ ها؟

 



ی چی شد و  - ا...خواستم بگم آقای مقدم گفیی

 پس؟... بیست دقیقه اتون شد نیم ساعت که... 

 

 _ خییل خب تو برو االن میایم

 

 نگاه نهانی و به رستاپام انداخت و در نهایت 
ی
بیان

نگاهش روی سینه هام قفل شد و راهش و کشیدو 

 رفت! 
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" ی  حسیر

 

 

ی  دند و صحنه رو آماده... هارو تنظیم کر دوربیر  



ون دادم یه صندیل گذاشتم و پشت تمام  نفش بیر

دارو عکاس ها نشستم و منتظر شدم... فیلمیی  

 درو باز کرد و وارد شد با هول و وال به سمتم 
ی
بیان

 اومد... 

 

؟  ...چی شد؟...بهش گفتی

 

 جلو اومد پچ زد

 

_ اقا ...دنیا خانوم لخت تو اتاق وایساده آقا 

ی ندید بدیدا دارن نگاش میکنندمیالدو سا یم ام عیر  

 

برای چند لحظه احساس کردم کله ام داغ شدو 

 و نشنیدم. تند از جام 
ی
دیگه ادامه ی حرفای بیان



پاشدم و با اعصبانیت به سمت سالن گریم قدم 

 برداشتم... 

دیگه حتی برام مهم نبود که چی دارم میگم و چیکار 

 میکنم: 

 

ه هان؟!   ...اینجا چه خیی

 

ی سایم و  در اتاق لباس و باز کردم. با دیدن دنیا بیر

 میالد رس جام میخکوب شدم... 
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 دنیا"

 

چهره ی در حد مرگ اعصبانیش و ابروهای بهم  

هن گره خوردش ترس و به جونم تزريق یم کرد. پیر



و از دست میالد قاپیدم و جلوی بدنم گرفتم و از 

 ترس قدیم عقب گذاشتم... 

 

 یهو داد زد: 

 

وووون  - ید بیر گمشید بیر  

 

سایم رسش و زیر انداخت و یه جوری خودش و از 

ون کشید که انگار از همون اولشم وجود  اتاق بیر

 نداشت!... 

 

میالد با توهم هستم -  

 

دارم...   _   

 



کتی  ه من ربیط نداره که داری چه غلیط یمب -

ون تا بیام به حساب توهم برسم  گفتم گمشو بیر

 

د کوتاه نگام کرد ترس توی چشمای میال  ی د موج میر

ی شیر  ی که عیر و رفت. من موندم و سکوت و حسیر

 زخیم رو به روم ایستاده بود. 

 

 ...چ...چیه...کاری نکردم؟! 

 

آنچنان دادی زد که پاهام شل شدن و کم مونده 

 بود غش کنم: 

 

بیاتیتر  -  

 

 قدیم دیگه ای عقب رفتم... 



 دروباز کرد و ترسیده نگاهش بینمون ردو 
ی
بدل  بیان

 شد گفت: 

 

 _ جانم اقا؟!...جانم؟! 

 

باریدو نگاهش قفل درحایل که آتیش از چشماش یم

 نگاه ترسیده ام بود غرید: 

 

وم موحدو بیاربرو قرار داده خان -  

 

 خشکش زده بود
ی
 بیان

 

 داد زد: 

 

برووو -  



 

 دویید... 
ی
 بیان

 که برای 
ی
برای چند لحظه حس کردم تمام زحمان

رود به زندگیش کشیدم به دست اوردن دلش و و 

پودر شدو رفت هوا. حتی آینده ی به خاک و خون  

 کشیدم و هم توی چشمای رنگیش دیدم! 

دو اشک توی چشمام  بغض گلوم و درهم فشی

 حلقه زد

 

ی این کارو نکن!  ...حسیر ی  ...حسیر

 

 اما آروم گفت: 
ی
 حریص اعصبان

 

ببند دهنت رو...  -  

 



 دوباره داد زد: 

 

تی بجنببیاتیتر کدوم گوری رف -  

 

 با قرارداد توی دستش وارد شدو نفس نفس 
ی
بیان

ی نگاهش و  . حسیر ی زنان قراردادو داد دست حسیر

ازم گرفت و درحایل که دندوناش و از اعصبانیت 

ون کشیدبهم یم د خودکارش و از جیبش بیر فشی  

لحتی التماش گفتم:  به سمتش و با دوییدم  

 

ی تورو خدا...توروخدا فسق اش نکن..  . ...حسیر  

 

 با گریه گفتم: 

 



کنم...این کارو ...بهت التماس یم

 میباهام
ی

کنم... نکن...هرکاری بگ  

 

بدر روی قرار داد زد  نی اهمیت با اعصبانیت یه ضی

 و جلوی چشمم ریز ریزش کرد... 

قطرات بزرگ اشکام از کاسه ی چشمام خایل شدو  

ی بار به التماس  گونه هام و خیس کردند. برای اولیر

ی انداخت افتادم و ط رف مقابلم نی اهمیت روم زمیر

م   و جلوی منشی اش به بدترین شکل ممکن تحقیر

 کرد... 

 

خورد. با تمام وجودم حس حالم ازش بهم یم

تنفری که در درونم شعله ور شده بود و احساس  

 کردم... 

اون لحظه فقط و فقط در اوردن اشک اش 

تونست حالم و خوب کنهیم  



حتی التماس  تحقیر شدنش، زجه زدنش یا 

 کردنش... 

انی که هنوز خییل زود بود برای دیدنشون و 
ی چیر

 لذت بردن ازشون... 

 

 مانتوم و به سمتم پرت کرد

 

تا بیام...  بپوش گمشو برو خونه -  

 

دونستم کار از کار گذشته و کاری که حاال که یم

شد شد. اشکام بند اومده بودند و بغض نباید یم

اده بود. تند تند جاش و به نفرت و اعصبانیت د

کشیدم و یه جوری دندونام و روی هم نفس یم

م تا به یم دم که جلوی اعصبانیت ام و بگیر فشی

 کاره امروزش و رسش در بیارم که 
ی
وقت اش تالف

شنیدمصدای ساییده شدنشون به وضوح یم  



 

 زنگ بزن خانوم آندیا منصوری بگو رسی    ع ب -
ی
یان

 خودشو برسونه

 

 از اتاق خارج شد

شدم لباسام و برداشتم و پوشیدم...  خم  

کل رسمه ی چشمام زیر چشمم خایل شده بود. 

 دستمال برداشتم و پاکش کردم... 

 

کیفم و برداشتم نی اهمیت به نگاه بقیه که بهم 

ه شده بودند. دکمه ی آسانسور و فشار  خیر

 دادم... 
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" ی  حسیر

 

 

گرفت... مغزم داشت آتیش یم  

کت و با یم اعصابم داغون بود. دلم خواست کل رسی

ون و برم  خاک یکسان کنم و ازش بزنم بیر

 دنبالش... 

کاش یه خورده با مالیمت تر باهاش حرف 

دم...  ی  میر

 قطره قطره ی اشکاش آتیش بجونم انداخت... 

 

 چه غلیط کردم من خدایا... 

یه دفعه نذاره بره من بدبخت شم. اگه بره دیگه 

پشت رسشم برگشتی در کار نیست. مطمئنم دیگه 



قرارم کنه. تکلیف من چیه؟! تکلیف دل نی نگاه نیم

؟! جوابش و چی بدم؟! بگم احمق بودم؟ بگم چیه

کت پرتش کردم  ه رو تحقیر کردم و از رسی
دخیی

ون؟  بیر

 

 

؟!   اونم رسه چی

 ...  هیچی

. اگه منه احمق بهش نگفته  بخدا که رسه هیچی

ی  بودم که مدل بودن یعتی به نمایش گذاشیی

ی اندامت  ه ی بیچاره که جلوی میالد هیر
اون دخیی

شد. اخه... شد؟ بخدا که نیمشد ، یملخت نیم  

اخه کف دستم و بو کرده بودم که کم کم عالقه ام 

ی باعث یمبهش بیشیی یم شه یه خورده شه و همیر

 حساس شم روش؟! 

 



دونستم که صدساله سیاه باهاش قرارداد اگه یم

گرفتم و ش و یمماره ابستم. همون روز اول شنیم

شدم اینطوری از راه دیگه ای باهاش وارد رابطه یم

تر بود که چشم این و اون هم خیال من راحت

دنبالش نیست هم بقیه با شنیدن خیی دل دادگیه 

شدند... من وارد حاشیه و این داستانا نیم  

 

...چته تو چرا یه جا آروم قرار ح - ی سیر

ه اومد  نداری...دخیی

 

ی   و این و پا و اون و پاشدن دست از رژه رفیی

 برداشتم رس جام وایسادم و تند نگاش کردم

 

 ...دنیا برگشت؟! 

 



گ؟!..دنیا؟...   -  

 

 پوزخندی زد و گفت: 

 

رده حسانی مثل این که یادت رفته قراردادو م -

 جرواجر کردیا...منظورم آندیا منصوریه... 

 

  
ی
کالفه و نگران دستم و توی موهام فرو بردم و پوف

 کردم

 

م خونه...حواست به همه چی  ...میالد من دارم میر

 باشه

 

ی خونه ...امروز ک  - جا؟!...یعتی چی داری میر

 روزه... 



 

 داد زدم: 

 

بیتی حالم رو ...بدرک که امروز چه روزیه...نیم

 اعصابم داغونه نمیتونم درست تمرکز کنم

 

ه  سالن غرق سکوت شده بود و همه بهم خیر

 شدند... 

 

کنید؟!...به کارتون رو نگاه یم...چیه؟!...کجا

 برسید

 

دم  دستم و روی شونه میالد بردم و کارو بهش سیی

ون... ب  و کت زدم بیر ه رسعت از رسی  
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 دنیا"

 

 

از تاکش پیاده شدم. رو کردم به راننده تاکش و  

 گفتم: 

 

ی  جا بمون میام...اقا همیر  

 

چشم...فقط زود بیاین -  

 

اشتم کل چمدونم و برداشتم و روی تخت گذ

توش گذاشتم...  و هام و جمع کردم لباس  

دیگه تحمل این وضع و نداشتم. قیِد همه چیو 

 زدم. حتی قیِد مامان رو... 



آزادی به چه قیمت؟...به قیمته به خاک و خون  

 کشیدن غرور و شخصیتت؟

 

 پله هارو یط کردم... 

 بزور چمدون و تا دمه در بردم. 

 

ونم...آقا بیا بذارش صندوق عقب نمیت  

 

 کردو به اجبار پیاده شدو در 
ی
پرو پرو کالفه پوف

 صندوق عقب و باز کرد... 

درو باز کردم و نشستم. چمدونم گذاشت اومد. 

گشتم پیش  حرکت کردیم. دست خایل داشتم بریم

 کوروش... 

 

 دست خالیه خایل... 



کردم. دیگه باید خودم و واسه غرغراش آماده یم

مقدم. حتی  پش خواست برگردم خونه ی دلم نیم

کشید محال بود اگه کار به زدو خورد هم یم

ه به آنیتا...   برگردم. اصال به من چه بسیی

ی و زدم بذاره به درد خودم بسوزم و  من که قید رفیی

 بسازم... 

 

 خدانی نکرده با پشه مقدم رو در رو 
ی
اگه یه زمان

ی یم شورمش و پهن اش میکنم رو بند  شم همچیر

یه و تو چه خانواده ی  که یادش بره اسمش ک

ی مقدم...   گندی قد کشیده و شده حسیر

 ...  پشه ی اعصاب خوردکنه عویصی

 

 

 مثل سگ ازش متنفرم مثل سگ... 



خورد... حتی حالم از اسمش هم بهم یم  

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

پیچیدم تو خیابون. یهو با یه تاکش شاخ به شاخ 

شدم. اومدم که از کنارش رد شم که چشمم به 

اد. رسی    ع پیاده شدم و به سمت تاکش دنیا افت

 رفتم... 

 رانندهه با دیدنم پیاده شد و شوکه گفت: 

 

چی شده اقا؟!  -  



 

 با تشی گفتم: 

 

 ...برو کنار

 

ی و باز کردم. دنیا صاف نشسته بود بدون  در ماشیر

اصال انگار  این که حتی یه نیم نگاه ساده بهم بکنه

 براش وجود نداشتم

 

ریم خونه...پیاده شو...دنیا...پیاده شو ب  

 

 راننده جلو اومد و گفت: 

 

ی در خدمتم ندارین  - م امری دارین بگیر
آقای محیی

 دیرم شده باید برم لطفا مزاحم خانوم نشید



 

اش دادم: دستم و به سینه اش چسبوندم و هل  

 

 ...برو بابا... 

 

رو کردم به دنیا. دستم و جلو بردم که دستش و 

م که پیاده شه که دستش و برداشت و پلکاش  بگیر

؟!   و روی هم گذاشت. یعتی چی

خواست ببینه منو؟! نکنه دیگه نیم  

 هرچند حقم داشت... 

 حق داشت دیگه دلش نخواد ببینتم... 

 

...از  ی نیم...بیا پاییر ی ی باهم حرف میر ت ...دنیا بیا پاییر

 خواهش میکنم

 



 لباش و از هم باز کردو حریص گفت: 

 

-  
ی
حم نشید آقا... دارم مزانمن... باشما...حرف  

 

ی و خشک ام زده بود. انگار که لبام و بهم دوخیی

 دیگه نتونستم حرف بزنم!... 

 راننده اومدو کنارم کشیدو درو بست... 

ی داره حرکت یم کنه تا به خودم اومدم دیدم ماشیر

ه و من فقط  و عشق و احساسم داره از دستم میر

 ایستادم و دارم تماشا میکنم

 

دم. و این ترس از اعماق راستش اون لحظه ترسی

گرفت... وجودم نشأت یم  



ترسیدم از دنیای بعد اون. نمیتونستم از دستش 

ی راحتیا بذارم از دستم بدم. نیم تونستم به همیر

 بره... 

درو باز کردم بدون این که وایسم و به حرفاش  

ون   ی بیر گوش بدم دستش و گرفتم و بزور از ماشیر

 کشیدم. جیغ کشید: 

 

؟ه غلیط داری یممعلوم هست چ - کتی  

 

ام داد. اما من مچ دستش و ول نکردم. صندوق هل

ون کشیدم...   عقب و باز کردم و چمدونش و بیر

ی  نی اهمیت به دادو قال های راننده به سمت ماشیر

بردمش چمدونش و گذاشتم خودشو بزور 

 نشوندم و درو بستم... 

 



ی  رسی    ع نشستم و قبل این که درو باز کنه بره پاییر

و زدم.حرکت کردم به سمت خونه. با قفل 

ون دادو داد زد:   اعصبانیت نفسش و با صدا بیر

 

خوام برمیم.باز کن درو باز کن درو..  -  

 

 ...دنیا...عزیزم یه لحظه آروم باش

 

کثیفت نیار تو یه عویصی یه سم منو به زبونا -

ه چیگار کردی؟ فکر   آشغال...فکر کردی یادم میر

ه چجوری آ بروم و بردی؟...یا فکر  کردی یادم میر

 که هیچی حالیش نیست؟
ی
 کردی با یه احمق طرف

 

 کلمه انی از حرفاش و به دل دلم نیم
خواست حتی

م چون از اخالق هاش با خیی بودم یم دونستم بگیر



 یم
ی
گ جلوش    رهشه دیگه یادش یموقتی اعصبان

 داره صحبت یم
ی
کنه. اما نی ایستاده و با چه ادبیان

ازش گرفت و سکوت کردم.  اختیار دلم  

 

خوام پیاده شم... ..بزن کنار یمبزن کنار.  -  

 

 داد زدم: 

 

...پیاده شی کجا بری  ...تو غلط میکتی پیاده شی

 هان؟

 

کر کردی من نی کس و کارم اره...فکر کردی ف -

چون پام و تو خونه ی توی آشغال گذاشتم از رس 

 ناچاری و نی کش بوده؟

 



 جیغ زد: 

 

 کنار  -
ی
ن ی یا شیشه رو بشکونم...  میر  

 

ی و متوقف کردم. پیاده شد!   به اجبار ماشیر
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 دنیا"

 

 

بیخیال چمدونم شدم. با اعصبانیت قدم 

خواست تا جانی که داشتم. فقط دلم یمبریم

ی اش و خونه اش دور  میتونم از خودش و ماشیر



بشم یهو بازوم توی دستی قفل شد. تند به سمتش 

 برگشتم... 

 

ی بود!   حسیر

با قیافه ای پر بغض تو چشمام زل زد. بغض اش و 

قورت داد اما حلقه ی نازگ از اشک توی 

نشست!...   چشماش  

 

کجا میخوای بری هووم؟  -  

 

کل اعصبانیتم با دیدن چهره ی بغض آلودش از 

ی رفت!...   بیر

تا دید آرومم بازوم و رها کرد. برای چند لحظه 

کت اش  و فراموش کردم دادو قال های توی رسی

خود و نی جهت آبرونی که ازم بردو قرار دادی که نی 



فسق کرد. یهو انقدر کور شدم که حتی قطره اشگ  

 و 
ی

مندگ که روی گونه اش رُسخوردو احساس رسی

 اش و ندیدم... 
ی
 پشیمون

 

؟...به تو چه ربیط داره کجا میخوام ...به تو چه

برم؟...اصال تو چیکاره ی متی که جلوم و 

ییم ستت درد نکنه دز بهم پناه دادی ...دورو گیر

...حق نداشتی  خییل هم ممنونتم اما حق نداشتی

اونطوری جلوی کارمندات ضایع ام کتی حق 

...من میتونم   نی دلیل قراردادم و فسق کتی
نداشتی

ازت شکایت کنم حالیته؟...ویل نه... این کارو 

کنم...چون نه خودت برام اهمیت داری نه نیم

ای که من از رس نی عقیل قبولش  اون کار احمقانه 

کردم و باهات اومدم پای قرار داد...کاره ات و 

 خودت برید بدرک...برید به جهنممم

 



نگاهم و ازش گرفتم و برگشتم به راهم ادامه دادم. 

به یکباره بغض گلوم و گرفت و چشمام پر از اشک 

 شدند. دلیل اش و نمیدونستم... 

 شاید... 

 

 بود که خودم با شاید دلیلش اخرین فرصتی 

دستای خودم از خودم گرفتم و دیگه هیچ وقت 

قرار نیست تکرار بشه! فرصتی که از رس اعصبانیت 

 از رس نی عقیل از من گرفته شد. 

 صدام زد: 

 

دنیا...  -  

 

 نی اختیار رسجام میخکوب شدم. 

کرد گفت: داد یمبا صدانی که بغض در اون نی   



 

برگرد...  -  

 

ه و باعث شه بر  تونست دستم و اون یم گردم بگیر

اما این کارو نکرد! نکنه با حرفانی که زدم از خودم 

شدا. تازه  روندمش؟! تازه پشه داشت وابسته یم

ی کم کم داشتم احساس یم کردم که کارام همچیر

هم نی نتیجه نبودن! ای خدا چرا من نمیتونم دو 

 دقیقه فک ام و ببندم و زر مفت نزنم. 

 

و به سمتش برگشتم. با دیدن اشکام و پاک کردم 

چشمای خیسش دهنم وا موندو چشمام از حدقه 

ل کردم و به حالت  ون زد اما رسی    ع خودم و کنیی بیر

اولیه برگشتم دستش و جلو اورد و دسته کلیدش و 

 توی جیب مانتوم گذاشت... 

 بهت زده نگاش کردم... 



 

رو ویل حق نداری دیگه برنگردی...هر وقت ب -

رس بهم بزن... تونستی بیا یه   

 

 رسش و زیر انداخت و در ادانه گفت: 

 

. من...من منتظرت میمونم..  -  

 

 بزور لب زدم: 

 

خوای بیام خونت؟! ...ازم یم  

 

ره...من ازت میخوام...یعتی ازت خواهش میکنم ا -

 این کارو بکتی 

 



 ...چرا؟...دلیلش چیه آقای مقدم؟

 

...من و تو...دیشب باهم حرف زدیمما...یعتی  -  

 

..درمورد چی باهم حرف زدیم؟.   

 

رده عشقِام...درمورده...درمو  -  

 

 در این 
ی
...نه...من هیچی نشنیدم...شما هیچ حرف

 مورد به من نزدین

 

 اخماش درهم شد: 

 

اینطوری بامن حرف نزن...  -  



 

 ...چجوری باهاتون حرف بزنم؟

 

ثله همیشه...مثله...مثله وقتانی که دوتانی م -

 تنهاییم

 

ا... ...منو شم  

 

نیا بس کن...تورو خدا لحن حرف زدنت و د -

... عوض کن داری اعصبانیم یم کتی  

 

حریص نگاهم و ازش گرفتم که بهش بفهمونم این 

 باشم و اون حق 
ی
منم که باید از دست اون اعصبان

نداره باهام اینطوری حرف بزنه که دستم و گرفت 

 و تند گفت: 



 

بزن... خواد حرف رطور دلت یمباشه باشه...ه -  

 

حاال که باورم شده بود دوستم داره انگار بیشیی 

خواست خواست اذیتش کنم. بیشیی دلم یمدلم یم

 از احساسش حرف بزنه... 

ون کشیدم اومدم که  دستم و از توی دستش بیر

برم که شونه هام و گرفت و رو به روی خودش 

 قرارم داد! 

 

و حق ذارم بری...اصال تذارم...نیمنیم بخدا  -

اری منو ول کتی و بری...حق نداری میفهیم... ند  

 

 بهت زده تو چشماش زل زدم 

 



 ...منظورت...منظورت چیه؟! 

 

 یهو بغلم کرد! 

 شوکه نی حرکت توی بغلش موندم... 

پچ زد: آروم دره گوشم  

 

انی نرو...بمون پیش من...قول میدم دیگه ج -

 اذیتت نکنم دنیا... 

 

ین چرا خشک شده بودم. دقیقا مثل یه چوب. ا

مثل یه بچه ی پنج ساله شد! پس چرا تا وقتی 

کرد؟! پیشش بودم این کارارو نیم  

 جالبه! 

 جالب و عجیب... 

 



 بهت زده گفتم: 

 

م   ...باشه...نمیر

 

هللا... ازم جدا شدو پیشونیم و بوسید. بسم  

 حاال من چرا قبول کردم بمونم خدامیدونه!... 

 اگه 
ی
ای بابا معلومه دیگه. خودتم میدون

گفتی پشه رو ول  گشتی پیش کوروش و یمبریم

کردو مجبورت کردی یه چک آب دار مهمونت یم

کرد با خفت و خواری برگردی رس خونه ی یم

 ... ی کتی  اولت و دوباره از پشه دلیی

 

حاال که خودش با زبون خودش گفت که دوستم 

 ...  داره چی از این بهیی



ونش کنم تا جقدر اذیتش یمگردم پیشش انبریم

 دراد، انقدر عذابش یم
ی
دم که کاره امروزش تالف

 شه... 

ه . هیچ وقت یادم نمیر  مرتیکه ی عویصی

ه امروز و کارت رو...   یادم نمیر

 

ی برد. مثل  دستم و گرفت و به سمت ماشیر

کردم. ها بدون نق و نوق باهاش همکاری یماحمق

وارد محوطه شدیم. پیاده شدو درو برام باز کرد. 

صندوق عقب اورد و دستم و گرفت  چمدونم و از 

به سمت در ورودی قدم برداشتیم. به سمت مبل 

 بردم

 

ی االن میام - بشیر  

 



اش در اورد و کردم. کتزیرچشیم بهش نگاه یم

خونه. نشستم...  ی  آویزون کرد. رفت به سمت آشیی

 

 ...ایش...حاال که چی مثال... 

 

اومد نی اهمیت با یه لیوان آب به سمتم داشت یم

اهم و ازش گرفتم. نگ  

 

بیا آب بخور -  

 

بیشیی روم و ازش برگردوندم که بفهمه حوصله 

ی گذاشت و اومد کنارم  اش و ندارم. لیوان و روی میر

 نشست. سکوت همه جا پر کرد... 

 بالخره بعد گذشت چند دقیقه به حرف اومد... 

 



...ببخشید...کارم درست نبود...یعتی افتضاح 

برمت نویسم یمادو یمبود...فردا دوباره قرار د

 ...  امضاش کتی

 

کتت نیمم - ذارم...به همون ن دیگه پام و تو رسی

آندیا جونت بگو بیاد لباس بپوش و بدنش و به 

 نمایش بذاره حظ کتی 

 

د گفت:  ی  با لحتی که خنده توش موج میر

 

 ...قبول کن که کارت درست نبود

 

برو بابا -  

 



م قفل  آروم دستم و گرفت و انگشتاش و تو انگشتا

 کرد و آروم دره گوشم پچ زد: 

 

ه خونی باش...  -
دخیی  

 

اش دستم و به سینه اش چسبوندم و حریص هل

 دادم خندیدو تند لباش و به لبام چسبوند. 

 آهاااا... 

حاال وقتش بود عیشش و طیش کنم. حاال وقتشه 

م که حسابه کار دستش بیادو  لذتش و بشورم بیی

 بفهمه با گ طرفه... 

 

ی  ی دندونام گرفتم و یهو  لب پاییر اش و آروم بیر

فشار دادم یه جوری که کنده شه، یه جوری که 



اگه زخم نشه خون   اگه کنده نشه زخم شه،

 بیاد... 

منتظر بودم ازم جدا شه و بخاطر کارم رسم داد 

 بزنه منم کیل فحش نثارش کنم دلم خنک شه

 اما انگار نه انگار! 

 حتی یه تکونم به خودش نداد! 

 

و به سینه اش چسبوندم و فشار دادم که دستم 

ه شدم. با  آروم ازم جدا شد. متعجب بهش خیر

اش که لحظه به لحظه بیشیی دیدن خون لب

شد چشمام قلمبه شد. با دیدن تعجب ام یم

 دستش و روی لباش کشید و متعجب نگام کرد

 

؟!   - گاز گرفتی  

 



 شوکه گفتم: 

 

 ...نفهمیدی؟! 

 

ی دستمال  برداشت و روی لبش خم شدو از روی میر

د. با لحتی نگران گفتم:   فشی

 

؟!   ... خونی

 

ی کرد و به پشتی مبل تکیه داد.  رسش و باال و پاییر

ه شدم. رسش و زیر انداخت و  نی حرف بهش خیر

ه شدو تو فکر رفت.  به خونه روی دستمال خیر

ی بنظر یم اومد. رسش و آروم به چهره اش غمگیر

چشماش سمتم چرخوندو نگام کرد. اشک توی 

 جمع شده بود!... 



 

تو...تو ازم متنفری!  -  

 

دلم هوری ریخت. با دیدن غم توی چشماش یاده 

ها و  بدبختیای خودم افتادم. یاده تک تکه بغض

ها... گریه هام دور از چشم آدم  

خط قرمز کوروش گریه بود اون از این که چشمام 

 یم
ی
م یمو اشگ ببینه اعصبان کردشد و مدام تحقیر  

تی اجازه ی گریه کردن و هم ازم گرفت! اون ح  

 شوکه فقط نگاش میکردم... 

 

ی نگفتم...  ی  ...من که...من که چیر

 

ی کرد  نگاهش و ازم گرفت و رسش و باال و پاییر

 



...ویل فک یمگ  - کردم از روی اعصبانیت داری فتی

...اشتباه اون حرفارو یم
ی
کردم... یمزن  

 

 خم شدو دستش و توی موهاش فرو برد و در 

 ادامه گفت: 

 

 بری...نمیتونم که بخاطر م -
ی
...میتون

ی
یتون

احساسم بزور توی خونه ام زندونیت کنم...برو 

 برو دنیا...اگه دلت نیم
ی
... خواد بمون  

 

 پاشد. ای وای... 

 ای وای من... 

من چیکار کردم. پشه فهمید ازش متنفرم بدبخت 

 شدم رفت... 
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" ی  حسیر

 

 

و بغلم کرد. شوکه یهو دستاش و دور گردنم برد

 شدم! یه جورانی هم خوشحال... 

یعتی اونم منو دوست داشت؟! یعتی احساش که 

 من داشتم و اونم داشت؟! 

دستام و دور کمرش بردم و صورتم و توی موهاش 

 فرو بردم... 

 

یگ از لذت بخش ترین لحظاتم و داشتم تجربه 

خواست ازم جدا شه. دلم کردم. دلم نیمیم

ی یک عمر توی آغوشش بمونم. خواست برایم



خواست تا ابد دره آغوشش به روم باز دلم یم

 بمونه... 

 

منم دوست دارم...  -  

 

 دلم ضعف رفت... 

دم و نی اختیار لبخندی روی 
پلکام و روی هم فشی

لبام نشست. ازم جداشدو با چشمای درشت و 

 دلرباش توی چشمام زل زد. عجیب بود! 

ا این  بو باور کنم. خواست حرفش با این که دلم یم

که وقتی جمله اش و شنیدم هوری دلم ریخت اما 

اون لحظه هیچی و توی چشمای معصومش 

 ندیدم! 

 

 نه عشق نه نفرت... 



کرد یه عابر انگار داشت یه آدم معمویل و نگاه یم

... یه رهگذر   

 کش که هیچگونه ارزشی براش نداره... 

 دلم گرفت! 

ند با این  چشماش احساش نداشته اش و رو کرد

ه دیگه انی و به سمتم روانه یم
ی کردکه زبونش چیر  

 

گفت چقدر بدبود که عشقی وجود اون از عشق یم

 نداشت!... 

 آروم صورتش و نوازش کردم و لب زدم: 

 

 ...  ...الزم نیست تظاهر کتی
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 دنیا"

 

 

 از کنارم رد شدو رفت! 

؟!...این چجوری فهمید؟!   یعتی چی

شه... وا مگه یم  

من دارم میگم عاشقتم لعنتی توی اون کله ی تو بابا 

ی داری؟!  ی  مگه چیه علم غیتی چیر

پله هارو یط کرد. با صدای بسته شدن در اتاقش 

 به خودم اومدم... 

 

 

ی راحتیاست...   مگه به همیر



حاال که عاشق شدی چشمات و در میارم اگه باور 

نکتی منم دوست دارم. انقدر بهت میگم که باورت 

 شه... 

.. اصال.   

ه بهش ثابت کنم!   اصال بهیی

 

 

گفت برو اما نه باید بمونم. با موندنم شاید اون

ی فقط باورش بشه که منم یم خوامش. با رفیی

ی که هستم یم ی کنم... خودم و بدبخت تر از چیر  

ی  هام و باال زدم گوشی و برداشتم و شام آستیر

 سفارش دادم... 

 

 



ل و برداشتم  TVکنیی و روشن کردم و نشستم و  

 منتظر شدم شام و بیارن... 

ی نشد.  TVیک ساعتی گذشت خیی و خاموش   

کردم و کالفه پاشدم که زنگ بزنم ببینم چی شد که 

اف اف به صدا در اومد. دوییدم و درو باز کردم 

 غذاهارو تحویل گرفتم و پولشون و حساب کردم... 

 

خونه شدم. همه رو دونه دونه خوشگل  ی وارد آشیی

ی چیدم یه پار  چ آب هم گذاشتم و دوتا روی میر

. دکمه های مانتوم و باز کردم و درش اوردم. لیوان

 موهام و پشتم ریختم... 
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دم و با عصبانیت   حریص گوشی و به گوشم فشی

 غریدم: 

 

...یعتی چی مامان؟!...من به تو میگم یه کاری کن 

ه بیوفتم دست از رسم برداره تو  من از رس این دخیی

 یه هف
ی

ته اس نخوابیده بیا باهاش حرف میگ

 بزن؟؟؟

 

زیزم...پشم...دوکلمه...فقط دوکلمه باهاش ع -

حرف بزن...بابا بخدا زن عموت زنگ زده میگه از 

ی نیم خوادش شب تا صبح غر وقتی فهمیده حسیر

نه و میگه شما کاری کردین که از من فراریه...  ی  میر

 

 ...یعتی چی مگه عقل اش و از دست داده. 



 

خوایش  بیا بهش بگو...توروش بگو نیم خودت -

 که بلکم بیخیالت شد... 

 

 ...االن کجاست؟

 

ون منتظره - بیر  

 

 ...گوشیو بده بهش

 

 نیمیم -
ی

خوایش؟! خوای بهش بگ  

 

 بهش بگو، یم
ی

خوام ...اره دیگه مگه خودت نمیگ

 بهش بگم دیگه قال قضیه رو بکنم

 



صال الن نه بذار یه وقت دیگه االن انه نه...ا -

 حالش خوش نیست... 

 

 ...به من چه که حالش خوش نیست

 

...این چه طرز حرف زدن با مادرته عه حس - ی یر

 هاا؟

 

ه ی  ...با شما نبودم که قربونت برم با اون دخیی

 فالن فالن شده بودم

 

ییل خب...بهش میگم بیاد... توهم یه کاری کن خ -

ه بخوابه زیر  شب رسش و بذاره رو بالش بگیر

د شدهچشاش گو   

 



 زیر لب گفتم: 

 

 ...بدرک... 

 

 مامان متعجب گفت: 

 

؟!  - چی گفتی  

 

...گوشی و بده بهش ...هیچی  ...هیچی

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

شه... گوشی دستت باخییل خب فعال...  -  

 



ی کردما...   چه گیر
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 دنیا"

 

 

گلونی صاف کردم. اومدم که در بزنم متوجه شدم 

نه. یه دل ی گفت در م یمداره با کش تلفتی حرف میر

گفت پشت در وایسا بزن و برو داخل یه دلم یم

ی داره چی میگه. خالصه حرف شیطون رفت تو   ببیر

ون بیا هم نبود. کنجکاو گوشم و به در  گوشم و بیر

 چسبوندم... 

 

اره عزیزم -  

 _ 



 

؟نه قربونت بر  -
ی
ن ی م...این چه حرفیه میر  

 _ 

منم دلم برات تنگ شده -  

 _ 

. اهوم...ببینم سوفیا..  -  

 _ 

بینیمکت اونجا همو یمرسی اره اره بیا  -  

 

 _ 

خونه ؟!...نه نیانی ها -  

 _ 

 



کتم تا ا - خه...اخه من رسم شلوغه بیشیی رسی

خونه... میای تنهانی کش اینجا نیست حوصله 

ه عشقم...   ات رس میر

 

شد... مغزم داشت منفجر یم  

وع به لرزیدن   از شدت اعصبانیت دستام رسی

نبودو همه ی حرفاش  کردند. پس اون عاشق من

 دروغ بود! 

منه احمق و بگو حرفش و باور کردم. پس دلیل 

اون اشکاش. دلیل اون همه اضاری که کرد که 

 پیشش بمونم؟! 

 

 

 اصال از کجا معلوم نخواد ازم سوءاستفاده کنه... 



از کجا معلوم نخواد یه بالنی رسم بیاره. از این که  

حرفای  گولم زده بود. از این که کاری کرد که

دروغش و باور کنم. و از همه مهم تر از این که 

ه بماله و منم  یهونی پیدا شده بود که رسم و شیر

ی یه احمق ساده لوح بشینم پای حرفاش و دلم  عیر

 صابون بزنم که طرف عاشق شده داغون شدم

 

 ام و 
ی
ه رو چرخوندم و نگاه اعصبان تند دستگیر

ست روش قفل کردم. تو همون حالت گوشی به د

 قطع کرد و از 
ی
 طوالن

ی
خشکش زد. بعد از سکون

 جاش پاشد 

 

ی دنیا...  - وضیح میدم تبرات...برات ببیر  

 

ه که عقب کشیدم  جلو اومد که دستم و بگیر

 



 انقدر ...دروغگو...باورم نیم
ی
شه چطور میتون

...هنوز چند ساعت نشده که تو  پست باشی

چشمام نگاه کردی و گفتی دوسم داری...اینه 

...یا دوس
ی
ن ی ت داشتنت؟!...با یگ دیگه الس میر

ه بگم با عشق اولتون صحبت یم کردین آقای بهیی

 مقدم؟

 

ین...این چرت و پرتا چیه؟!...تو از هیچی خیی ا -

 !  نداری...چرا الیک قضاوتم میکتی

 

...خیی نداشتم...ویل حاال دیگه باخیی 

 من باید برم...یعتی رایه جز 
ی

شدم...راست میگ

ی ندار  م... رفیی  

 



اش  نگاهم و از چشمای بغض آغشته به بغض

کردم حرفام و گرفتم و در حایل که پله هارو یط یم

دم:   باهاش میر

 

 تظاهر نکن؟...این 
ی

...بهت میگم دوست دارم میگ

 تونی که داری تظاهر میکتی عویصی 

 

کامال تو نقشم فرو رفته بودم. یه جوری که 

ه شد از کش کخودمم کم کم داشت باورم یم

عاشقش بودم خیانت دیدم در حایل که رابطه ی 

ی برام اهمیت  ی اون با سوفیایه خول مغز پشیر

 نداشت. اصال به من چه که اون با چند نفره... 

 

من فقط باید عاشقش کنم بعدشم، میگن آدمه 

ه از همه...   عاشق بخاطر عشقش از همه دل مییی

اومد و و سیع داشت آرومم کنهدنبالم یم  



غض آلود گفت: با صدانی ب  

 

ا تورو خدا صیی کن...بذار برات توضیح بدم... دنی -  

 

به مانتوم که روی پشتی مبل آویزون بود چنگ 

زدم و رسی    ع پوشیدمش و تند تند دکمه هاش و 

 بستم

 

شندم ...توضیح ات و نخواستم...اونچه که باید یم

 و شنیدم

 

و...تو به اون چند تا کلمه که از رس دلسوزی و ت -

 عشق؟! ترس 
ی

زدم میگ  

 

 با اخم تو چشماش زل زدم: 



 

؟...نکنه از رسه  ...از رسه دلسوزی؟...دلسوزیه چی

 دلسوزی به منم گفتی عاشقیم؟ 

 

ه...معلومه که نه...زده به رست...من چرا باید ن -

 از روی دلسوزی به تو ابراز عالقه کنم

 

...به همون دلییل که از رس دلسوزی به سوفیا ابراز 

کتی عالقه یم  

 

 یهو داد زد: 

 

سوفیا دیونست -  

 

ه شدم  شوکه بهش خیر



ی ادامه داد...   بدون این که صداش و بیاره پاییر

 

خوامش مامان زنگ زده میگه یه هش گفتم نیمب -

هفته است پلک رو هم نذاشته بیا باهاش حرف 

ی   بزن که بلکم بخوابه همیر

 

؟ ی  ...همیر

 

-  ... ی بخدا که همیر  

 

ی کردم و شال هم و روی حریص رسم و باال و پای یر

 موهام انداختم... 

از کنارش رد شدم. کفشام و پوشیدم و بنداشون و 

ه رو چرخوندم و خارج شدم...   بستم دستگیر

 



نیا...دنیا کجا...دیوونه شدی...من که برات د -

 توضیح دادم

 

م  سیع نکردم به سمتش برگردم فقط به مسیر

و جلو ادامه میدادم. کنار خیابون ایستادم دستم 

 بردم

 

 ...تاکش

 

طویل نکشید که جلوی پام ایستاد درو باز کردم که 

ی  بشینم که یهو دستم و گرفت و به بدنه ی ماشیر

چسبوندم! درحایل بغض لحظه به لحظه اشک و 

کرد آروم لب زد: هاش تزریق یمبه پلک  

 



را داری با من اینکارو میکتی هووم؟...مگه من چ -

 چیکارت کردم؟

 

بغض آلودش زل زدم. دلم هوری تو چشمای 

ریخت.انگار تازه به خودم اومده بودم و تازه 

کردم شده بودم... متوجه غلیط که داشتم یم  

ی نداشت...   اون هیچ گنایه نداشت. هیچ تقصیر

 

بدون این که به من صدمه انی بزنه بدون این که  

 
ی

م داشتم زندگ ین کینه انی ازش به دل بگیر
کوچکیی

ردم کاش و نابود یم  

 

 من واقعا گ بودم؟! 

 ...  یه شیطان؟!...یه عویصی

 یه آشغال؟... 



 حالم از خودم و از زندگیم بهم میخوره... 

شد مرد و دیگه ندید درد آدم هارو دیگه کاش یم

 نکشید این همه درد جان فرسارو... 

 اشک توی چشمام جمع شده بود. 

 

کنم... یم..ازت خواهش دنیا...برگرد.  -  

 

کون دادمآروم رسم و ت  

 

خوام برگردم...شاید دیگه هیچ وقت منو ...نیم

 ...  نبیتی

 

روی پنجه وایسادم و لباش و بوسیدم. ازش جدا 

شمای پر از اشکم و باز کردمچ  شدم و  

 



...شاید...شاید من بد بودم   ...تو آدمه خونی هستی

 که... 

 

بغض بهم مجال ادامه دادم و نداد. نگاهم و ازش  

بستم... گرفتم نشستم و درو   

 

 ...برو اقا

 

 را افتادیم... 
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 اون رفت... 

برای همیشه رفت. حاال من موندم و تصویری از 

اون که مدام جلوی چشمام در چرخشه. صدانی از 

کنه... اون که توی گوشام نجوا یم  

و یادی از اون که ذهنم و درگیر تر از همیشه  

 کرده... 

 من... 

 

 

نخواهم شد! من دیگه اون آدم سابق   

کنم دیگه قلتی توی سینه ام وجود احساس یم

 نداره. احساس میکنم عمرم به پایان رسیده... 

کشم... انگار که نی هدف فقط دارم نفس یم  



های ماشیتی که با صدای سائیده شدن الستیک

پیدا بود تو فاصله ی خییل کیم ازم متوقف شد 

 برای چند لحظه آرزو کردم مرده باشم... 

 

 

دیم ه - ی ؟...برو کنار داشتیم میر وی اقااا...مریضی

کردیمانفلت یم  

 

 کنار رفتم و مبهوت و توفکر لب زدم: 

 

 ...ب...ببخشید 

 

 دستی به سمتم پرت کردو رد شدند و رفتند... 

ی  خونه شدم. چشمم به میر ی درو بستم وارد آشیی

د...   شام افتاد. بغض گلوم ودرهم فشی



ست از رسم برداره انگار این بغض لعنتی قرار نبود د

و بیخیالم شه. چه بالنی رسه من اومده بود. متی  

که اخرین باری که گریه کرده بودم و به یاد 

کردم... اوردم حاال مثل ابر بهاری گریه یمنیم  

 

 

 صندیل و دادم عقب و نشستم... 

د. اگه به  ی اگه سوفیا نبود. اگه مامان زنگ نمیر

گفتم  ا یمدادم و به سوفیحرفای مامان گوش نیم

که هیچ احساش بهش ندارم امشب دنیا رو در 

روی من نشسته بود. چقدر بده که انگار برای 

 همیشه باید تو حشتش بمونم... 

 

 کرد. دیگه نمیتونم... 
ی

 دیگه نمیشه زندگ



کت وقتی اونجا جاییه   چجوری برگردم تو اون رسی

ی یه تیکه آشغال پرت کردم  که عشقم و عیر

ون...   بیر

ستم اشک اش و در بیارم؟! چجوری تون  

کرد. با هر دستم و توی موهام بردم. رسم درد یم

چکید احساس قطره اشگ که از چشمام یم

آد... اره از حدقه در یمکردم چشمام دیم  
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ی   ...اقا همینجا منتظر باش میگم بیان حساب کیی

 

خانوم مارو قال نذاری  -  



 

دیگه...قال بذاری ...وا...دارم میگم پولتو بیارن 

 چیه؟ مؤدب باش

 

 درو کوبیدم و وارد محوطه شدم

 داد زدم: 

 

 ...شایااان

 

داشتم دوباره همزمان با قدم هانی که تند تند بریم

 صداش زدم: 

 

؟  ...شایااان...کجانی

 

 در ورودی باز کردو به رسعت به سمتم دویید 



 

؟ - ی سالم خانوم...خوب هستیر  

 

ش دمه درو حساب کن...سالم...بیا برو پول تاک  

 

چشم -  

 

از کنارم رد شدو رفت. درو باز کردم. اول رسم و تو 

بردم و نگاهم و رو کل سالن چرخوندم. خداروشکر  

کش نبود خودم و داخل کشوندم و درو آروم 

ی خودم و به نرده رسوندم  ی پاورچیر بستم. پاورچیر

 و تند پله هارو یط کردم

 

دنیا -  

 



دم و رس  جام میخکوب شدم. پلکام و بهم فشی

 کردم و برگشتم به سمت آنیتا... 
ی
 حریص پوف

 

 ...چیه؟

 

؟!  - برگشتی  

 

...نه هنو تو راهم...برگشتم دیگه... چه سوالیه 

پرش اخهیم  

 

  و  -
ی

؟!...قرار بود بری با پش مقدم زندگ اسه چی

 کتی یه مدت!...هنوز یه هفته نشده! 

 

 ...ای بابا آنیتا ولم کن اصال حوصله ندارم

 



ه ی اتاقم و چرخوندم...   دستگیر

 

 ...راستی بابا کجاست؟

 

ی سفر - رفیی  

 

 ...سفر؟! 

 

ی ترکیه سفره کاریر اره یه چند  - وزی رفیی  

 

نفس راحتی کشیدم و از ته دل حس آزادی بهم 

 دست داد. زیر لب گفتم: 

 

 ...خداروشکر



 

 نگاهم و به آنیتا دادم و در ادامه گفتم: 

 

گرده؟...حاال گ بریم  

 

احتماال یا فردا بعد از ظهر یا پس فردا...  -  

 

آروم به دیوار مشت کوبوندم و زیر لب زمزمه  

 کردم: 

 

ه لعنتی 
َ
 ...ا

 

وا!  -  

 



نگاهم و ازش گرفتم و وارد اتاقم شدم. دکمه های 

 مانتوم و باز کردم

 

شد خیی مرگت ...کوروش کوروش...یعتی نیم

 اونوره آب که من از دستت ی
ی
ه دوروز بیشیی بمون

 نفس راحتی بکشم

 

طبق معمول مانتوم و پرت کردم رو پشتی تک 

 و شنیدم... 
ی

 مبلم که یهو صدای جرینگ جرینگ

متعجب به سمتش رفتم ببینم تو جیبش چیه. یهو 

 با کلیدای خونه ی پش مقدم مواجه شدم! 

 دلم گرفت!... 

سوخت... یه جورانی دلم واسش یم  

 



ع به منه باشه که رسی     کردم انقدر سادهفکر نیم

آب زیره کاه به منه دورو و دروغگو به منه بدبخته 

 بیچاره دل ببنده... 

 اخه من چی دارم!... 

 ...  هیچی

بست که بار طرف مقابلم دیر دل یمکاش این

گرفتماینطوری عذاب وجدان نیم  

 

 

ی و زدم حاال که دیگه نیم خوام حاال که من قید رفیی

شد که برگردم پیشش اون باید انقدر وابسته یم

 زجر بکشه؟... 

 اخه اون که گنایه نداشت... 

 یاده اخرین سوایل افتادم که ازم پرسید... 

 



 هوووف! 

روی تخت دراز کشیدم. کلیدارو روی عسیل پرت  

 کردم و چشمام و بستم... 

 . 

 . 

 . 

 با صدای به اوج رسیده ی بابا از جام پریدم: 

 

شو پاشو بگو ببینم واسه ی چی برگشتی پا -

ار شد چیکار کتی هان؟... خونه...قر   

 

کردم هنوز مغزم غیر فعال شوکه فقط نگاش یم

شد گفت جسم هم توان حرکت بود حتی یم

 نداشت از بس که ترسیده بودم

 



؟...مگه قرار نشد جنازت و تو خونه چ - را برگشتی

ون از پنجره  ی پشه نگه داری از در انداختت بیر

ون از یه س وراخ بری تو از پنجره انداختت بیر

ی...  ی  موشی چیر

 

و جیغ زدم:  دستام و روی گوشام بردم  

 

 ...بسهههه

 

زدم زیره گریه. و مثل همیشه اشکای من حتی 

اشک تمساح هم نبود فقط ادای گریه کردن و در 

اوردمیم  

 

...بابا من خسته شدم...دیگه نمیتونم...نمیتونم 

فهیم؟یم  



 

 داد زد: 

 

ه رس...کار تو غلط میکتی دخ - ی خیر
ی و که یی

وع کردی و تا تهش باید بری مگه دست  رسی

 خودته؟

 

ی نداشت از  حاال که گریه های الکیم روش تاثیر

ی کشیدم و رو در روش وایسادم  تخت خودم و پاییر

 و با اعصبانیت گفتم: 

 

خواد ...اره دست خودمه...دست خودمه دلم نیم

خواد حالیته یا واضح تر انجامش بدم ...دلم نیم

 بگم

 



ی زدو گفت: پوزخند  

 

ی و مادرت و بزن که ا - هاا...پس قید آمریکا رفیی

بیتی پشت گوشت و دیدی این دوتاروهم یم  

 

فت که گفتم:   داشت به سمت در میر

 

 ...زدم

 

 رسجاش موندو برگشت به سمتم... 

کرد اگه بهم یادآوری کنه که واسه ی شاید فکر یم

چی دارم کاری که ازم خواسته رو انجام بدم آروم 

م و دوباره بشم همون دخیی رس به زیرش که ب گیر

کنه... جلوی دستوراتش رس خم یم  

 



خوام برم... ...قید مامان و زدم...دیگه نیم  

 

ی  آب پایک و ریختم رو دستش. حاال دیگه مطمی 

 شده بود که تصمیمم قطعیه... 

 گره ابروهاش محکم شدو به سمتم اومد

 

؟!  - چی گفتی  

 

ی  خوام برم پیششنیم که شنیدی...دیگه  ...همیر  

 

ی ع - ه جدا؟...چطور شد دنیا خانوم همچیر

؟ ی  تصمییم گرفیی

 

...نشستم فکر کردم دیدم کجا بهیی از خونه ی بابا 

ش وقت  جونم که انقدر مهربونه و واسه ی دخیی



ش یمیم ذاره آب شینه...نیمذاره پای حرفای دخیی

 تو دلش تکون بخوره... 

 

تیکه میندازی؟ -  

 

ز کشیدم و پتو رو رو رسم کشیدمروی تخت درا  

 

 ...اره تیکه میندازم

 

 پتورو کنار زد

 

اشو...گمشو لباسات و بپوش برگرد همون  پ -

 که بودی وگرنه بد میبیتی 
ی
 گورستون

 

 نشستم و با اعصبانیت گفتم: 



 

؟؟؟...داری من  تهدید میکتی  

 

سمش و هر چی دلت میخواد بذار...فقط پاشو ا -

 که دلش و به برگرد خونه ی پشه م
ی
قدم و تا زمان

 
ی
 دست نیوردی هم همونجا میمون

 

نی این که بمونه به حرفام گوش بده به سمت در 

 رفت... 

 

؟...دلیلش چیه؟...نگو که واسه ی یه  ...واسه چی

 که باورم نیم
ی
ن ی شه مشت مدارک داری ِجز میر  

 

 برگشت به سمتم... 

 از قيافه اش پیدا بود که تو فکره... 



حو شدو جاش و به یه لبخند زورگ یهو اخمش م

 داد و گفت: 

 

نظورت چیه؟!...تو...تو دفعه ی قبیل هم م -

بخاطر مدارک وارد زندگیه اون پشه شدی یادت 

 رفته؟

 

...نه یادم نرفته...اینو هم یادم نرفته که تاکید  

کردی تمام تمرکزم و بذارم رو خانواده اش نه 

 خودش...اما حاال برعکس داری بصورت غیر 

 که پش مقدم و عاشق خودم  
ی

مستقیم بهم میگ

ت و بفرستی خونه  کنم...و حتی حاضی شدی دخیی

 کنه! درحایل که معلوم نیست 
ی

اش که باهاش زندگ

 ممکنه پشه چه بالهانی رس من بیاره! 

 

یگه داری قضیه رو زیادی گنده اش میکتی دنیا د -  



 

...قضیه گنده هست...بهم بگو...بگو دلیلش 

خوای پش خوای چرا یما اون مدارک و یمچیه...چر 

 مقدم به من دل ببنده

 

 یهو داد زد: 

 

ون پدرو مادرش زندگیه منو به گند  چ -

 بود که منو ول  
ی
کشیدن...تو فکر کردی مادرت زن

کنه و بره؟...متی که عاشقش بودم و هرکاری 

کردم...عشق رسبه زیرم و از چنگم در واسش یم

یر گوشش ور ور کرد که اوردن انقدر اون زنیکه ز 

 اخرش مرجان منو تورو ول کرد رفت

 

کردم. اصال از حرفاش رس در هنگ فقط نگاش یم

اوردم! نیم  



 

 ...زنیکه کیه؟! 

 

ی پشه... ..زنه جهانگیر لیال.  - ی مقدم مادره همیر  

 

 هنگ چندباری پلک زدم و متعجب لب زدم: 

 

؟!...اون...اون کاری کرد که مامان  ی ...مامان حسیر

ه؟!  ازت طالق بگیر  

 

گفتم خانومه من عزیزمن با اره...یه به مرجان یم -

این زنه قطع ارتباط کن دوستای جدید پیدا  

گفت خانومه خوبیه...انقدر اومدو رفت  کن...یم

که بالخره کاره خودش و کرد...خودش و اون 



شوهر آب زیره کاهش یه کاری کردن مرجان دیگه 

... چشم دیدن منو نداشت  

 

و به سمتش رفتم... پاشدم   

های بدی یعتی واقعا خانوادی مقدم انقدر آدم

 بودند؟! 

 اما... 

اما کوروش هم آدم خونی نبود. تا جانی که من 

یادمه مامان از همون اولشم از کارای بابا خوشش 

؟! باومد. ویل اگه راست نیم گه چی  

اگه واقعا خانواده ی مقدم زندگیمون و نابود کرده 

؟!   باشن چی

 

ی؟!... خوای انتقام بگیر س تو یم...پ  

 



ن...ویل اگه ه - م انتقام هم مدارک...مدارک مهمیی

ها آروم بشه انتقام هم گرفت این دلم بعد سال

شه... یم  

 

را پشش؟!...چرا دست نگذاشتی رو خوده چ -

مقدم و زنش دقیقا دست گذاشتی رو کش که هیچ  

 گنایه نداره این وسط

 

ی مقدم یعتی ج هانگیر مقدم...اگه  ...چون حسیر

 واسه ی پشه یگ یه دونه اش 
ی
ین اتفاف کوچکیی

شن...پشه وارث خاندان بیوفته اونا آشوب یم

ی نیست یم ی ... مقدمه کم چیر فهیم دخیی  

 

ی کردم و گفتم:   رسم و آروم باال و پاییر

 



خوای چیکار کنم؟... یم  

 

 دستش آروم روی موهام کشید و گفت: 

 

دی دنیای من... ...حاال شعا باریکال دخیی گلم -  

 

... پشه رو عاشق کنم بعدشم ولش کنم که 

 شکست عشقی بخوره؟

 

یه جورانی  -  

 

...یعتی این همه کار واسه ی یه شکست عشقی که 

فته؟بعد یه مدت از رسش یم  

 



افته...آمارش و در اوردم پشه تاحاال با هیچ یمن -

ی رابطه نداشته...غیر از دخیی عموش که 
دخیی

نم مثل این که مییل بهش نداره...از قدیم و ندیم او 

ی دیل که دیر عاشق یم ه هم گفیی شه دیرم از یاد مییی

ه هووم؟  اصال شایدم دیگه از یاد نیی

 

 تو فکر رفتم... 

ی رابطه  ی تاحاال با هیچ دخیی یعتی واقعا حسیر

شه اخه... نداشته؟! مگه یم  

م که نداشته. ک ش  اصال غیر قابله باوره. اصال گیر

که تا حاال با هچکس نبوده چطوری یهو عاشق 

 احمقی مثل من میشه؟ شاید داره دروغ میگه! 

صدرصدم همینطوری وگرنه مغز خر که نخورده 

 طرف... 

 



چند بابا...اصال امکان نداره یه آدم یه ...عشق کیلو 

ه...اینا همه اش  آدمه دیگه رو هیچ وقت از یاد نیی

 حرف مفته منم ول معطلم... 

 

عتی تو به عشق باور نداری؟! ی -  

 

کشیدم و همونطوری تو فکر پتورو روی خودم

 چشمام و بستم

 

ی وجود نداره...اگرهم  ی ی چیر ...نچ اصال همچیر

 باشه فقط ماله قصه هاست

 

 پوزخندی زد. چشمام و باز کردم و نگاش کردم

 

 ...چیه؟! 



 

خوشم اومد باریکال...  -  

 

؟!...از این که به عشق اعتق اد ندارم؟...از چی  

 

تری و دل ات و واسه ه از این که از من باهوشن -

دیداری و به کش نمیی خودت نگه یم  

 

...وا...مگه الکیه...مگه دلم و از رس راه اوردم  

کوروش...توهم مامان و فراموش میکتی نگران 

 نباش

 

پنج سال از رفتنش گذشته اما هنوزم احساس  -

ون اومدیم کنم دیروز بود که از در دادگایم ه که بیر

دادم نبود که دیگه اون کش که من براش جون یم



نبود. نگاهش مثل نگاه غریبه ترین آدم زندگیم بود 

 و من همون لحظه فاتحه ی اون عشق و خوندم... 

 

ه شدم... بهش خیر  

د؟ ی  اون داشت درمورده چی حرف میر

 نکنه عشق واقعیت داره! 

؟...یعتی منم یه روز  ی عاشق اگه داشته باشه چی

شم. دقیقا مثل بابا... یم  

 وای حسانی مشتاق دیدن اون روزم... 

خوام زودتر حسش کنم! یم  

 

؟ با پشه دعوا موا که ا - صال واسه چی برگشتی

 ... ی  نکردی؟...توهم زبونت تند و تیر

 

 ...ها؟...نه بابا دعوا چیه؟



 

پس دلیلش چیه هووم؟ -  

 

گه ...خسته شدم...دیگه حوصله اش و ندارم...دی

حوصله نقش بازی کردن و ندارم...ای خدا ای کاش 

شد... یم  

 

 پرید میون حرفم و با اعصبانیت گفت: 

 

نم  ببند  - ی دهنت و پاشو آماده شو زنگ میر

 تاکش... 

 

 به سمت در رفتکه گفتم: 

 

 ...فقط... 



 

 برگشت... 

 

 که من اگه برگردم نه بخاطر ...یم
ی
خوام اینو بدون

م پاشیده شده ی تو تو بوده، نه رابطه ی از ه

گردم و مامان...فقط بخاطر هدف خودم دارم بریم

انتقام تو به من ربیط نداره...کاری که خواستی و 

ی که خواستم و بهم  ی واست انجام میدم چیر

. میدی..   

 

 لبخندی روی لباش نشست

 

عد اتمام.... آزادی بری هرجانی که دلت ب -

کنم زودتر خواد. اصال خودم حمایتت یمیم

 برگردی پیش مادرت



 

 روم و ازش برگردوندم و تو فکر رفتم: 

 

 ...خییل خب برو... 

 

 شدو گفت: 
ی
 دوباره اعصبان

 

نیا...این چه طرز حرف زدنه هان؟ زده به د -

رست؟...مردم روز به روز مؤدب ترو بهیی از قبل 

 به 
ی
ن ی  داری گند میر

میشن، تو روز به روز بیشیی

 خودت

 

 ...وا چی گفتم مگه؟! 

 

 کردو گفت: پو
ی
ف  



 

؟!   - گ برگشتی  

 

 نی اهمیت نیم نگایه بهش انداختم: 

 

شه...ایش...دو روزی یم  

 

 صداش اوج گرفت: 

 

کش به من نگفته؟!   و دوروزه برگشتی  -  

 

...وا حاال چی شده مگه؟...فک کن اومدم 

احت بعدشم من که دارم بریم گردم...حاال اسیی

 سکته نکتی یه وقت

 



ماده شودهنت و ببند پاشو آ -  

 

ه رو چرخوندو رفت...   حریص دستگیر

ه...   روی تخت ولو شدم و به سقف خیر

خواد برگرده و بره تو نقش... حاال گ دوباره یم  

ی رفتم. یه لباس  کالفه و نی حوصله از تخت پاییر

شیک برداشتم و پوشیدم. صورتم و آرایش کردم و 

ی های حالت دارم و یه وره صورتم ریختم...   چیی

 

گوشی ام و برداشتم اومدم که برم که یهو   کیفم و 

یادم افتاد کلیدارو جا گذاشتم برگشتم و از رو 

 عسیل برداشتمشون و پرتشون کردم ته کیفم... 

ون. تاکش دمه در منتظر بود...   از اتاق زدم بیر

 

دنیا...  -  



 

 با صدای آنیتا برگشتم

 

 ...هووم؟

 

 لبخند پر از محبتی روی لباش نشست و گفت: 

 

واظب خودت باشم -  

 

 یهو دلم گرفت! 

ها بود که این جمله رو از زبون کش نشنیده سال

بودم یا اگر هم شنیدم هیچ وقت از ته دل نبوده و 

 فقط برای حفظ ظاهر بوده... 

شد که من لحظه به لحظه بیشیی باورم یم

 هیچکس و توی این دنیای لعنتی ندارم... 



 حتی یه نفر که نگرانم باشه! 

زدم بهش لبخند   

 

 ...باشه...خدافظ

 

براش دست تکون دادم برگشتم و به راهم ادامه 

 دادم. در تاکش و باز کردم و نشستم... 

ی  طویل نکشید که جلوی خونه ی پش مقدم ماشیر

خواست توی ذهنم متوقف شد. حتی دلم نیم

 اسم کوچیکش نقش ببنده... 

خواستم برای یه فقط خداومیدونه چجوری یم

 تح
ی
ملش کنم... مدت طوالن  

 



کلید و تو قفل انداختم و چرخوندم. آروم درو باز  

کردم کنجکاو به داخل رسک کشیدم. همه جا غرق 

 سکوت بود. یعتی خونه نبود؟!... 

ای بابا اگر هم باشه یه نفره دیگه اونم یه یه نفره 

... آروم نه یگ مثل من خول و چل و دیوونه  

 

زیر نظر  وارد شدم و درو بستم. کل خونه رو از 

گذروندم. پله هارو یط کردم و اتاق خوابش و نگاه  

 کردم. پس واقعا خونه نبود! 

؟!   اگه فراموشم کرده باشه چی

اگه بیاد و بخاطر این که نی اجازه اومدم تو خونه 

؟!  ون چی  اش پرتم کنه بیر

 

آره... وای حتی فکر کردن بهشم رسم و به درد یم  

 



 

••• 

" ی  حسیر

 

ه شده  بودم و غرق در افکارم... به نقطه ای خیر  

میالد با آرنج اش به پهلوم کوبید و در گوشم پچ 

 زد: 

 

ی  - ...هوی باتوعم ...نوبت حسیر ی ...حسیر

 توعه...الووو

 

 
ی
از این که رشته ی افکارم و پاره کرده بود اعصبان

اش دادم بودم. دستم و به سینه اش چسبوندم هل

 و گفتم: 

 



؟ ته وحشی  ...چه خیی

 

رق سکوت شد! سالن کنفرانس غ  

آروم رسم و چرخوندم و به افرادی که در سالن 

ی و متعجب نگاهم یم ه حضور داشیی کردند خیر

شدم. تازه متوجه گندی که زده بودم شدم. لبخند 

 مصنویع زدم و گفتم: 

 

 ...ببخشید

 

 بعد از یه نگاه کش دار همه مشغول شدند

 

 _ خب آقای مقدم نظره شما چیه؟

 

دم که روش و ازم برگردوندسوایل میالدو نگاه کر   



رو کردم بهشون و نگاه سوالیم و روشون 

 چرخوندم و گفتم: 

 

 ...درومورده؟! 

 

هانی که ارائه دادیم! _ طرح  

 

 بودم و نی حوصله... 
ی
 اعصبان

د انگار  ی کالفه بودم و هر کس درمورد کار حرف میر

شنیدم. ای کاش به جای حرف از زبونش فحش یم

رای چند بی مرگش و  شد برگشت خونه و کپهیم

 ساعت گذاشت. نی دغدغه و نی فکر... 

ی کاری رو  اما مگه ذهن مشغول من اجازه ی همچیر

 بهم میده؟

 



...ببخشید من امروز حال مساعدی ندارم. اگه 

 امکان داره جلسه رو بذارید واسه ی یه وقت دیگه

 

 _ اما اقای مقدم ما

 

 از جام پاشدم

 

ون را هنمانی کن...بازم ...میالد آقایون و به بیر

 عذرخوایه میکنم

 

دکمه ی کت ام و بستم و به سمت در خروچی 

 سالن قدم برداشتم... 

ی و برداشتم. یهو در باز گوشی  ام و سوئیچ ماشیر

 شدو میالد وارد شد! 

 



ته تو پش...دیوونه شدی...چند روزه اصال چ -

...دل و دماغ کار نداری!   انگار تو باغ نیستی

 

میفهیم؟...حالیته؟ ...خسته ام میالد   

 

سته؟! اینو برو به يگ بگو که نشناستت...یه خ -

 افتاده بگو تا حلش کنیم
ی
یت شده...اگه اتفاف ی  چیر

 

 ...هیچی نشده بابا...گفتم که خسته ام

 

 گفت: 
ی
 بعد یه مکث طوالن

 

ی؟  - کجا داری میر  

 

 ...خونه...کجارو دارم برم؟



 

ِام میگم -  

 

 نگاش کردم و گفتم: 

 

! ...چیه؟  

 

شه شماره ی دنیا رو بهم بدی؟شه...یمیممیگم  -  

 

با شنیدن اسم دنیا انگار که آب یخ روی رسم خایل  

 کردند و به هوشم اورده بودن... 

اش و از زبون این خواست تند تند اسمشاید دلم یم

و اون بشنوم که بلکم دل نی قرارم امیدوار باشه به 

د اینکه حضور اون دخیی واقعیه واقیع بو   

 



 من یم
ی

افته و اون و یه روزی گذرش به مسیر زندگ

کنم که پیش خودم ی تالشم و یماس که همهموقع

تفاهم درش بیارم! وءساش دارم و از نگه  

ون اومدم و گفنم:   رسی تکون دادم و از فکر بیر

 

خوای چیکار؟! ...شماره ی دنیا رو یم  

 

کارش دارم  -  

 

؟! ...کارش داری؟!...چه کاری اونوقت  

 

شه بدی؟ه خودم مربوطه...یماونش دیگه ب -  

 

 ...ندارم شماره اش رو

 



...من خودم د - ...محاله نداشته باشی
ی

روغ میگ

 دیدم شمارت و بهش دادی

 

...یعتی چی میالد؟!...تو!...تو فال گوش وایسادی 

کتم چی میگم؟!   ببینم من دارم به مدلینگ رسی

 

دیدم داری وش واینستادم و از دور گاوال که فال   -

 تو گوشیش...بعدشم طرف و از 
ی
ن ی شماره ات و میر

ون کردی قراردادشم که فسق...پس در  کت بیر رسی

کتت نیست و یه آدم  نتیجه دیگه مدلینگ رسی

معمولیه...ببینم حاال هم بهانه ای داری واسه ی 

 این که من بهش نزدیک نشم

 

نم تو دهنت که...ال اله اال  ی ی میر ...میالد همچیر

خوای ه به رست پش...به من چه که تو یمهللا...زد



...میگم ندارم شماره اش  باهاش رابطه داشته باشی

 رو بفهم

 

 یمب -
ی
م...باید توی اشه پس من از خانوم بیان گیر

 پرونده اش شماره اش باشه دیگه... 

 

 نگاهش و ازم گرفت و به سمت در رفت

 

ی من میدونم  ...میالد شماره اش و بگیر

بفهمم رفتی طرفش جلوی در باتوها...بخدا 

کت دارت یم ت شه ورودی رسی زنم که درس عیی

 واسه سایرین... 

 



 نگام یم
ی
کرد و مثل کسانی که متعجب و اعصبان

تازه مهر تایید و داده باشی دستش که بزنه روی 

 شک و شبهه هاش قدیم جلو گذاشت و گفت: 

 

ه شدی اره؟!...گفتم  پ - س بگو ...عاشق دخیی

کرده بهت برخورد...هه... گلوت پیشش گیر    

 

ه  ...دخیی
ی

؟!..معلوم هست چی داری میگ ...چی

رفت، اگه عاشقش بودم که قرارداد اش و فسق 

کردم دیوونهنیم  

 

سق کردی که برات حاشیه نسازن که نگن ف -

کتش در ارتباطه...فکر کردی من  طرف با مدل رسی

فهممخرم نیم  

 



چسبوندم... دیگه داشتم آمیی یم  

گفت برم یگ بزنم تو صورتش فک اش شیطونه یم

 ... ی  و بیارم پاییر

قبل از این که قدم از قدم بردارم درو باز کردو 

ون دادم که اگه این   رفت. نفسم پر از خشمم و بیر

دم کارو نیم ی کردم صدرصد سکته ی ناقص میر

... یم ی افتادم کف زمیر  

 

 

 دنیا ، دنیا تو چیکار کردی؟

رگیر خودت کردی  ول کردی و رفتی و من و انقدر د

برن که که کل آدم های دوروبرم کم کم دارن بو یم

یم شده...  ی  من یه چیر

 بهم فرصت اینو میداد که برای 
ی

کاش حداقل زندگ

 یه مدت کوتاه کنارت باشم... 



 

گفتم که اون موقع جلوی همه وایمیستادم و یم

عاشقت شدم. دیگه هیچی برام مهم نبود حتی 

... خانواده ام  

کردم که همه بودنت رو کنارم یمیه کاری 

 بپذيرند... 

کردم به پذیرش! مجبورشون یم  

کت خارج شدم و راه خونه رو در پیش گرفتم.  از رسی

ی و پارک کردم. سوئیچ و برداشتم...   ماشیر

 

کلیدو توی قفل بردم و چرخوندم و وارد شدم.  

و کت ام و در  ی کلیدو سوئیچ و پرت کردم روی میر

 اوردم... 

 

••• 



 

 دنیا"

 

 

 قلبم تو دهنم بود... 

ی بگه که تحقیر شم... یم ی ترسیدم از این که یه چیر  

ه فقط نگاش یم کردم. تو خودش بود و اخماش خیر

 در هم! 

ی ناهاری که چیده بودم  عقب عقب رفتم و کنار میر

ایستادم. لبام و آویزون کردم دستام و پشتم بردم و 

 شد 
ی
رسم زیر انداختم که اگه اومد دیدو اعصبان

دلش نیاد رسم داد بزنه یا حداقل از خونه اش 

ونم نندازه...   بیر

 

 یهو با لحتی بهت زده و غرق ذوق گفت: 



 

دنیا؟!!!  -  

 

رسم و باال بردم و نگاهش کردم. از چهره پیدا بود 

کرد! داشت از خوشحایل سکته یم  

 البته اگه برداشتم از قیافه اش این بوده باشه! 

 آروم و با تردید لب زدم: 

 

.اهوم...خودم هستم.... اقای...مقدم ..   

 

ام و محکم بغلم کرد. شوکه فقط دوییدم به سمت

 برای  
ی
رسجام موندم و هیچی نگفتم. درواقع حرف

ی نداشتم!   گفیی

 



کردم دیگه نمیای...ویل ربونت برم...فکر یمق -

گردی گفت بریممیدونستم...یه حش بهم یم  

 

 ازم جدا شدو پیشونیم و بوسید ... 

کرد ، یه جوری جوری موهام و نوازش یمیه 

خوشحال شده بود از دیدنم که کم کم از این که 

... گرفتولش کردم و رفتم داشت دلم یم  

 تو چشماش زل زدم و لبام و ازهم باز کردم: 

 

 ...دلم برات تنگ شد...گفتم بیام پیشت

 

 لبخند بغض آلودی روی لباش نشست و گفت: 

 

نگ شد... ت تمنم...منم خییل دلم برا -  

 



 ...دروغگو...اگه تنگ شد چرا زنگ نزدی؟! 

 

 کوتاه خندیدو گفت: 

 

خواست برگشتت و فتم مزاحمت نشم...دلم یمگ  -

م به خودت...   بسیی

 

فتم تو بازم منتظر  ...یعتی اگه واسه ی همیشه میر

 میموندی؟! 

 

ه شدم. که آروم لب زد:   به لباش خیر

 

موندمظرت یممنت  .تا آخر عمرمتا اخر... عمر..  -  

 



چقدر حس خونی داشت شنیدن این جمله از زبون 

 یه آدمه دیگه... 

ه دارم بهش دونستم باهوشه و رسی    ع یمیم گیر

دروغ میگم یا راست. نگاهم و ازش گرفتم و صندیل 

و دادم عقب و درحایل که نگاهم روی غذاهای 

ی یم چرخید گفتم: روی میر  

 

نم که... ...ویل من دوست دارم...نمیتونم ولت ک  

 

چونه ام و گرفت و صورتم و روبه روی صورت 

خودش قرار داد! یه جوری توی چشمام زل زد که 

ترسیدم از این که بازم بهم بگه تظاهر نکن و از 

های کف خجالت آب شم فرو برم توی رسامیک

خونه...  ی  آشیی

 



...من...من باید چیکار کردی و یمگه ولم یما  - رفتی

کردم؟یم  

 

س راحتی کشیدم. لبخند زدم و گفتم: توی دلم نف  

 

 ...حاال که اینجام...قرار نیست دیگه تنهات بذارم

 

ذاری نه؟دیگه تنهام نیم -  

 

خوام پیشت بمونم...ای بابا...گفتم که یم  

 

لباش و آروم به لبام چسبوند و من انگار برق  

گرفتم. بالفاصله لرزی زیر پوستم دوییدو حس  

مد شد. اما با لغزش هام منجکردم خون توی رگ

گرفت آروم و پر از لذت لباش که کم کم شدت یم



ام آب شد بلکه انگار شعله ی آتیشی نه تنها یخ

 رسد روی کمرم 
ی
توی بدنم روشن شدو عرف

 نشست... 

 

خواست هیچ گونه عکس العمیل از خودم دلم نیم

نشون بدم ویل احساس کردن لبای خوش فرمش 

ر دستام دور گردنش روی لبام باعث شد نی اختیا

 حلقه که دیرتر ازم جدا شه... 

 

ی تکیه دادم. کم کم ريتم  باسنم و به لبه ی میر

و بوسه  شد هامون داشت تندتر و تندتر یمنفس

گرفت. لحظه به لحظه بيشیی هاموم شدت یم

ی خودش و ازم جدا کرد! غرق یم شدم که یهو حسیر  

 

 از این که ازم جدا شده بود 
ی
، تو متعجب و اعصبان

 چشماش زل زدم اما اون آروم پچ زد: 



 

خوام بهت آسیب بزنم... من...من نیم -  

 

انقدر این حرفش تاثیر گذار بود که رسجام موندم ، 

 از دهانم خارج نشد و تو فکر رفتم! خدای 
ی
حرف

 من این دیگه چجور موجودی بود؟! 

هر کسه دیگه ای جای این بود رسی    ع از فرصت 

ی طرف مقابلکردو نی داستفاده یم ش ر نظر گرفیی

ل بردیا... برد. دقیقا مثلذت خودش و یم  

 

 لعنت بهت بردیا...لعنت بهت... 

تو تمام تصورات منو نسبت به جنس مخالف 

منقی کردی. تو کاری کردی که من تا ابد دلم نخواد 

م...   با هیچ پشی ارتباط بگیر



فهمم که همه ی انگشتای یک دست اما حاال یم

ند... شبیه هم نیست  

 

ی جمله ی ساده و پر معناش به یکباره  با همیر

کردم حاال دیگه اعتمادم و جلب کرد. احساس یم

های زندگیم طرفم. به یگ از مورد اعتماد ترین آدم

اعتمادی که هیچ کس تاحاال نتونسته بود جلب 

 اش کنه... 

 حتی بابا!... 

 

ون اومدم و نگاهم و از نقطه  با صداش از فکر بیر

معلوم گرفتم. انی نا   

 

اهارت و بخور دیگه...رسد شدعزیزم بیا ن -  

 



. رو به روش گلوم صاف کردم و لبخند زدم

نشستم. برام غذا کشیده بود و خودش با انگشتانی 

ه شده بود  بهم گره زده شده زیر چونه اش بهم خیر

 

بخور دیگه -  

 

...نمیخوری؟!...نکنه دوس نداری؟!  ...خودت چی

ی دیگه واست بیخوای زنگ بزنم یم ارنیه چیر  

 

خواد نگات  ه نه...فقط...فقط دلم یمن -

کنم...اخه مثل یه خواب میمونه...اخرین جمله 

ی انقدر جدی بود که فکر کردم رفتی  ات موقع رفیی

 و پشت رست و هم نگاه نکردی... 

 

 با لحتی بچه گونه و لوس گفتم: 



 

...گفتم که دلم تنگ شد برگشتم...االنم اگه 

میتونم برما... ناراحتی   

 

 تو گلو خندید و با چشمانی غرق ذوق گفت: 

 

خور... بقربونت برم...غذات و  -  

 

نگاهم و ازش گرفتم و قاشق چنگالم و برداشتم و 

 مشغول شدم

 

ی رسه کار بودی؟  ...حسیر

 

اهوم -  

 



؟  ...پس چرا برگشتی

 

م خونه... نی حوصله بودم برگشت -  

 

 ...اها

 

برگشتی پیش خانوادت اره؟ -  

 

 ...ِگ؟! 

 

کردی و رفتی دیگه  همون روزی که ول -  

 

 ...اها...نه پیشه یگ از دوستام بودم

 



واقعا؟!  -  

 

 ...اهوم

 

؟یعتی هنوز با، پدرت قهری -  

 

 ...اهوم 

 

ابا دخیی برگرد پیشش گناه داره...یعتی نه برنگرد ب -

بمون پیشه من، ویل باهاش آشتی کن چشم به 

 راهته ها

 

به راه من نیست نگران نباش...هیچ کس چشم   

 

؟!  - چی  



 

 ای وای... 

 رسم و باال بردم و نگاش کردم و گفتم: 

 

...یعتی منظورم اینه که...چشم به راهه که چشم 

دبه راهه... نباید باهام دعوا یم ی کردو رسم داد میر  

 

ب عزیزمن اون پدرته حق داره...حتما یه کاری  خ -

 کردی که رست داد زده دیگه

 

م  هیچ کاری نکردم...اصال ببینم تو طرف ...نخیر

 متی یا بقیه

 

معلومه که تو قربونت برم -  

 



 ...پس دیگه حرف نزن بذار ناهارم و بخورم عشقم

 

 که کرد نگاهم و از بشقاب غذام گرفتم و 
ی
با سکون

رسم و باال بردم و نگاش کردم. دیدم نی حرف 

ای که شه یعتی خانوادهباورم نیم مشغول شده! 

ی  پشی و تربیت کردند باعث جداییه مامان  همچیر

 و بابا شدند؟! 

 

 نکنه کوروش دروغ میگه! 

کشه که بخوام هوووف اصال دیگه مغزم نیم

 درمورد این بحثا فکر کنم... 

 ترجیح دادم بیخیال ناهارم و بخورم... 

ی دست به کار شه  پاشدم و قبل این که حسیر

وع کردم به جمع کردن ظرفا...   رسی



و گرفت! رسم و باال بردم و شوکه  یهو مچ دستام

 نگاش کردم... 

 با لبخند مرموزی گفت: 

 

احت خودم انجامش - کن  میدم...تو برو اسیی  

 

 ...بذار کمکت کنم خوو! 

 

 وسط لبخندش اخم خنده داری کردو گفت: 

 

احت کن  - گفتم برو اسیی  

 

 آروم و شوکه لب زدم: 

 



 ...باشه دیگه! 

 

 منتظر بودم دستام و ول کنه... 

 

 ...ِاهم ِاهم... 

 

 به دستام اشاره کردم 

صورتش و جلو اوردو لباشو روی انگشتام لغزوند و 

کردم! دستام و بوسید. شوکه فقط بهش نگاه یم  

بابا لعنتی من تاحاال بابامم این کارو نکرده بود تو 

 انقدر مهربون و با محبت باشی خدا 
ی
چطور میتون

 میدونه.!.. 

 آروم پچ زد: 

 

ی  - برو بشیر  



 

ستام و رها کرد... د  

همونطوری مبهوت یه صندیل برداشتم و نشستم 

 و مشغول تماشاش شدم... 

 ظرفشونی افتاد... 
ی  چشمم به ماشیر

 

 ظرفشونی خوو! 
ی ی ظرفارو بذار تو ماشیر  ...حسیر

 

 برگشت و نیم نگایه بهم انداخت

 

رهتخودم بشورم خیالم راحت  -  

 

مه تره؟! این ه...یعتی چی خیالت راحت ...ها؟! 

 ظرفشونی استفاده یم
ی کنند! آدم از ماشیر  

 



نند...به منو تو چه عزیزم؟کخب استفاده   -  

 

...وا یعتی چی اصال...اصال چه معتی میده مرد 

 ظرف بشوره هووم؟

 

گفتی مردو چه به ز اون حرفا بودا...یادمه یما -

آرایشگری و این داستانا...چه معتی میده مرد 

ا ی مردم باشهدستش تو موها و صورت دخیی  

 

 ...وااا...همه رو ضبط کردی اره؟! 

 

 با خنده گفت: 

 

ادم میمونهیاره...همه ی حرفات  -  

 



 ...جدأ؟... 

 

 چشمام و ریز کردم و گفتم: 

 

اهوم -  

 

 ...خب بگو ببینم یادته من چرا ولت کردم و رفتم؟

 

شیر آب و بست و برگشت و پشتش و به سینک 

 تکیه داد

 

ی موضوع باهات خواستم درماتفاقا یم - ورد همیر

 حرف بزنم

 

 ...خب؟



 

م من برات توضیح دادم که...سوفیا... خب عزیز  -  

 

 سوفیا انگار خانوم 
ی

...سوفیا؟...یه جوریم میگ

ه ی ملکه یه ما خیی نداریم...بابا اون دخیی ی ای چیر

 زشتوی احمقه خول و چل که... 

 

 یهو چشمم بهش افتادو زبونم قفل کرد! 

م و گفتم: آب دهنم و قورت داد  

 

...من..راستش من بعضی  ی ...ب...ببخشید حسیر

م...همه اش وقتا اصال نمیتونم جلوی دهنم و بگیر

ای میگم که طرف مقابلم ناراحت  ی یه چیر

شه...ویل بخدا دلم پاکه همه ی حرفام از روی یم

 اعصبانیته



 

 کردو برگشت شیر آب و باز کرد. پاشدم و از 
ی
پوف

اش چسبوندم کتفپشت بغلش کردم و رسم و به  

 و گفتم: 

 

 ...ببخشید... باشه؟

 

رفات ناراحتم نکرد این که پریدی وسط حرفم ح -

ه  یه جورانی حس کردم دیگه حرف نزنم بهیی

 

 ...عه عشقم حرف بزن... 

 

گلو خندیدو قفل دستام و دورش کمرش باز کرد. تو 

 برگشت به سمتم... 

 



 سوفیا نه جانی توی زندگیهفقط یم -
ی
 خوام بدون

من داشته و نه داره و نه خواهد داشت...من هیچ 

 وقت نتونستم اون و دوس داشته باشم

 

؟  ...پس سیع ات و کردی و نتونستی

 

گفت استش اره...سیع ام و کردم...چون اون یمر  -

ی اون همه آدم  عاشقمه و من حس کردم شاید بیر

دروغگ عالقه ی سوفیا واقیع باشه...حداقل به 

 باهم بزرگ شدیم... حرمت این که از ب
ی

چه گ  

 

 ...مگه...مگه تو تاحاال با چند نفر بودی؟! 

 

ی روی لباش نشست و گفت:  ی  لبخند شیطنت آمیر

 



ا چند نفر بودی خانوم؟شما تا حاال ب -  

 

 هول شدم: 

 

 ...من...من...من راستش! 

 

جواب بده زود اره اره شما...بگو  -  

 

ی هولم نکن دارم جوابت و میدم  ...حسیر

 

وع کر  د به خندیدن... رسی  

 

خواد نخواستیم... نیم -  

 



 ...داشتم جواب میدادما

 

جوابم بدی مهم نیست -  

 

؟!   ...یعتی چی

 

عتی گذشته ی هر آدیم به خودش مربوطه مهم ی -

 اینه که االن کش توی زندگیت نیست

 

 یا اینو گفتی که منم بگم گذشته 
ی

...جدی داری میگ

سم؟! ی تو به خودت مربوطه و ازت سوال نیی   

 

شمگذشته ی   -  بری بیی
ی
ن پاکه خانوم...میتون  

 

 کلک
ی
ن ی ی حرف میر

 ...خییل مطمی 



 

نم چو  - ی ی حرف میر
ن مطمئنم... مطمی   

 

سونمش و ببینم عکس العمل اش واسه این که بیی

 چیه گفتم: 

 

پرسم دیگه ...باشه...پس من یم  

 

 نی اهمیت شونه ای باال انداخت و گفت: 

 

س  - بیی  

 

ه شدم... به نیم رخش خیر   

المصب عجب نیمرچی داشت اصال آدم و به 

د...  ت فرو مییی  حیر



 

 ...ِاهم...میگم... 

 

بگو -  

 

 ...بیتی ات... 

 

ون زدو گفت:   چشماش از حدقه بیر

 

بیتی ام؟!  -  

 

و   هاش و دراوردنگران بهم زل زد. رسی    ع دستکش

ی چند برگ دستمال کاغذی برداشت و  از روی میر

تماالرو نگاه کردجلو بینیش گرفت و تند دس  

 



داره خون میاد؟!  -  

 

؟...بابا یم خواستم بگم بیتی ات ...هااا؟!...خوِن چی

ی بخدا...   و عمل کردی ؟...همیر

 

ه شد که از  یه جوری با قیافه ی خنتی بهم خیر

هارو مچاله  حرفم پشیمون شدم حریص دستمال

 کردو توی سطل انداخت... 

خونه خارج شد!  ی  از آشیی

شد؟! وا نکنه ناراحت   

 

 دوییدم به سمتش و دستش و گرفتم

 

شی ازت دونستم ناراحت یم...عشقم اگه یم

پرسیدمنیم  



 

ناراحت نشدم -  

 

 ...چرا شدی

 

میگم نشدم عزیزم -  

 

ی؟  ...خب االن داری کجا میر

 

 رس جاش وایساد و گفت: 

 

م لباسام و عوض کنم دیگه... دعزیزمن  - ارم میر  

 

 ...اها خب...خب برو



 

رو لباساتو عوض کن یه لباس راحتی توهم ب -

 بپوش اذیت نشی 

 

 ...لباسام رو؟! 

 

اره دیگه -  

 

 ...من که لباس نیوردم با خودم! 

 

باسای اون دفعه ات و بردم گذاشتم تو کمد ل -

 جداگونه برو بپوش

 

 با چشمانی درشت شده نگاش کردم و گفتم: 

 



...تو لباسای منو بردی دونه دونه با دستای 

آویزون کردی؟ خودت تو کمد   

 

 بهم زل زد و گفت: 

 

کردم؟! ...نباید اینکارو یماره دیگه!  -  

 

خواست ببوسمش اون لحظه فقط دلم یم

 ... ی  همیر

واسه همینم وقت و تلف نکردم بدون معطیل لبام 

و به لباش چسبوندم. با خنده ازم جداشدو بغلم  

 کرد

 

 ...تو چرا انقدر خونی هووم؟

 



و موهام و بو کشید... رسش و توی گردنم فرو برد  

بیتی ام و به شونه اش چسبوندم و عطرش مشامم 

و پر کرد. برای چند لحظه غرق بوی عطرش شدم 

 یهو ترس عجیتی به جونم افتاد

 در مقابل 
ی
تند ازش جدا شدم و درحایل که حرف

 عکس
ی
ام نداشتم گفتم: العمل ناگهان  

 

ه زودتر برم لباسام و عوض   ه...بهیی ...ِاهم...بهیی

 کنم

 

رسی    ع پله هارو یط کردم و وارد اتاق شدم. از 

خودم متنفر بودم از لباسام ، از بونی که مثل 

 چسب چسبیده بود به لباسام و ول کنم نبود... 

 



تند تند دکمه هام و باز کردم لباسم و مچاله کردم 

 و پرت کردم گوشه ای. روی تخت ولو شدم... 

 هوووف... 

ی گرم یمچشمام و بستم پلکام کم کم داش شدند  یی

 که حرارت لبانی رو روی لبام احساس کردم... 

تند از جام پریدم. نفس نفس زنان اینورو اونوره 

 تخت و نگاه کردم... 

 

 کش تو اتاق نبود! 

اومد... خدای من چه بالنی داشت رس من یم  

یه جوری شده بودم که هر که نمیدونست فکر 

ی بوسه ام و تجربه کرده بودم! یم کرد اولیر  

بارها و بارها بردیا این کارو انجام داده بود و من 

ی احساش نسبت بهش، بهم  هیچ وقت همچیر

 دست نداده بود! 



 

. پله هارو یط کردم و  ی داغون از تخت اومدم پاییر

خونه رسوندم. بدون که المپ و  ی خودم و به آشیی

یز روشن کنم در یخچال و باز کردم و یه لیوان لیی

دیل و دادم عقب آب کردم و رس کشیدم. صن

ی گذاشتم و  نشستم خم شدم و رسم و روی میر

 چشمام و بستم... 

 

 

برد که حس کردم موهام دارن داشت خوابم یم

کنند! انقدر ترسیده بودم که سیع نکردم حرکت یم

ی که لحظه به لحظه  ی حتی رسم و بلند کنم تنها چیر

در من تغییر میکرد بازشدن بیش از حد پلکام و 

بان قلبم ب ود! ضی  

 

 



 آروم پچ زد: 

 

دنیا...خوابیدی؟ -  

 

ی رفت. نفس  ی کل ترسم از بیر با صدای حسیر

ی رو کردم بهش و گفتم:   کشیدم و خشمگیر
 عمیقی

 

خونه چیکار  ی ...مرض داری؟...نصف شتی تو آشیی

شدم احمق! میکتی اخه؟!...داشتم زهله ترک یم  

 

پاشدم که برم که دستم و گرفت و روی پاش 

اون تاریگ به برق چشمای نشوندم. شوکه توی 

ه شدم...   اش خیر
ی

 رنگ

 

ه خونی  -
باشی که...  قرار شد دخیی  



 

ون   گلونی صاف کردم و خودم و از توی بغلش بیر

 کشیدم... 

 

 ...خوابم میاد...شب خوش

 

. صیی کنصیی کن..  -  

 

رسجام میخکوب شدم. برگشتم به سمتش. یه 

 لیوان برداشت و توش آب ریخت... 

 

ه راه و بیای تا  که دوباره پانشی اون همبیا اینو بیی  -

خونه ی  آشیی

 



ه شدم و بعد  بهت زده به لیوانه توی دستش خیر

 
ی
نگاهم و بهش دادم. باز دوباره داشتم احساسان

م و گفتم: شدم. قدیم عقب گذاشتیم  

 

شنه ام ت  خوام.... دیگه...دیگه...مرش...نیم

شه نیم  

 

 چیه. راهالعمل اش دیگه واینستادم ببینم عکس

 اتاق خواب و در پیش گرفتم... 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 



 لیوان توی دستم خشک شد! 

با بغضی که توی گلوم گیر کرده بود عقب عقب 

ی گذاشتم و بهش  رفتم و نشستم. لیوان و روی میر

ه شدم. درگیر بودم ... خیر  

ی بار احساس عذاب  ی که برای اولیر
ه دخیی درگیر

اورده بود آور و لذت بخشی رو در من بوجود   

 

 

بدون این که خودش احساش داشته باشه. اصال 

شاید ندونه. شاید واقعا هنوز باور نکرده که من 

چقدر دوسش دارم. شاید هنوز از احساسم 

ی نشده...   مطمی 

 اما اخه چرا باید واسه ام نقش بازی کنه... 

 

 



تونست دست رد به سینه ام بزنه و طردم  اون یم

ا دلییل داشته باشه! نکنه هکنه. نکنه همه ی این

کنه که به هدف اش برسه... فقط داره تحملم یم  

صدای گوشی ام باعث شد نگاهم و از لیوان آب 

ی برداشتمش...  م. دستم و کشیدم و از روی میر  بگیر

 

 

 رضا بود! 

 تایم گوشی و نگاه کردم. ساعت دو بود! 

 

...خدا لعنتت کنه رضا اخه این چه وقت زنگ 

..  اخه.. زدنه...نصفه شتی   

 

 وصل کردم و در گوشم گذاشتم... 

 



 ...الوو

 

گوشی   صدای بلند موزیک پرده ی گوشم و لرزوند. 

 و عقب گرفتم... 

 

...احمق کر شدم...کرم داری این موقع شب زنگ 

 زدی هان؟

 

کم کم صدای موزیک کم شدو صدای رضا واضح 

 تر... 

 

؟ - چطوری تو خونی  

 

 ...اره

 



-  
ی
ی من تویه مهمون ن ام پاشو بیا دور خییل خفببیر

 هم حال کنیم

 

 من اهل این هول بازیا 
ی
...ببیند بابا...تو نمیدون

 نیستم

 

ا...منو بگو به فکره کیم...بابا نپوکیدی تو اون و  -

؟؟؟...بیا اینجا پره دچی مخیه یه  خونه تنهانی

 خورده... 

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

بم خوام برم بخوا...رضا کاری نداری یم  

 

جدی شد:  لحن  



 

...چی  - ی ده پکری؟!... شچته تو حسیر  

 

 ...هیچی رضا بیخیال

 

! حرف بزن خب...الل -  گرفتی
ی
مون  

 

 ...رضا میگم 

 

چی بگو؟!  -  

 

ه وارد زندگیت شده بعد  ...میگم فکر کن یه دخیی

میگه دوست داره درحایل که هیچ احساش بهت 

 نداره

 



خب؟ -  

 

 ...خب ...بنظرت دلیلش چی میتونه باشه

 

هبه من یا به تو نزدیک شد -  

 

 ...فکر کن به من

 

پولداره؟ -  

 

 پولدار؟...نمیدونم...تو به چه آدم
ی

هانی میگ  

 

 با خنده گفت: 

 



های رفیق جان....به آدم  ارضم به خدمتتع -

 مثل تو میگن پولدار... 

 

 ...ای مرض

 

-  . و پولدار هست؟..اندازه ی تنه نی شوچی  

 

 ...ای بابا

 

ست یا نه؟! بگو دیگه ه -  

 

ی و این داستانا  ...گفت خانوادش معمولیر

 

آهااا -  



 

...االن این آها یعتی چی کارآگاه؟...دلیلش و پیدا  

 کردی؟

 

ه بخاطر پولت یما - خوادت...یعتی تو حمق دخیی

 تاحاال متوجه نشدی؟

 

 قلبم از جا کنده شد... 

کید. رسی    ع گوشی و قطع   بغضم کم کم داشت مییی

...  کردم و پرتش کردم ی .خدایا یعتی روی میر  

ی شدم که بخاطر پولم بهم  یعتی من عاشق دخیی

 نزدیک شده! 

 

؟  اگه رضا اشتباه کنه چی



بذار یه چند روز بگذره شاید کم کم احساست 

درونش و بروز بده و حرفای رضا هم اشتباه از آب 

 در بیاد! 

 

 

•••• 

 

 دنیا"

 

خونه  ی نصف بدنم هنوز نیمه فعال بود وارد آشیی

ن خوابالودم و به صندیل رسوندم. فقط شدم ت

خوابیدم. شد تا گ یمام نیمخدا میدونه اگه گشنه

ه شدم...   به نقطه ای خیر

 

سالم و علیکم...  -  



 

 نیم میی پریدم باال و بهت زده گفتم: 

 

؟!   ...وای تو اینجانی

 

کجا باید میبودم؟  -  

 

کت!   ...ها؟...نمیدونم!...فکر کردم رفتی رسی

 

خوام یه چند روزی کت کجا بود...یمنه بابا رسی  -

احت کنم...حاال که تو اومدی اصال نیم خوام اسیی

ون  از خونه برم بیر

 

 با خنده گفتم: 

 



ون... ...منم دلم نیم خواد بری بیر  

 

 نیم نگایه بهم انداخت

 

داروشکر که حداقل واست خسته کننده خ -

نیستم البته اگه برداشتم از حرفت و لحنت 

هدرست بوده باش  

 

 ...منظورت چیه؟! 

 

هیچی بیخیال  -  

 

 ...وا بگو دیگه! 

 



...نگفتی واسه چی با گ  - فتم که بیخیال...راستی

 پدرت دعوات شده؟

 

آب دهنم و پر صدا قورت دادم و نگاهم قفل 

 نگاهش شد. حاال باید چی میگفتم بهش؟

 بیچاره شدم... 

خودم و زدم به اون راه که مثال فک کنه نشنیدم. 

گاه کردم و گفتم: اطراف و ن  

 

؟ ی  ...این گوشیه منو ندیدی حسیر

 

 
ی
که کامال پیدا بود فهمیده   بعد یه نگاه مبهم طوالن

م و شک کرده گفت: خوام جوابش و بدنیم  

 

نه!...  -  



 

؟!   ...چیه چرا اینطوری نگام میکتی

 

هیچی  -  

 

دی اقااا؟خوای بهم صبحانه ب...نیم  

 

 کردو گفت: 
ی
 ناچار پوف

 

باشه -  

 

لت نمیخواد بهم صبحانه بدی بگو خودم د... 

 بیام... 

 



 با خنده گونه ام و بوسید و گفت: 

 

ر قربونت برم دارم بهت میدم دیگه... حرص نخو  -  

 

شه. من دیگه دارم خدایا گ قراره این قضیه تموم

شم. چجوری از زیر سوالش در برم. هر دیوونه یم

بار نگام یم.کنه حس میکنم بو برده که من کیم و 

 چیم... 

 امروز بیشیی از همیشه نگاهاش یه جوری شده! 

 

ون اومدم  با بشکنش از فکر بیر

 

   کجانی خانوم؟

 

 تو چشماش زل زدم و گفتم: 



 

 ...پیش تو... 

 

 چشماش و ریز کرد و گفت: 

 

  ویل فکرت یه جای دیگه اس! خودت پیش متی  -

 

 ...نه فکرمم اینجاست

 

وع کن     خییل خب رسی

 

خوری خودت؟...نیم  

 

   من صبحانم و خوردم تو بخور نوش جان



 

یا باریکال ی  ...سحرخیر

 

و برداشتم یه خورده ازشو خوردم  لیوان شیر

ی هم نگاه میکردم  م به حسیر همزمان با خوردن شیر

رو به روم نشسته بود دست اش و زیر چونه اش  

 گذاشته بودو بهم زل زده بود! 

 

 جووون تو فقط نگام کن... 

 جذاب لعنتی ... 

شد با اخم  ف حرفانی که تو دلم رد و بدل یمبرخال

 گفتم: 

 

؟!   ...چیه ؟!...چرا اینطوری نگام میکتی

 



   جالبه! 

 

 ...چی جالبه؟

 

کردم مانکن ها هم صبحونه بخورن...   فک نیم  

 

کتت  ... ها ها ها چقدم خندیدیم...تو که منو از رسی

ون مانکن کجا بود من که دیگه  پرت کردی بیر

 مانکنت نیستم

 

 خوایه  -
ی
اوال شما همیشه برای من مانکن باف

ون...   ماند. دوما پرتت نکردم بیر

 

گفتی  ...عه جدأ؟...قرار دادم و ریز ریز کردی و بهم

ونگمشم بعد یم  پرت نکردی بیر
ی

؟! گ  



 

ی دنیا اگه...اگه واقعا دلت یمب - خواد مانکن شی بیر

 ندارم...با این که اصال دلم
ی
خواد مرکز نیممن حرف

جه مردهای هول و هوسباز باشی اما...اما تو 

ی بهت جلوت و نیم م. فقط کافیه تصمیم بگیر گیر

 قول میدم تا تهش پشتت باشم

 

نه  ی وقتی گفت اگه بخوام رو حرفم حرف نمیر

تصمیم گرفتم منم رو حرفش حرف نزدم و 

بامالیمت باهاش رفتار کنم که بفهمه اگه اون 

و دمم نذاره خوب باشه منم خوبم. فقط کافیه پا ر 

 ... ی  همیر

 رسم و زیر انداختم. لبخند زدم و گفتم: 

 



خواد مانکن شم خوام...چون تو دلت نیم...نیم

ه...من که دلم نمیاد دله تورو بشکنم  نشم بهیی

 عشقم

 

دم ی  دیگه داشتم عوق میر

اخه این چه مزخرفات لوس و زننده انی بود اه اه. با 

اره وبد شنیدن حرفام لبخندی کنج لبش نشست. 

 بهم زل زد... 

 

کتی که از گلوم ...خب اینطوری که تو داری نگاه یم

ه. لباش و اویزون کرد و گفت:  ی نمیر  پاییر

 

خوای من برم؟  یم  

 

 وای قلبم گرفت. آب دهنم و قورت دادم



 چقد معصوم و تو دل برو... 

 دلم نیومد بگم برو! 

 نی اخایار گفتم: 

 

ام نکن .نه... بمون...ویل ... ویل اینطوری نگ  

 

   باشه نوع نگاهم و عوض میکنم

 

 ...عا باریکال... 

 

مشغول خوردن صبحانه ام شدم که یهو چشمم 

کرد که دوست دارن بهش افتاد. مثل کسانی نگام یم

 یه نفرو به سمت خودشون جذب کنند! ... 

کرد... داشت اذیتم یم  



نم قاشق مرباخوری و از تو مربا دروردم و مربا رو م 

روی لبام پخش کردم و مثل خودش  به شکل رژ 

 نگاش کردم... 

 

لبخند گوشه ی لب اش محو شد و رنگه اش پرید. 

از حرکات مداوم گلوش پیدا بود تند تند گلوش داره 

ه  خشک یم شه و مجبوره از آب دهنش کمک بگیی

زور گلونی صاف کردو گفت: ب  که رسفه نکنه!   

 

اره   ِام... میگم...میگم من برم فک کنم گوشیم د

خوره... زنگ یم  

 

گوشه ی لبم و گزیدم و با چشمای خمار شده 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 



 ...اوووم...فک نکنم... 

 

صندیل و یه جوری داد عقب که صدای افتادنش و 

لرزید. حقم داشت  اش یمشندیم. انگار که کل بدن

کامال مشخص بود چقدر داره جلوی خودش و 

ه و چقدر داره مقایم کنه... ومت یمگیر  

 

 خم شدو صندیل و به حالت اولیه برگردوند... 

 

م و جواب بدم... من...من برم گوشی -  

 

 رسی    ع پا به فرار گذاشت... 

 

 زدم زیره خنده... 

. یم ... عویصی
ی
دونستم جرات نداری بهم دست بزن  



خداروشکر که از همه بابت خیالم راحته. این اقای 

ع مقدیم که من میبینم مردی نیست که عرف و رسی 

 رو زیر پا بذاره و به حرف شیطونه گوش بده

 

بالخره یه جوری حواس خودش و پرت میکنه که 

 هوش که شعله ور شده رو بیخیال شه... 

ی دیگه ای...   حاال یا با فرار یا هرچیر

چند دقیقه ای همه جا غرق سکوت بودو من 

 مشغول خوردن... 

 

یهو متوجه صدای پیانو شدم! پاشدم و دنباله ی 

و گرفتم درو باز کردم و وارد شدم صدار   

ی و دیدم پشت اش بهم بود چقد هم پشت  حسیر

اومد! پیانو خوش تیپ تر بنظر یم  



درواقع خوشتیپ بود و این واقعیتی غیر قابل انکار 

 بود

 

 جلو رفتم و پشت رسش وایسادم

 دستم و از پشت دور گردن اش بردم

یه سمت صورتم و به ته ریشش چسبوندم و به 

ه شدم... پیانو  ش خیر  

 

ه لحظه دست از پیانو زدن برداشت ویل به ی 

محض این که متوجه شد منم با ضعف به کارش 

 ادامه داد. آروم تو گوشش پچ زدم: 

 

 ...
ی
ن ی  ...اوووم چقد خوب پیانو میر

 



این بار دیگه واقعا دست از پیانو زدن برداشت و به 

 سمت ام برگشت. تو چشمام زل زد

و عاشقانه نگاش کردم نگاه یه خورده لبخند زدم 

ی چشمام و لبام رد و بدل یم شد! اش بیر  

 

ه شدم لحظه به  نی حرف فقط به چشماش خیر

شدلحظه فاصله ی بینمون داشت کمیی یم  

ورد ... اش رو نزدیک صورتم اصورت  

 

 وای نه نه... 

افته... خواست این اتفاق نی اصال دلم نیم  

.. خواست غرق بوسه اش بشم. نیماصال دلم  

کردم تا  تونستم ازش دوری یمباید تا جانی که یم

 گرفتارش نشم... 

 



یهو با صدای آالرم گوشی اش سکوت عاشقانه ی 

بینمون درهم شکسته شدو قبل از این که لحظه 

 
ی

اش ثبت کنم ازم ی عاشقانه دیگه ای رو تو زندگ

جدا شدو به سمت عسیل کنار تخت رفت و گوشی 

 اش برداشت ... 

 

 

ون.. نفس راحتی  .  کشیدم و رسی    ع از اتاق زدم بیر  

خونه رفتم یه لیوان آب برداشتم رس   ی به سمت اشیی

کشیدم چند تا نفس عمیق کشیدم حوصله ام رس 

ون اومدم خونه بیر ی  رفته بود از اشیی

 

 تصمیم گرفتم یه چرچی تو خونه بزنم

به سمت دیوار شیشه ای رفتم که پرده های 

ی پوشونده سلطنتی فوق العاده شیگ تا حدود

 بودن اش... 



 

 پرده هارو کنار زدم

ی بلندی کشیدم...وای خدای من...   هیر

 !  یه حیاط پشتی

 یه حیاط پشتی پر از گل و گیاه! 

 مثل یه بهشت کوچولو میموند

 

واسه این که این بهشت و از نزدیک ببینم و لمس 

ه رو چرخوندم دوباره و سه باره  اش کنم دستگیر

 ... 

 اما باز نشدم! 

خرین نگاه ام و پشت شیشه به بهشت  دپرس ا

کوچولو انداختم و پرده رو رها کردم. به اتاق ها 

 رسک کشیدم

 



 در آخرین اتاق و هم باز کردم

ی بزرگ و گاو صندوق و گلدون خوشگل و  با دیدن میر

 که گوشه انی از اتاق بود فهمیدم اتاق کار 
ی

بزرگ

 اشه... 

 وارد شدم

 

. ...اوه پس اینجاست...اتاق کارت..   

 

به  به سمت گاو صندوق رفتم با انگشتم بهش ضی

زدم و درحایل که کنجکاو بهش چشم دوخته بودم 

 زیر لب گفتم: 

 

ی که من یم ی خوام این تو باشه! ...شاید اون چیر  

 

 تو دلم دعا میکردم که واقعا همیتی باشه که گفتم



اگه مدارک داخل گاوصندوق اتاق کارش باشند کار 

اینطوری زودترم از رسی  من خییل آسون تر میشه. 

شم و تمام... این پشه راحت یم  

 

ی رفتم و گفتم:   به سمت میر

 

...و اما سوال اینجاست...رمزت چی میتونه 

 باشه؟... 

 

ی نشستم و یه چرچی زدم و پاشدم چقدم  پشت میر

ی نیومده بود حال یم داد رئیس بودن. باید تا حسیر

فتم. رسی    ع پاشدم ون میر و  وندیدم از اتاق اش بیر

 خارج شدم آروم درو بستم... 

 

ون نیومده بود  هنوز از اتاق خواب اش بیر



رفتم و روشن اش کردم روی مبل رو Tvبه سمت 

  
ی
به روش دراز کشیدم و نفس عمیق و طوالن

 کشیدم... 

 

ی   ل تو دست ام بود چند تا کانال باال و پاییر کنیی

 کردم یهونی چشمم به انیمیشن پرنسس ها افتاد! 

 فیلمانی بود کیل خوشحال شدم عاشق یه همچ
ی یر

روی مبل به پهلو دراز کشیدم و مشغول تماشای 

Tvشدم 

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 



بعد از کیل چک و چونه زدن با میالد بالخره رایصی 

 شد بعد از ظهر نیاد پیشم... 

از وقتی فهمیده بودم به دنیا احساس داره خییل 

کردمرسد باهاش برخورد یم  

 

ی دنیا و میالد  حتی تصور کنار هم قرار  بهمم   گرفیی

یخت. رسی    ع ازش خداحافیطی کردم و گوشی و  میر

 قطع کردم نگایه به اتاق انداختم دنیا تو اتاق نبود! 

 

 خارج شدم

پله هارو یط کردم وارد نشیمن شدم. چشمم به 

Tv افتاد. روشن بود !...    

خونه نبود!...  ی خونه رفتم. تو اشیی ی  به سمت اشیی

م اما نه ، تو هیچکدوم به اتاق ها هم رسک کشید

 از اتاق ها هم نبود... 



 

Tvبه سمت  قدم برداشتم. دستام و به مبیل که  

اش بهم بود تکیه دادم و به انیمیشتی که  پشت 

ه شدم و پخش یم ه فکر فرو رفتمبشد خیر  

 خدایا یعتی کجا ممکنه رفته باشه؟! 

 

 

••• 

 دنیا"

 

Tvغرق تماشای  بودم. یهونی احساس عجیتی بهم  

ست داد. حس کردم مدت هاست که یه نفر د

باالی رسم ايستاده! از ترس داشتم قالب تیه 

کردم... یم  

ی هم تو اتاق بود.   حسیر



 

قبل از این که برگردم به سمت جسیم که باالی 

ی و از اتاق  رسم ایستاده بود واسه اینکه حسیر

ون که قبل اینکه سکته کنم یا طرف  بکشونم بیر

و برسونه و مانع شه جیغ   بالنی رسم بیاره خودش

 کشیدم... 

 

به طوری که برای چند ثانیه احساس کردم پرده  

گوشام لرزیدند و صدای زنگ مانندی توی گوشام 

چرخیدو کیپ شدند. تند برگشتم که ببینم رفته یا 

 نه... 

 

ی که با چهره ای منقبض شده که  با دیدن حسیر

کرد یا مرده یا درحال دید صدرصد فکر یمهرگ یم

ی افتاده بودو بهم زل زده  مردنه به پشت روی زمیر

کردند! بود. حتی پلک هاشم هیچگونه حرکتی نیم



بان قلبم از ترس اینکه ممکنه بالنی رسش اومده 
ضی

 باشه باال رفت... 

لرزیدم  با تردید درحایل که از ترس به خودم یم

 گفتم: 

 

!...تو بودی؟!...چرا مثل جن یهو  ی ...ح...حسیر

؟!.  ..دیوونه شدی؟! ظاهر میشی  

 

ی  نی این که به خودش حرکتی بده که ترسم از بیر

بره همچنان توی همون حالت موند! چند لحظه 

ای خشکم زد اما تا به خودم اومدم دویدم به 

یبه ای آروم زدم تو صورتش...   سمتش و چند ضی

 

...الووو...چت شد اخه؟!...یم ی شنوی ...حسیر

شنوی! صدام رو؟...با تواممم...یم  



 

دم جوابم و نیمه ی داد! ر چی صداش میر  

خونه رفتم و یه لیوان اب  ی بدو بدو به سمت اشیی

واسه اش اوردم. لبه ی لیوان و وسط لباش  

گذاشتم و آروم لیوان و حرکت دادم که آب و 

 بخوره... 

 بالخره بعد از چند دقیقه به حرف اومد! 

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 



ی اینکه گ جلوم ایستاده خشم ی نی در نظر گرفیی گیر

 فریاد کشیدم: 

 

ه ی احمق این چه عادت بدیه که داری  ... دخیی

؟... دفعه ی 
ی
هان؟...هر کیو میبیتی باید جیغ بزن

اخرت باشه وگرنه یه بالنی به رست میارم که 

 مرغای آسمون به حالت زار زار گریه کنند

 

د که  ی دست ام و روی قلبم گذاشتم انقد تند تند میر

قفسه ی سینه ام  خواد از کردم یماحساس یم

 که تو دست
ی
ون بزنه. لیوان اش بودو بدون   بیر

 نگاه کردن بهش گرفتم و تا تهشو خوردم ... 

 

دستم و به مبل گرفتم از جام بلند شدم و راه اتاق 

ام پله ی اول و خواب و در پیش گرفتم. هنوز کفش



لمس نکرده بود که سکوت حاکم توجه ام و جلب  

کوت! کرد. از دنیا بعید بود س  

 

 که من کل اعصبانیت
ی
ام و رسش اونم دقیقا زمان

خایل کردم و راحت شدم. آروم رسم و چرخوندم  

ین که ببینم داره چیکار یم کنه. نی این که کوچکیی

حرکتی کرده باشه. رسجانی که نشسته بود، بودو 

ی به نظر یم اومد! رسش و زیر انداخته بود. غمگیر  

 

 یه جورانی دلم براش سوخت... 

دادم و جلوی ش یه خورده صیی به خرج یمکا

ه صد گرفتم. یمخودم و یم دونستم قراره دلش بگیر

اوردم!... ای به زبون نیمساله سیاه کلمه  

 اما مثل اینکه واقعا دلش گرفت. بدم گرفت... 

 



ی از پله منرصف شدم...   از باال رفیی

اش قدم برداشتم. دیدم ویل سیع نکرد به سمت

م و دستم و زیر چونه اش بردم نگاهم کنه! خم شد

اش دلم و و رسش و باال اورد. صورت خیس اشک

 لرزوند... 

 

 ...دنیا!...گریه کردی؟! 

 

 
ی
اش و بوسیدم و گفتم: پیشون  

 

...قربونت برم...ببخش...بخدا میدونستم ناراحت 

دمیم ی  نمیر
ی
شی حرف  

 



ی اش اشکای روی گونه اش و پاک   رسی    ع با آستیر

دست اش   دنبالش رفتم  کردو از جاش بلند شد. 

 گرفتم... 

 

...دنیا!...ببخش دیگه...باشه؟ ...بخدا 

خواستم رست داد بزنم توهم بد جور جیغ نیم

 زدی دیگه... 

 

ون کشید و با تشی گفت:   دست اش و از دستم بیر

 

 ...    ولم کن عویصی

 

 
ی
اش و ازم گرفت و به سمت اتاق نگاه اعصبان

 خواب پا تند کرد... 

 



••• 

 

 دنیا"

 

بدبختیای خودم کم بود حاال باید دادو قاال ی این 

کردم. با حرفانی که بهم زد بد پشه رو هم تحمل یم

جور دلم گرفته بود. چطور تونست بعد اون گندی  

کت زدو اشکم و در اورد دوباره رسم داد  که توی رسی

 بزنه؟! 

 پشه ی عوضیه نفهم... 

 

 زیرلب گفتم: 

 

 
ی
 رس من داد ...آشغال ، عوضتر تو به چه جران

 ؟
ی
 زدی هان؟... به چه جران



 

مدونم و برداشتم روی تخت گذاشتم. وارد اتاق چ 

دادم. جلو شد. نی اهمیت فقط کارم و انجام یم

اومدو دستم و گرفت. با لحتی که ترس توش موج 

د گفت:  ی  میر

 

  چیکار داری میکتی دنیا ؟!...دیوونه 

.مگه خوای باز ولم کتی و بری اره؟!.. شدی؟!...یم

م...مگه نگفتی پیشم  نگفتی دیگه نمیر

....زدی زیر حرفت؟
ی
 میمون

 

خوام برم...اون حرف ها مال ...دستم و ول کن یم

 و توی چشمات 
ی
 بود که احساس پشیمون

ی
زمان

 دیدم و فکر کردم دیگه قرار نیست اذیتم کتی 

 



  کجا میخوای بری؟!...یه خورده اروم باش ، اروم 

 باش

 

 که لوازمم...به تو ربیط ن
ی
ون تا زمان  داره...برو بیر

خوام قیافه ات و ببینم...بعدشم و جمع میکنم نیم

م و واسه ی همیشه از دستت راحت میشم  میر

 

ی بقیه ی لباس  مچ دستام و گرفت و مانع گذاشیی

هام توی چمدون شد! با قیافه پر بغض تو چشمام 

 نگاه کرد: 

 

...بای  نیم
ی
د رس ذارم بری...گفتی پیشم میمون

 حالیته؟
ی
 حرفت وایش...باید بمون

 



ون کشیدم و  تند دستام و از تو دستاش بیر

ی داد زدم:   خشمگیر

 

 ذاریتر برم؟...بعد اون وقت یم...عههه نیم
ی

شه بگ

ذاری تو دقیقا چیکاره ی متی که نیم

برم؟هان؟...اصال به چه حقی به خودت اجازه ی 

 و دادی؟
ی
ی حرف  زدن همچیر

 

زل زده بود نی حرف تو چشمام  

اش که با حلقه ی نازک با نگاه کردن به چشمای آنی 

تر هم شده بودند اشک توی چشماش حاال روشن

 که زده بودم پشیمون شدم. چقد من 
ی
از حرف

 احمق بودم! 

ی بار توی نقش ام فرو رفته بودم و  برای چندمیر

 ... دم به همه چی ی ی یه خول مغز داشتم گند میر  عیر

 



دم انگار واقعا با پشه رابطه کر یه جوری رفتار یم

داشتم...یادم رفته بود که من تنها کاری که باید 

کردم این بود که به پشه نزدیک بشم نه بدتر از یم

م!   خودم دورش کنم و حق عاشق شدن و ازش بگیر

 

 اصال نباید به حرکات و رفتاراش اهمیت میدادم.... 

 نگاه اش و از نگاه ام گرفت و از اتاق خارج شد

 که تو دست ام بودو حریص پرت کردم 
ی
شال گردن

 تو چمدون و زیر لب پچ زدم: 

 

...لعنت بهت...لعنت بهت باز که زدی پوکوندی 

 رو...با این اخالقطرف
ی

ات چجوری های سگ

خوای به پشه حایل کتی که دوسش داری هان؟یم  

 



ون.  و به روی ر   نی معطیل رسی    ع از اتاق زدم بیر Tv 

و رو به روش وایسادم رسش  نشسته بود. رفتم

ی بود .معلوم بود بد جور تو فکر بود...   پاییر

 متوجه حضورم شده بود اما رسش و باال نیورد! 

 

وی پاهاش نشستم با این که اصال دلم ر  

 که باهاش تجربه یمنیم
ی
کردم خواست توی لذن

غرق بشم چونه اش و با دستم گرفتم و لبام و به 

 لباش چسبوندم

 

ی ام پیاده کردم فتی که به  دم و روی حسیر ی بردیا میر

ی بردیا رام یم ی هم عیر شد ؟... اما ایا حسیر  

خودم و ازش جدا کردم دوست داشتم عکس 

العملشو ببینم. چشمای خمار شده اش قفل لبام 

 شده بودند و هوش و حواس از رسش پریده بود! 

 



یه جوری که انگار هیچ شتر  توی اون محدوده 

من! های نبود غیر از لب  

بار اون لباش و روی آروم صورتش و جلو اوردو این

وع کرد به مکیدن لبام...   لبام گذاشت و با ولع رسی

 

کردم. باز هم کل بدنم قلبم و توی گلوم احساس یم

یخ زده بود. اما آروم آروم حرارت از لبام داشت به  

کرد!... کل بدنم رسایت یم  

ذارم رس یه اوفتاد. نباید بنه نه نباید این اتفاق یم

ه...   رابطه ی مسخره باکرگیم و ازم بگیر

 

چند وقته دیگه که این رابطه تموم شه و من برای 

ی که برام  ی ون. تنها چیر همیشه از زندگیش برم بیر

میمونه یه جسم دست خورده اس که دیگه 

نمیتونه خودش و به کش که قراره عاشقش بشه 

 ثابت کنه... 



 

دون نگاه کردم به رسی    ع خودم و ازم جدا کردم و ب

 چشماش گفتم... 

 

 ...ببخشید...من...من باید برم

 

ون کشیدم...   خودم و از توی بغلش بیر

 گفت: 
ی
 پاشدو دنبال اومد و با لحتی اعصبان

 

ی هووم ؟!...باتو ام!... د    اری کجا میر  

 

ی پشیمون شده بودم ویل دلم یه خورده از رفیی

رگه  دیدن برجستگیه یدمخواست. یا شاتوجه یم

تش رو!   غیر

 



 به سمته اش برگشتم و گفتم: 

 

م لباس بپوشم برم  ...هیچی دیگه دارم میر

 

گره ابروهاش محکم تر شدو آهسته چند قدیم 

 جلو اومد و با لحتی کنجکاو و سوایل پرسید: 

 

   کجا اونوق ؟! 

 

نم اگه دوست پشش  ی ...به یگ از دوستام زنگ میر

م پیش اون...   اجازه داد میر

 

اش باال رفت: یهو صد  

 

؟!     چیتر



 

 ... رس من داد نزنا

 

نگاهش و ازم گرفت و به سمت در خروچی خونه 

خواد چیکار بکنه رفت واسه این که بفهمم یم

 دنبالش رفتم 

 کلیدو از روی کنسول توی سالن برداشت

 

ین   این در قفل یم  که شما تصمیم بگیر
ی
شه تا زمان

ین خونه  یف بیی باباتون ...در از اینجا یه راست تشی

یف  غیر این صورت بسته میمونه و شما جانی تشی

برین... نیم  

 

؟ ی  میکتی حسیر
ی
؟!...داری منو زندون  ...یعتی چی

 



ک کنفتو اینجوری   -  

 

ی کاریو نداریا...   ... تو حق همچیر

 

   من حق دارم در خونم و قفل کنم... 

 

•••• 

" ی  حسیر

 

 

بغض کرده بود جلو اومدو دستم و گرفت و با 

حتی التماش گفت: ل  

 

ی تورو خدا بازش کن ...     حسیر



 

دلم یه جوری شد دوست داشتم محکم بغلش  

 کنم ویل نباید تحت تاثیر حرفاش قرار میگرفتم 

با باز کردن در ممکن بود بره خونه ی دوست اش 

 انتظارش و 
ی
و اونجا معلوم نبود چه اتفاقان

کشیدیم  

 

شه ... گفتم که این در باز نیم  

 

نارش رد شدم دنبال ام اومداز ک  

 

م خودم و یم کشم همتون از   باشه پس منم میر

ی   دستم راحت شیر

 



با این جمله اش ترسیدم به سمت اش برگشتم 

فت. رسی    ع از   داشت به سمت دستشونی میر

 پشت دست اش و گرفتم و گفتم: 

 

؟!   ... میخوای چیکار کتی

 

 به سمت ام برگشت. آروم بنظر میومد! 

 

...  بیتی   نیم م دستشونی دارم میر  

 

 ... دستشونی چرا ؟! 

 

 دستاشو پشت کمرش برد و صورت اش و جلو اورد

 

   جیش دارم 



 

... چقد تو پرونی راس راس تو چشمام نگاه میکتی و 

 جیش دارم... 
ی

 میگ

 

   اره اره ...اجازه میدی؟

 

 ...خییل خب برو... 

 

رفتم و روی مبل نشستم و به در دستشونی چشم 

ه دیوونه بود دوختم م ون بیاد دخیی نتظر شدم بیر

اومد. همه اش لحظه ی هر کاری ازش بر یم

شدبوسیدن اش جلوی چشمام تکرار یم  

 

 



گذشت حتی یاد با این که فقط چند دقیقه ازش یم

اوری اش هم لذت بخش بود. خدای من اگه 

 
ی
خودش و ازم جدا نمیکرد معلوم نبود چه اتفاف

افتاد! یم  

 شدم اما  از این که لذت
ی
و ازم گرفت اعصبان

کنم که خییل زود دست به کار شدو خداروشکر یم

 نذاشت کار به جاهای باریک بکشه... 

 

ی منو اون بیوفته   بیر
ی
اصال دلم نمیخواست اتفاف

مخصوصا حاال که به احساسش شک دارم و 

حرفای رضا کیل ذهنم و در گیر کرده. باید ازش 

ی یم هش بیشیی بت شدم ،باید شناختم نسبمطمی 

شد یم  

 

 

 به خودم اومدم



 ساعت تو دستم و نگاه کردم

ی نشد !... خ  ده دقیقه گذشته بود اما یی  

 پاشدم و به سمت دستشونی رفتم و در زدم

 

 ... الووو...دنیا! 

 

 صداش بلند شد

 

؟...نگران نباش خودم و نکشتم 
ی
  چیه... نگران

 هنوز... 

 

ون ببینم  ... یعتی چی هنوز...بیا بیر

 

   نمیتونم



 

 ...چرا ؟! 

 

   مشکل دارم 

 

ون بگو مشکل ات چیه ؟ ...   ...بیا بیر

 

ون اورد   درو باز کردو رسش و از الی در بیر

 

ونه اس نمیتونم به تو بگم  ...مشکل ام دخیی

••• 

 دنیا"

 

 



اش درورد. متعجب گفتم: گوشی اش و از تو جیب  

 

؟!   ... داری چیکار میکتی

 

 
ی
م بهش بگو...   شماره ی خانوم بیان رو میگیر  

 

 ... نههه 

 

   چرا نه؟! 

 

ی و واسم بگیر ...  ی  ... شماره ی فروشگایه چیر

 

 نگاه کنجکاوش روم چرخید... 



شماره رو واسم گرفت و گوشیش و به سمتم  

گرفت. نگاهم و ازش گرفتم. رسم و تو اوردم و درو 

بستم. با بلند شدن صدای خانویم پشت گوشی 

... م بودنش کشیدمنفس راحتی بخاطر خانو   

 

 

ون نره پد بهداشتی سفارش  جوری که صدا بیر

ی  ون کشیدم. حسیر دادم. خودم و از دستشونی بیر

هنوز دم در بود و اینبار نگاه مرموز و کنجکاوش 

چرخید و منتظر بود جوانی درمقابل نگاهش روم یم

 بهش بدم... 

 

احمق چیه انتظار داری بگم پریودشدم و زنگ زدم 

تی برام بیارن؟پد بهداش  

گوشی و دادم دستش. نگاه نی اهمیتم و ازش گرفتم 

اه اتاق خواب و در پیش گرفتم... ر   و  



 

••• 

 

" ی  حسیر

 

چند ساعتی گذشت که اف اف به صدا درومد درو 

باز کردم و بدون این که به بسته انی که پیک اورده 

 بود نگاه کنم حساب کردم و تحویل دنیا دادم

 

ی داشتم از پله ها پ میومدم که برای بار دوم اییر

 صدای اف اف توی خونه پیچید

 یعتی گ میتونست باشه؟

 

ون زد  با دیدن تصویر پریا چشمام از حدقه بیر

 



 ...ای وای حاال گ این و دک کنه... 

 

خواست بیادو دنیارو ببینه... اصال دلم نیم  

 میکنم کل فک و 
ی

د که دارم باهاش زندگ اگه بو مییی

کرد. پریاهم که ماشاهلل دهن لق یم فامیل و باخیی 

 و فضول کارم زار بود... 

 

تصمیم گرفتم جوابش و ندم درو هم باز نکنم نی 

توجه نگایه به راه پله ها انداختم که خداروشکر 

سه که کیه و  ی هم از دنیا نبود که بیادو بیی خیی

 فالن... 

 

 

••• 

 دنیا"



 

 

ون  بعد از عوض کردن لباس هام از اتاق خواب بیر

 تو خونه پیچیده بود وای از  
ی
اومدم. بوی ماکارون

 داشتم نفله یم
ی

ی گشنگ شدم. رسی    ع پریدم تو اشیی

ی نشسته بود و کله اش تو گوشیش  خونه حسیر

 بود! 

 

 به قابلمه رسک کشیدم و گفتم: 

 

 راه انداختی خانویم
ی

 ... به به...چه بو و برنگ

 

وع کرد به خندیدن:   رسش و باال برد و رسی

 

خانویم... درد و  -  



 

 رفتم و رو به روش نشستم

 

... به جون بابام اگه من پش بودم و تو دخیی 

گرفتم اتیم  

 

نمتا...پرو بازیاتو بذار کنار تا کار دستت ی    دنیا میر

 ندادم... 

 

... دست بزنم که داری اقااا...دست شما درد 

 نکنه... 

 

   چه زودم عصتی میشی خاانوم

 



ی من اصال حالم خوش  نیستا هورمونای ... ببیر

 شدن... کم رس به رس من 
ی
ان زنانم دچار یه تغییر

 بذار و دم پرم بپلک... 

 

؟
ی

   اوه اوه اوه چرا زودتر نمیگ

 

 ...چیو ؟! 

 

 با خنده گفت: 

 

ی به سیم   ببینم فقط تو و پریا وقتی پریود یم شیر

ا این شکیل ان....  ی یا همه ی دخیی نیر ی  اخر میر

 

و برداشتم و با  ی  عصتی و تهدید  قاشق روی میر
لحتی

ی گفتم:   آمیر



 

 ... این قاشق و میکنم تو چشاتا

 

خودش و عقب کشید و درحایل که تعجبش قاطیه 

 خنده اش شده بود گفت: 

 

   یا خدااا تو که از پریا بدتری ... 

 

خونه غرق سکوت شد  ی گوشیش و برداشت و آشیی

ی گذاشتم. چند دقیقه ای گذشت.  قاشق و روی میر

ه شدم... دستم و زیر چونه  ام بردم و بهش خیر  

 که یهو متوجه نگاهم شدو گفت: 

 

   چیه؟! 

 



 وقتا عصتی 
!...حالم خوب نیست بعضی ...هیچی

هم مهربون... شم بعضی وقتا یم  

 

 ابروهاش و بهم گره زد و گفت: 

 

   اینطوری نگام نکن... 

 

 ...دوست دارم اینطوری نگات کنم مشکلیه؟

 

ماشم یه بالنی رست میار   پا یم  

 

 نداره 
ی
...وای خدایا آدم تو این خونه امنیت جان

 بخدا

 

هاش کل فضا رو پر کرد. صدای خنده  



 

...تو وایسادی داری 
ی

م از گشنگ ... دارم میمیر

 بده ضعف میکنم یم
ی
خندی؟!...بهم ماکارون

 میوفتادم رو دستتا... 

 

 پاشدو به سمت قابلمه ی روی گاز رفت

 

   االن غذاتوهم میارم نازنازی

 

پاشدم جلو رفتم. از پشت دستام و دور کمرش 

اش چسبوندمحلقه کردم و رسم و به کتف  

 دره قابلمه رو گذاشت و متعجب گفت: 

 

؟!     دنیا داری چیکار میکتی

 



میدونسم بچه گونه حرف زدنم و دوست داره 

وع کردم به بچه گونه حرف زدن:   واسه همینم رسی

 

تی ... گفتم که حالم خوش نیست بعضی وقتا عص

... شم بعضی وقتا هم مهربونیم  

 

ی دستاش گرفت  به سمت ام برگشت. صورتم و بیر

 ام و بوسید
ی
 و پیشون

ی
 آروم و طوالن

 

   قربونت برم

 

 توی چشماش زل زدم

 توی دلم پوزخندی زدم. پشه ی بیچاره... 

 

؟!     چیه باز چرا اینطوری نگام میکتی



 

ی شام و با هم بچینیم؟  ...هیچی میر

 

نه  چرا که   

 

ی شام   بعد از چیدمان زیبای میر

 

وع کردیم به خوردن شام  نشستیم و رسی

بعدشم ظرفارو باهم جمع کردیم و توی سینک  

 گذاشتیم

 

 
ی
احت کن زیاد رس پا بمون   خب دیگه تو برو اسیی

 اذیت میشی 

 



کرد و حال و از اونجانی که دلم یه خورده درد یم

و حوصله ی خودمم نداشتم چه برسه به اون، ر 

 حرفش حرف نزدم... 

 

 ...باش

 

 راه اتاق و در پیش گرفتم

ونه   عجیب بود با این که پش بود از مشکالت دخیی

کامال مطلع بودو میدونست چه کارانی و باید انجام 

 بدم چه کارانی و نه... 

 

اومدم که برم تو اتاق خودم که صدای وحشتناک 

رعدو برق توی کل خونه پیچیدو باعث شد از ترس 

بزنم... جیغ   

 



ی با ترس و لرز خودش و بهم رسوند  حسیر

 

؟...حالت خوبه  چی  - شد قربونت برم خونی

 اره؟...دنیا

 

کردم و لرزید. فقط نگاش یمکل بدنم یم

کلمه هم حرف بزنم...   تونستم حتی یهنیم  

دستاش و دورم بردو بغلم کرد. خودم و بهش 

چسبوندم. کم کم گرمای آغوشش روم تاثیر  

ی رفت... گذاشت و تر  سم به مرور از بیر  

 

 روی موهام و بوسبد و آروم پچ زد: 

 

خونی دنیام؟!  -  

 



ی توی دلم لرزید.  ی با شنیدن جمله اش انگار که چیر

ه شدم...   رسم و باال بردم و به چشماش خیر

 افتاد که بغض گلوم و گرفت و 
ی
نمیدونم چه اتفاف

 چشمام پر از اشک شدند! 

 

ی قلب  که ع  قربون قلب کوچولوت برم - یر

سیا خودم کنارتم...  نه...نیی ی  گنجشک داره میر

 

وسط پیشونیم و بوسید. با شنیدن حرفاش انگار 

دنیای رسسخت شده بود یه دخیی بچه ی که 

 تشنه ی محبته... 

خواد یه نفر کنارش بشینه تا صبح که دلش یم

بغلش کنه و موهاش و نوازش کنه و قربون صدقه 

 اش بره... 

 



توی زندگیم نداشتم... کش که من هیچ وقت   

تمام آدمهای دوروبرم منو فقط بخاطر منافع 

ی همه حتی بابخودشون یم ا... خواسیی  

حتی کش که به قولش خودش من از خوِن اش 

 بودم... 

 

دستم و گرفت و به اتاقش برد روی تخت اش دراز  

. کشیدم. پتو رو روی شونه هام کشید.   

 

ن بند اومدو خواب از فردا که بارو بامشب و اینجا  -

 خیالم راحت شد برگرد تو اتاق خودت باشه؟

 

 پلکام و روی هم گذاشتم 

دلم به حدی درد میکرد که بالش و از زیر رسم 

برداشتم و محکم بغل کردم کم مونده بود گریه ام 



ه اما نه ... من دخیی محکیم بودم نباید به  بگیر

شدم و روی خودم میوردم اگه نی در نی مریض یم

اوردم ممکن بود ازم شه مشکل بوجود یمواسه پ

 دل زده بشه... 

 

 چشمام و باز کردم دیدم رفته! 

 یعتی رفت یه جای دیگه بخوابه؟! 

خب احمق اگه قراره امشب من تنهانی توی اتاق 

 میکنه؟!... 
ی
 بخوابم اینجا و اونجا چه فرف

 

 یهو وارد اتاق خواب شد! 

دم با اون همه درد بهش لبخند زدم و به روی خو 

 نیوردم

 

   خب؟



 

 ... خب که خب ... 

 

؟    چیکار کنیم ؟...میخوای اینجا بخوانی

 

 ...اهوم

 

   پس من برم اتاق بغیل دیگه؟

 

خواد بره ویل من واسه این  پیدا بود که دلش نیم

ی شم گفتم:   که مطمی 

 

 ...اهوم

 



   اخه

 

؟!   ...اخه چی

 

   هیچی بیخیال

 

 ... نه بگو

 

 با خنده گفت: 

 

 من عادت دارم رو این تخت    خودت که
ی
میدون

ه  بخوابم...برم اونجا خوابم نمییی

 

 ...خب به من چه! 



 

 مظلوم رسش و زیر اندخت و لب زد: 

 

   باشه

 

به سمت در خروچی قدم برداشت. با دیدن قیافه 

ون  ی معصومه اش دلم نیومد از اتاق خودش بیر

 اش کنم! 

 

ی   ...حسیر

 

 برگشت و گفتم: 

 

   جان؟

 



نجا بگیر بخواب ...بیا همی  

 

لبخندی محو روی لباش نشسته بودو معلوم بود  

کیل خوشحال شده. فقط نمیدونم چرا سیع 

کرد به روی خودش نیاره! یم  

 کردو گفت: 
ی
 جلو اومد پوف

 

. کتی میمونم..   باشه چون زیاد اضار یم  

 

 ... خدا از دلت بشنوره

 

 خندید

ت اش و درورد  بالش و مرتب گذاشت و تیشی

 

سم هللا! ...ب  



 

د چقد بدن اش  ی ون میر چشمام داشت از حدقه بیر

خوش فرم بود. سینه های چاک دار و بازو های 

ی و  درشت و ورزیده اش به راحتی هر دخیی

کرد... تحریک یم  

 

اول یه نگایه به نقاط بدنش که بدجور روشون 

 زوم کرده بودم کردو بعد متعجب گفت: 

 

ی شده؟!  ی    چیه ؟!چیر

 

ودم گلونی صاف کردم و اخم  واسه تسلط به خ

 کردمد

 

تتو در اوردی هووم؟  ...چرا تیشی



 

 خندید و گفت: 

 

   نگران نباش 

 

 ...نگران نیستم سوال پرسیدم 

 

   بابا من عادت دارم اینطوری بخوابم

 

 و اعصبانیت پوفس کردم که گفت: 
ی

 از رسکالفگ

 

   چیه؟! 

 

 حریص گفتم: 



 

 ...هیچیتر 

 

دو چراغ اتاق و آباژور روی عسیل و روشن کر 

 خاموش اومد کنارم دراز کشید. ترسیدم

 سیع کردم زیاد بهش نگاه نکنم

 بزنم 
ی
ان نشدن هر آن ممکن بود دست به کار جیی

 هر چند اون انگار نه انگار... 

 

 ...فاصله تو حفظ کن... 

 

   ای بابا گیر دادیا... 

 

 با اعصبانیت و صدای بلند گفتم: 

 



 .. ی . ...گفتم فاصله تو حفظ کنیی  

 

   باشه باشه!... 

 

عقب تر رفت تقریبا به اندازه ی یک نفر بینمون 

فاصله افتاد. پتورو روی خودش کشید و چشماش 

ه شدم...   و بست. دوباره بهش خیر

 

 ...میگم... 

 

 چشماش و باز کردو نگام کرد و نگام کرد: 

 

چیه؟!  -  

 

 ...بیتی ات... 



 

ون دادو نی اهمیت بهم   نفسش و بیر
ی

از رس کالفگ

هلو به پهلو شد وپشتش و بهم کرد. وا... پ  

من که میدونم عمل کردی چرا از زیر جواب دادن 

ی اخه. چند دقیقه ای گذشت...   در میر

 

 

نگایه بهش انداختم نی حرکت بود. پاشدم و چهار 

دست و پا به سمتش رفتم آروم رسک کشیدم. 

 دیدم چشماش و بسته. ای خدااا... 

انقدر خوشگل بود   چقدر تو نازی و گوگویل پش. 

گفت کل صورتشم عمل کرده بازم که حتی اگر یم

گفتم زیباترینه... یم  

 



 گونه اش و بوسیدم. چشماش و باز کردو بهمآروم

 نگاه کرد

 

عمل کردی چرا وقتی ...چیه؟!...من که میدونم

؟ یه کالم بگو عمل  پرسم دلخور یمازت یم شی

 کردم دیگه این ادا اطوارها چیه اخه

 

زخندی زد: پو   

 

خواسمتم بهت بگم که تو چقدر ره اتفاقا یما -

...تا حاال کش این سوال و ازم  باهوشی دخیی

سیده بود ویل تو پرسیدی و این یعتی این که...   نیی

 

ام دراومدو در ادامه گفت: تقه انی به رسم زد که آخ  

 



ش و بدونالعاده باالست قدر ی کیوت فوقآ  -  

 

؟! ...مسخره یم کتی  

 

نه جدی گفتم عزیزم -  

 

سیده بود؟!   ...واقعا کش تاحاال ازت نیی

 

نچ -  

 

یف دارن  ...پس اطرافیان تو حتما خییل خنگ تشی

چون هرگ ببینتت تو همون نگاه اول متوجه 

شه کل صورتت جراحیهیم  

 

ی نکن...  - عه عه توهیر  



 

 ...کردم دیگه

 

 کردم... 
ی
 خودم و روی تخت ولو کردم و پوف

شد...  پهلو به پهلو   

تازه متوجه فاصله ی کمه بینمون شده بودم. یه 

خورده خودم و روی بالش خودم کشوندم که تو  

 گلو خندیدو گفت: 

 

نگران بنظر میای -  

 

...نخیر اقا نگران نیستم...میدونم تو عرضه نداری  

ی البته بیشیی جرأت اش و نداری  کاری و از پیش بیی

 



 پش خوبیم و خودم به خو چرا نیم -
ی

دم اجازه گ

 اش و نمیدم

 

به پهلو خوابیدم و تو چشماش زل زدم. خداوکییل 

پش خونی هستی و خودت به خودت اجازه نمیدی 

وگرنه من انقدر احمقم که با یه بوسه ی ساده 

 همه چیو فراموش میکنم و خودم و میدم دستت! 

 

اون رسته هووم؟ باز چه فکرانی تو  -  

 

 ...چشمات... 

 

؟!  - چشمام چی  

 

ونا که دیگه واقیع ان درسته؟...ا  



 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

وای خدایااا...  -  

 

 ...چیه خو سوال پرسیدم

 

ی کرد ی خندهاش رسش و باال و پاییر  بیر

 

ی  - اره اونا دیگه واقعیر  

 

 ...اها...خداروشکر 

 

ه شدم...   بهش خیر



ت درد نکنه. چی ساخته...   واقعا که دست دکیی

ته. شاید واسه معلومه حسانی تو کارش مهارت داش

صورتش رفته باشه اونوره آب؟ شاید همینجا 

 عمل کرده خدا میدونه! 

 

باز چیه؟!  -  

 

 خودم و جلو کشیدم. متعجب نگام کرد... 

 دستم و جلو بردم و لپش و گرفتم... 

 

عه این چه کاریه؟؟؟ -  

 

غییر شکل میده یا نه! خوام ببینم ت...یم  

 

 دستم و از لپ اش جدا کرد



 

ر هم گفت: با اخمانی د  

 

عه معلومه که نه -  

 

خواست به صورتش دست بزنم اما اصال دلش نیم

من کنجکاوتر از این حرفا بودم. نشستم. چشمام 

 از ترس و تعجب داشت قده نعلبگ شده بودند... 

 

؟...بگیر چ - ته تو دخیی دیوونه شدی نصف شتی

 بخواب دیگه

 

نی اهمیت بهش بیتی اش و گرفتم و فشار دادم. از 

 درد صورتش جمع شد: 

 



آخ آخ...  -  

 

جالب بود. دقیقا مثل مال من سفت بود فکر 

بییع عملش کرده باشن... کردم انقدر طنیم  

تند رهاش کردم. با اخمانی درهم پاشدو نشست. با 

 دستش بیتی اش و گرفت

 

یتر بیتی ام...خدا بگم چیکارت کنه اخه این چه  آ -

 کاریه زده به رست اره

 

هزدم زیره خند  

 

 ...اره اره

 



دستی که جلوی بیتی بود و گرفتم و سیع داشتم 

 واسه بیتی اش افتاده
ی
 بردارمش و ببینم چه اتفاف

 

 ...حاال بذار نگاه کنم... 

 

؟  - کجارو میخوای نگاه کتی  

 

 ...میخوام ببینم چه شکیل شد

 

الم و بهم زدی، یعتی چی چه شکیل شد مگه ح -

ه که تغییر شکل بده؟؟؟  خمیر

 

ه...ا ره خمیر  

 

بخدا االناست که باال بیارما -  



 

ی کشیدم.  خندم گرفت. دستش و گرفتم و بزور پاییر

 خودشم کم مونده بود بزنه زیره خنده... 

با دیدن بیتی اش که همون حالتی بود دهنم وا 

 موند

 

...چرا همون شکلیه...ببینم نیمرخ ات  ...وا یعتی چی

 رو

 

ش رسش و چرخوند. به قوس خوشگله بیتی ا

 چشم دوختم و دپرس گفتم: 

 

 ...ای بابااا

 

ی لبخنده خنده دارش اخم کرد و گفت:   بیر



 

نو بگو انقدر احمق شدم که هرکاری خانوم بگه م -

 انجام میدم

 

ردو خاموشش کردسمت آباژور ب دستش و به  

 

نه  ی ...عه چرا خاموشش کردی...رعدو برق میر

سم آقای عمیل  مییی

 

این بار  درهم که اش کردو با اخمانی یهو روشن

 واقیع بودند تو چشمام زل زد 

 

 عملیادفعه ی اخرت با -
ی

شه به من میگ  

 

 مظلوم نگاش کردم



 

 ...وا...خودت گفتی عمل کردی! 

 

بهت ندادم و گفتم ویل اجازه اش   -  

 

رسش و روی بالش گذاشت و پشت اش و بهم کرد 

 و گرفت خوابید

 بهت زده خودم و سمت بالشم کشوندم 

بغلم و به خودم فشار دادم دل دردم کمیی  بالش تو 

ی نرفته بود چشمام و بستم  شده بود اما کامال از بیر

 بعد از چند دقیقه خوابم برد... 

 

••• 

" ی  حسیر

 



 

 یهو از خواب پریدم... 

نفس عمیقی کشیدم و دستام و توی موهام فرو 

بردم. اینجور مواقع دلشوره ی عجیتی داشتم همه 

 افتاده یا قراره اکردم اتفااش احساس یم
ی
 ف

ی
تفاف

 بیوفته! 

 

اباژور هنوز روشن بود ناخودآگاه برگشتم و به 

پشت رسم نگاه کردم. دنیا بالش و بغل کرده بود 

ی   اش و به بالش تکیه داده بود واسه همیر
ی
پیشون

نمیتونسم صورتشو ببینم ویل از لرزش شونه هاش 

 متوجه شدم بیداره! 

 

وی ظریف پاشدم و نشستم دستم و روی باز 

انه اش بردم و اروم صداش زدم:   دخیی

 



   دنیا

 

 با شنیدن صدام رسشو باال اورد

 صورتش خیس بودو چشماش پر از اشک! 

 با دیدنش شوکه شدم... 

 گفتم: 
ی
 با لحتی غرق نگران

 

   قربونت برم چی شده ؟! 

 

 هق زدو گفت: 

 

 ... هیچی 

 

شه اخه ؟!   مگه یم  



 

ی اش اشکاش و پاک کرد  با آستیر

 

شم تو .یه خورده دلم درد میکنه ...خوب یم.. 

 بخواب... 

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

ی ابروهاش نشست و زیر لب حریص   اخیم بیر

 گفت: 

 



شه تو درد بکشی و من بیخیال کپه ی گه یمم -

 مرگم و بذارم 

 

چراغ اتاق و روشن کرد از توی کمد لباس اش شال  

 اش و در اوردو به سمت کنسول رفت و 
ی
گردن

اشت و به سمت ام اومدسشوارو برد  

صورت خیس اشکم و پاک کردم  پشت دستمبا   

 

خوای چیکار کتی هووم؟! ...یم  

 

اومدو کنارم نشست سشوارو به پریز برق زدبالش 

و برداشت و زیر رسم گذاشت بلوزبافتم و باال داد. 

 اش و دور کمرم پیچوند و سشوارو 
ی
شال گردن

 روشن کردو روش گرفت... 

 



ه شدم... نفس عمیقی کشی دم. بهش خیر  

گرما کم کم به بدنم منتقل شدو تاثیر خودش 

گذاشت... و   

خواست از خجالت آب شم. بهم زل بود. دلم یم

ی دهن باز کنه و من فرو برم دلم یم خواست زمیر

 توش... 

منه احمق جز دردرسو بدبختی واسه ی این پشه 

 چی داشتم... 

 

   قربونت برم من... 

 

بهش لبخند زدمبغضم و قورت دادم و   

 

 ...مرش

 



گرفت اینجوری   مامان هر وقت پریا دل اش درد یم

 آروم اش میکرد

 

؟  ...تو هم از اون یاد گرفتی

 

 خندید و گفت: 

 

 ...    اره خب یه جورانی

 

 بهش زل زدم... 

های خودم افتادم.. یاد بدبختی   

گرفتم تا خوده من بیچاره هر وقت دل درد یم

کردم و گریه یم پیچیدمخودم یم صبح به   

 



برد چقد بد بود  اخرش ام از درد زیادی خوابم یم

که من کش و نداشتم چقد بد بود که هیچ کس از 

 دردام خیی نداشت

 

با یاد اوری لحظه هانی که دردام و به تنهانی پشت 

ذاشتم بغض گلوم و گرفت اما قورت اش رس یم

 دادم

دستم و جلو بردم و روی دستش گذاشتم. یه 

ده نوازشم کردو بوسیدم... خور   

 

 گرفت کم  
ی
بیست دیقه انی سشوارو روی شالگردن

ی شدن و به خواب عمیقی فرو  کم پلکام سنگیر

 رفتم... 

 



ی دوتا تخته سنگ مچاله احساس یم کردم بیر

شدم. اولش فکر کردم خوابه. یه تکون به خودم 

رر...   دادم دیدم نخیر

 افتاده بود! آر 
ی
وم چشمام واقعا مثل اینکه یه اتفاف

 و باز کردم... 

 

••• 

 

 

" ی  حسیر

 

 

ترسیدم چشمام و باز کنم و با صحنه ای که مدام 

شد مواجه شم! توی ذهنم تکرارو تکرار یم  



اش و دونستم چه غلیط کردم. دستاما من که یم

روی سینه ام اوردو فشار داد که ازش جدا شم. نی 

اختیار چشمام و باز کردم و باهاش چشم تو چشم 

. شدم..   

 

گلونی اولش هردومون خشکمون زده بود. ویل اون

صاف کرد هول شده نگاه اش و ازم گرفت. قفل 

 خودم و 
ی

مندگ دستام و دور کمرش باز کردم و با رسی

روی بالش خودم کشوندم. دستم و توی موهام 

ی بگه...  ی  بزنه و چیر
ی
 بردم. منتظر بودم حرف

 

اما تا دیدم سکوت کرد نگاهم و از سقف اتاق  

فتم و آروم زیر چشیم نگاهش کرد. عجیب بود گر 

ه شده بود! یعتی از این که نا  اونم به سقف خیر

 خواسته بغلش کرده بودم خوشحال بود؟! 

ی روی چهرهاین .. اش زوم کردم. بار با دقت بیشیی  



 

 

نچ یه لبخنده رنگ و رو پریده هم روی لباش نبود! 

 حتی برق خوشحایل هم توی چشماش ندیدم! 

اعصبانیت داد زد: یهو با   

 

ی کاری کردی؟ هان؟هتو به چه حقی  - مچیر  

 

آروم و پر صدا آب دهنم و قورت دادم. آرنج ام و 

 به تخت تکیه دادم و رسم و باال بردم... 

 

؟!...خب!...  !...یعتی چی به چه حقی  ...یعتی

 

 با همون لحن پر از خشونت پرید میون حرفم: 

 



؟...ده بگو  -  گرف خب چی
ی
؟؟؟دیگه اللمون تی  

 

ی ابروهام نشست و واسه ی چند لحظه  اخیم بیر

ی بار قلبم مچاله شد  حس کردم برای چندمیر

 آروم لب زدم: 

 

 ...دنیا...درست... صحبت کن

 

خوای چه غلیط رست صحبت نکنم یمد -

؟...کاریم از دستت بر میاد،...   بکتی

 

 ... ی  پتو رو کنار زدو از تخت رفت پاییر

این قضیه ی تحمل فک کنم باید تحمل کنم. اما 

، این کلمه های زجر دهنده گ قراره سایه ی لعنتی

 
ی

من محو بشه؟ نحس اش از روی زندگ  



 

گ قراره عالقه ی واقیع دنیا رو با دوتا چشمام 

ببینم؟ اصال این چه زندگیه که من واسه ی خودم 

خواد! که ساختم. شاید اون واقعا منو نیم

خواد... صدرصد هم نیم  
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"دنیا  

 

 

ه رو بچرخونم که تازه به خودم  اومدم که دستگیر

 اومدم و متوجه شدم چه زری زدم! 



ه رو رها کردم و آروم برگشتم به سمت  دستگیر

پشه. با چهره انی بغض آلود و اخمانی درهم به  

ه شده بود...   گوشه ای خیر

 

خواست از دست خودم موهام اون لحظه دلم یم

انی و خودم و ج . یا رسم و بکوبوتم بهو بکنم

یف  خالص کنم. اخه من چرا انقدر عویصی تشی

دارم؟ چرا انقدر نفهمم؟ حالم از خودم بهم 

خوره. کاش االن یه نفر اینجا بود و با دوتا یم

داد تا گرفت و انقدر فشار یمدستاش گردنم و یم

م و راحت شم...   بمیر

 

رسم و زیر انداختم و مثل همیشه با کمک گرفتم از 

اش قدم برداشتم... ومم آروم به سمتفیس مظل  

 زیر لب گفتم: 

 



 ...ببخشید

 

 کردو پتو رو  
ی
تا صدام و شنید کالفه و دلخور پوف

کنار زد. از کنارم رد شدو به سمت کمد لباسش 

 قدم برداشت. 

 

ی یم ؟...حسیر بخشی  

 

ون کشیدن  نی اهمیت در کمدو باز کردو مشغول بیر

رفتم که لباساش شد. به سمتش رفتم و دستش و گ

باعث شد از کارش دست بکشه و با همون قیافه 

 ی درهم و گرفته اش بهم زل بزنه... 

 

لبام آویزون کردم و سیع کردم به معصومانه ترین 

 شکل ممکن توی چشماش زل بزنم... 



 

 خوام عشقم...خودت که یم...معذرت یم
ی
دون

خودم نیست...  دست  

 

 توی چهره اش
ی
ین اتفاف بیوفته  بدون اینکه کوچکیی

نگاهش و ازم گرفت. همه اش منتظر بودم بگه 

فرم اش و بهم دوخته بخشیدم اما انگار لبای خوش

 بودند! 

 

ه شده بودم انگار   تو همون حالتی که بهش خیر

نداخت. اعصبانیت داشت به دلم چنگ یم  که

خواست خواست بزنم بکشمش! دلم یمدلم یم

کنم هم   پشه مقدم و دار بزنم که هم کارو یکشه

 خیال کوروش و راحت کرده باشم! 

 



ی تیکه ای و از حیف حیف که دلم نیم اومد همچیر

ی محو کنم! اون باید ازدواج یم کردو از روی زمیر

ی به جا یم ذاشت یه پش یا یه خودش یه اثر هیی

 خوشگل. البته اگه عمل روی ژن آدم ها تاثیر 
دخیی

 بذاره... 

رصد دمال نود نبود به احت اگه انقدر تودل برو 

کشیدم... نقشه ی قتل اش و یم  

 

کتی هان؟داری به چی فکر یم -  

 

ون اومدم...   از فکر بیر

دیدم چشمای درشته معصومم ریز شدند و به 

 دارم به پشه نگاه 
ی
احتمال زیاد مثل یه قاتل جان

 میکنم! وای لبام، لبام... 

یه جوری پوست لبم و از اعصبانیت کنده بودم که 

د! ز سوز یم  



 

 سیع کردم به حالت اولیه برگردم... 

 بزور لبخندی هولناک روی لبام اوردم و گفتم: 

 

 ... ...هیچی  ...هیچی

 

ی ابروهاش پر  رنگ تر شد... اخم بیر  

 

؟!   ببینم تو فکر  -
ی
کردی با یه احمق طرف  

 

 بهت زده با پته تته گفتم: 

 

 ...َمن...منظورت...منظورت چیه؟! 

 



ون داد و دره کمدو  بست...  نفسش و بیر  

 اومد که از اتاق خارج شه که تند دستش و گرفتم: 

 

...عشقم...تورو خدا منو ببخش...باشه؟...دیگه 

 نشم
ی
 قول میدم اعصبان

 

ه شده بود. این بار پوزخنده خنده داری  بهم خیر

 زدو گفت: 

 

گه اعصبانیت دست خوده آدمه که قول م -

 رس قولت 
ی
 بزن که بتون

ی
میدی؟ حداقل یه حرف

 
ی
 بمون

ی
و زیرش نزن  

 

 دست خوده آدم 
ی

...خودت داری میگ

 نیست...ببخش دیگه باشه



 

 تو فکر رسش و زیر انداخت... 

 

 ...بخشیدی؟

 

بار قیافه اش دلخور رسش و باال اوردو نگام کرد. این

اومد! با لحتی کامال آروم گفت: و گرفته بنظر نیم  

 

غل ساده ارزش اون حرفارو داشت؟بواقعا یه  -  

 

ه داشت... معلومه ک  

پش جهانگیر مقدم چیکاره ی منه که باید بغلم  

 که به میل خودم نبوده و 
ی
کنه؟! اونم دقیقا زمان

خواب بودم! اصال غلط کرده که بهم دست زده! 

 قرار شد دور از هم بخوابیم دیگه... 



 

پشه ی عویصی حیف که میدونم آدم هوسبازی 

و  اتنیستی وگرنه طبق افکار قبیل ام نقشه ی قتل

کرد... کشیدم و خودم و از دستت راحت یمیم  

 تند داد زد: 

 

دنیااا -  

 

ه شدم  از جام پریدم و بهش خیر

 

 عزیزم
ی
ن ی  ...ها چیه؟!!!...چرا داد میر

 

ی بیاره با اعصبانیت داد  بدون این که صداش و پاییر

 زد: 

 



و داری به چی فکر میکتی هان؟...به چی فکر ت -

بینم... چشمات یم میکتی که هر بار من تنفرو توی  

 

 از ترس حرف تو دهنم ماسید!... 

این بار انگار یه تخته سنگ توی گلوم گیر کرده 

خواست جیغ بزنم و کل قضیه رو بود! دلم یم

واسه ی پشه بریزم رو داریه. بگم که مجبورم  

کردند. بگم که من اصال حوصله عشق و عالقه و 

این کوفت و زهرماریارو ندارم. بگم که من 

اش نداشتم و حرفام جز دروغ وقت دوستیچه

 معتی دیگه ای نداشتند!... 

 

و بیشیی  اما نه با این کارم فقط گندو کثافت و بیشیی

دم و واسه ی خودم و کوروش دردرس  ی هم میر

تراشیدم. سیع کردم آروم باشم. سیع کردم یه یم



های نی حدو مرزم استفاده کنم. روی 
خورده از هیی

وم لباش و بوسیدم... پنجه وایسادم و آر   

 

تونم بگم که بوسیدنش انقدر با اطمینان کامل یم

بخش بود که هم درون آشفته ام و به برام لذت

ین نحو آروم یم کرد، هم به هیچ عنوان دلم بهیی

خواست ازش جدا بشم! نیم  
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... وله ای بپا شده بود توی دلم ول  



غزم یخ زدند و و به یکباره انگار تمام سلول های م

خواست به هیچی جز دوست انگار که دلشون نیم

داشت کش که روی به روی من قرار داشت فکر  

کنند! آروم خوش و از جدا کرد و نگاهش و توی 

 چشمام چرخوند

 

داد... حاال دیگه نگاهش بوی دروغ نیم  

بلکه من معتی واقیع کلمه ی لذت رو توی 

ی باعث شد دیگه  نخوام چشماش خوندم و همیر

به حرفای از رس اعصبانیت و چهره ی غرق تنفره 

خواست بار فقط دلم یمتوی فکرش فکر کنم! این

همون دنیانی رو ، رو به روی خودم ببینم که به 

عاشقانه ترین شکل ممکن توی چشمام زل زده 

 بود... 

 



و این برای منه شکاک به عشق اش آخره 

 خوشبختی بود! 

 

ی فکر می - ی ا...فکر نکن کنیداری به یه چیر

 نفهمیدم! 

 

 روی لبام نشست و گفتم: 
ی
 لبخند پر از ذوف

 

م صبحانه رو آماده کنم...زودی بیا  ...من میر

 

ی اره؟ داری از زیره - جواب دادن در میر  

 

 با خنده گفتم: 

 



...حاال نکه جنابعایل گفتی داشتی به چی فکر 

کردی! یم  

 

 هول شده گفت: 

 

خب...خب من!  -  

 

...بگو  ...هووم؟...تو  دیگه چی  

 

روم باشه و لبخند زد! بار سیع کرد آاین  

 

ا فکر یمب - ی کنه الخره بعضی وقتا آدم به بعضی چیر

 دیگه...مگه غیر از اینه... 

 



خواست به که لبخندش واقیع نبود دلم یماز این

روش بیارم اما مغز هنگم بهم این اجازه رو نداد. 

و   منم یه لبخنده خشک و خایل تحویلش دادم

 گفتم: 

 

 ...بله دیگه حرف شما صحیحه... 
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 دنیا"

 

 

ه رو چرخوند و خارج شد...   دستگیر

 نفس راحتی کشیدم و زیر لب گفتم: 

 



 ...وای خدایاشکرت که بخیر گذشت

 

با صدای آالرم گوشیش رسم و برگردوندم و نگاش  

کردم. کنجکاو شدم جلو رفتم و از روی عسیل 

وشی اش گصفحه ی  اش. اسم سوفیا روی برداشتم

نمایان شد! نی اختیار ریجکت کردم اما دوباره زنگ 

زد. وای خدایا یعتی اینا دوتا باهم در ارتباط 

 بودند؟... 

 حریص پچ زدم: 

 

...اه...گندت بزنن این چه وقت زنگ زدن بود 

ه ی چندش...حراقل یم ذاشتی این قضیه دخیی

تموم بشه بره نی کارش بعد پیگیر عشقت 

ی شدی...ایم ی الیه که ذلیل بمیر  

 



اول صبچ کیل اعصابم بهم ریخته شد گوشی و با 

حرص روی عسیل گذاشتم نگایه به آینه قدی اتاق 

 انداختم چقد رسو وضع ام نا مرتب بود

 

ه سمت چمدونم رفتم شونه ام و برداشتم و ب 

لباسام و  موهام و شونه زدم و از پشت بستم. 

 گرم، گلبیه دراوردم و یه ست بلوز شلوار پشیم

ی بد جور رو  پوشیدم. صدای آالرم گوشیه حسیر

ه دست بردار نبود و فرت و فرت  مخ ام بود. دخیی

زد! زنگ یم  

 

گفت وصل کنم و هر چی از دهنم در شیطونه یم

ه ی زشت احمق کنماا  میاد باِر ایندخیی

گوشی و از روی عسیل برداشتم و به سمت در 

  تاق رفتم وارد نشیمن شدما خروچی 

ی تو نشیمن نبود !...   حسیر



 

خونه...  ی  پریدم تو اشیی

 

؟  ...عه اینجانی

 

 نشسته بودو چای میخورد

 

  نه اونجام...عه گوشیه من دست تو چیکار 

 میکنه...بده ببینم

 

 حریص گفتم: 

 

 ...خودش و کشت... بیا جواب بده 

 



 گوشی و ازم گرفت... 

یه نگایه به صفحه ی گوشی انداخت اخماش 

فحه ی گوشی خاموش کردو روی درهم شد! ص

وع کرد  ی گذاشت دوباره چای اش و برداشت رسی میر

به خوردن. یگ از صندلیارو عقب کشیدم و رو به 

 روش نشستم

 

زیر چشیم بهش نگاه کردم. احمق تو که گفتی تو و 

سوفیا راهتون از هم جداست! تو که گفتی دوست 

زنه! اش نداری پس چرا داره بهت زنگ یم

 ترسووو... 

گفتی دوسش رفتی بهش یمتو اگه آدم بودی یم

، وره دل من و مدام تو گوشم این  نداری نه بشیتی

 جمله رو تکرار کیم که... 

خوام!... من اون و نیم  



برای چند لحظه یاده بردیا افتادم! زیر چشیم 

بهش نگاه کردم. من و اون دقیقا مثل هم بودیم. از 

 ترس منم دسته کیم از اون نداشتم... 

 

گفتم ترسو که هر گ یه جوریم به اون یم

کرد از بس دل و جرات دارم دونست فکر یمنیم

هنوز یه کلمه از حرفای خودم و این و اون و توی 

 دلم نریختم و همه رو ، رو در رو زدم! 

 

 بهم زل زده بود! 

 و مبهم. یه زل زدن با نگایه یخ 
ی
یه زل زدن طوالن

ه توی رسش تونست بفهمزده که قشنگ آدم یم

 چه ها که نیم.گذره... 

ی شبیه  ی یه حس بدی بهم دست داد. یه چیر

ی نداشت ی ه که چیر
که من حسودی اخه اون دخیی

 بخوام بهش حسودی کنم!... 



 

 نمیدونم... 

ی شاید چون احساس یم کردم آخرش اون و حسیر

کنند و پشه به این خونی و همه چی باهم ازدواج یم

ه ی نی ریخته ، تمویم میوفته تو دام اون دخ
یی

 عقده ای، خول و چل... 

 آروم پچ زدم: 

 

ی   ...حسیر

 

ون اومد و گفت:   از فکر بیر

 

   جان؟! 

 

ه چیه ؟هووم؟  ...جریان این دخیی



 

ی  وع کرد به چای ریخیی پاشدو یه لیوان برداشت رسی

 داخلش... 

 

  هیچی بابا...بهت که گفتم دیوونه اس...گفته 

که دوسش ندارم... بودم  

 

نه...این یعتی این   ...دیوونه ی اس ویل بهت زنگ میر

ی این وسط هست ی  که یه چیر

 

ی منو اون نیست    قربون اون چشمات برم هیچی بیر

... نیم خواد نگران باشی  

 

 
ی

...عه اینطوریاست؟...خب اگه راست میگ

خوایش... نیم جوابش و بده بگو   



 

االن؟!  -  

 

 صدام باال رفت: 

 

ی   و بهش ...اره پس گ؟...رسی    ع جواب بده همیر

 بگو تا خیالم راحت شه

 

مکث کردو و یهو با عصبانیت تمام صداش باال 

 رفت: 

 

ه هیچ ارتبایط  - بابا دارم بهت میگم من با اون دخیی

ی بار دارم بهت  ی بار نه برای چندمیر ندارم. برای اولیر

میگممم که حالیت شه...من... اونو... دوست 



منو خوای بفهیم...چرا انقدر ندارممم..چرا نیم

 اذیت میکتی تو هان؟

 

خشکم زده بود و فقط بهش نگاه میکردم. بغض  

دم که کردم و چونه ام یم لرزید لبام و بهم فشی

 اشکم در نیاد اما کاسه ی چشمام به مرور پر شد... 

ی کوبوندم و پاشدم و از  دلخور دستام و به میر

خونه خارج شدم...  ی  آشیی
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و دندونام و بهم  دستم و توی موهام فرو بردم

دم. وای باز که گند زدم...   فشی



 لعنت... 

اش و در اوردم. چرا من نمیتونم موقع باز که اشک

ل کنم!   عصبانیت خودمو کنیی

 یم
ی
شم دیگه هیچی نمیفهمم... چرا وقتی عصبان  

 

نگایه به نشیمن انداختم. روی مبل نشسته بود و 

ی بود.   رسش پاییر

 نی اختیار زیر لب گفتم: 

 

الیه من قربون قیافه ی دلخورت برم...   

 

از حرف خودم خنده ام گرفت. واقعا که بعضی 

وقتا از این که انقدر دوسش داشتم تعجب 

کردم یه خوابه که قراره ازش کردم و حس یمیم

 قبل اون... 
ی

م و برگردم به زندگ  بیی



 که باوجود این که خییل باب میلم بود 
ی

یه زندگ

!... اشخواستمحاال دیگه نیم  

 

هانی که به احساسش دارم. با وجود با تمام شک

اون حدش که رضا زدو باعث شد حسانی ذهنم و 

 بدون اون و 
ی

درگیر کنه باید بگم که دیگه زندگ

رام بهشت باشه!... بخوام! حتی اگر نیم  

 

 

دستام و پشت کمرم بردم و به سمتش قدم 

 برداشتم. گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...َس الاام... 

 



نسبت به سالیم که بهش کردم هیچ عکس العمیل 

نشون نداد! کنارش نشستم و با صدا نفس ام و 

وم دادم. اصال انگار ن انگار...   بیر

 

م ها خانوم خانوما
َ
 ... دنیااا...قهری؟هووم؟...با توا

 

آروم گونه اش و نوازش کردم و در گوشش زمزمه  

 کردم: 

 

 ...دنیا... 

 

گفت: تند رو کرد بهم و با تشی    

 

؟خوای چیکار کتی   اره اره قهرم ...یم  

 



گفتم: یه خورده مظلوم نگاش کردم و   

 

...کاری نیم تونم بکنم جز اینکه منتظر ...هیچی

... کنه و آروم شی بمونم عصبانیتت فرو کش  
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 دنیا"

 

ی یه بچه آویزون کرد...   لباشو عیر

 یه جورانی با دیدنش عصبانیت ام فروکش کرد و

ی عقب ا ی و ِمن افتادم: عیر ِ
فتاده ها به میی  

 

 ...خب...خب! 



 

؟    خب چی

 

 ...  ...هیچی

 

 لبخند زدو گفت: 

 

  قربونت برم پاشو بریم صبحانه ات و بخور 

هاکتی ضعف یم  

 

ط  ...به یه رسی

 

؟!     چی

 



 انگشت اشارم و به سمت بهشت کوچولو کشیدم

 

 ...در اونو باز کن 

 

ندیدو  رسش و باال بردو به باغچه نگاه کرد. خ

 گفت: 

 

   باش قبوله

 

 ...آخ جون ... 

 

 لپمو کشید

صدای االرم گوشی اش دوباره بلند شد. لبخند از 

 روی لباش محو شدو ابروهاش بهم گره خوردند



خونه  ی نگایه بهم انداخت پاشد و به سمت آشیی

رفت. منم پا شدم و پشت رسش رفتم. رفت و 

 روی همون صندیل نشست. دست بهم اشاره کرد! 

 

یا  ب  

 

 با کنجکاوی رفتم و رو به روش نشستم

 

 ...چیه؟! 

 

ی سوفیاست من وصل یم کنم تو جواب بده  ببیر  

 

 

 متعجب گفتم: 

 



ی ؟!!   ...مننیی

 

اره -  

 

ی من نمیتونم...نه...   ...نه نه نه...حسیر

 

 بدون این که بذاره به حرفم ادامه بدم وصل کرد

خونه پیچید!  ی  صدای سوفیا توی فضای آشیی

 

؟...چرا زنگ یم   الووو..  زنم جواب .عشقم خونی

 نمیدی ؟

 

ی با دیگه داشت عصاب ام و خورد یم کرد حسیر

 چشم و ابروش به گوشی اشاره کرد



اش العملآروم و با ترید واسه اینکه بفهمم عکس

 چیه گفتم: 

 

 ...الووو...شما؟

 

وع کرد به  یه لحظه سکوت کردو با عصبانیت رسی

 حرف زدن: 

 

ه ی بیشعوررر  رر تو گ هستی    دخیی

 هان؟...گوشیه عشق من دست تو چیکار میکنه؟

 

اخم کردم و دقیقا با همون لحن حال بهم زن مثل 

 خودش گفتم: 

 

 ...بیشعور جد ابادته انگل... 



 

 آنی که به 
ی م! عیر نمیتونستم جلوی حرفام و بگیر

جریان افتاده باشه هر چی از دهنم در اومد بهش  

جیغ جیغوش گفتم! اونم پشت گوشی با صدای 

 فحشم میداد!... 

 

ی آب زیر کاه    انگل عمته هرزههههه ...به اون حسیر

نم به باباش ببینم از گ تا حاال  بگو ی دارم زنگ میر

ای  جرأت کرده تا وقتی که من هستم با دخیی

 ارتباط برقرار کنه... 
ی
 خیابون

 

؟!...توی 
ی
 خیابون

ی
؟...تو به من میگ

ی
...خیابون

خودت جرات زدن  احمق خره گ باشی که به

 و میدی...دیگه نبینم بهش زنگ 
ی
ی حرف همچیر

شم میام بزنیا...اسمت و رو گوشیش ببینم پایم

کنم..اوگدونه دونه موهات و یم  



 

نی این که اجازه بدم حرف بزنه رسی    ع قطع کردم و  

. رسم و به پشتی صندیل  ی گوشی و پرت کردم رو میر

 تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم... 

ی به ه شده بودحسیر م خیر  

 

 ...ها؟...چیه؟

 

 یهو زد زیره خنده! 

 

 ...وااا...دیوونه شدی؟

 

ی خنده هاش گفت:   بیر

 



...زدی پوکوندی بچه ب - ابا تو دیگه گ هستی دخیی

 ی مردم رو 

 

...حقش بود وقتی تو عرضه نداری حرف دلت و 

به زبون بیاری منه بیچاره باید گلوی خودم جر بدم 

 بخاطرت

 

عه دنیا -  

 

 ...چیه؟...مگه دروغ میگم

 

 از جاش پاشد و به سمت سینک رفت و گفت: 

 

وع میکنیا - باز داری رسی  

 



ام و نگاهش کردم: برگشت  

 

 نیم
ی

ی واقعا چرا بهش نمیگ خوایش ...حسیر

ی یه کلمه ی دوست ندارم انقد هووم؟...یعتی  گفیی

 برات سخته؟

 

 بایگ بزرگ شده ره سخته دنیا...وقتی از بچها -
ی

گ

کرده دوسش داری و تو هیچ  که فکر یمباشی 

 دلش و 
ی
احساش بهش نداشتی سخته بزن

...مخصوصا وقتی بفهیم طرف آدمه 
ی
بشکون

 نرمایل نیست

 

 

 به فکر فرو رفتم... 

 دقیقا مثل من و بردیا... 



حاال خوب شد من دیدم بردیا داره بهم خیانت 

 و بهانه کردم برای جدانی وگرنه آخر 
ی میکنه و همیر

داشتم و از ترس اش یمباید بیخ ریشم نگهعمرم 

 یم
ی

م باهاش زندگ کردم! این که عذاب وجدان نگیر  

 

 چون فکر یم...پس تو یم
ی

کتی ترش بهش بگ

 ممکنه طرف یه بالنی رسه خودش بیاره؟! 

 

...ویل بعضی وقتا انقدر از ع - ا باریکال... یه جورانی

م شم که میگم گوره باباش بذار بگدستش کالفه یم

 و خودم و خالص کنم

 

 ! ی  ...حسیر

 

جان؟ -  



 

رسم و زیر انداختم و به لحتی که دل آدم و آب 

کرد لب زدم: یم  

 

خوای به رابطه ات باهاش ...میگم...میگم تا گ یم

 ادامه بدی؟!...پس من چی این وسط... 

 

یهو دستی زیر چونه ام رفت و رسم و باال برد. آروم 

د: لباش و به لبام چسبوند و پچ ز   

 

ی به ن که هیچ وقت تورو ول نیمم - کنم که...زمیر

 آسمون بیاد تو مال متی حالیته
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" ی  حسیر

 

 

ه شده بود...   بهم خیر

 بزنه... یم دلم
ی
خواست حرف  

خواست از احساسش بگه و زوم کنم روی دلم یم

چشمای نیمه بازه نازه اش ببینم این بار حرف 

 حسابشون چیه... 

 

ی لباش و ازهم باز کر  دم و نگاه من تند تند بیر

... چشماش و لباش در گردش بود   

 آروم و بغض کرده لب زد: 

 

شه دیگه منو نبوش؟شه...یمیم -  

 



ون کشیدند...   انگار که روحم و به زور از بدنم بیر

یعتی اون حتی اجازه ی بوسیدنش و هم 

گرفت؟!... ازم  

 از کش متنفر باشه؟
ی
 یه آدم تا چه حد میتون

حد... تا چه   

حتی برای تظاهر هم که شده اون نباید این کارو با 

کرد! من یم  

 

 

 پاشدو رفت! 

چقدر احساس بدی بود چقدر زجر آور بود و 

فرسا... چقدر جان  

 بغضم اشک توی چشمام ریخت... 

اش و نداشتم. دیگه تحمل حرفاش و  دیگه تحمل

 کاراش و نداشتم 



 

ی شدم که میشه از تو تازه داشتم امیدوار یم

چشماش خوند که دوستم داره اما یهو زد همه 

 چیو نابود کردو منو داغون... 

ون...  ام و برداشتمکت و از خونه زدم بیر  

 

••• 

 دنیا"

 

 

تونستم اجازه بدم از مرزه قلب و احساسم نیم

تونستم عبور کنه. من که احمق نبودم قشنگ یم

متوجه بشم که دل ساده ام کم کم داشت رام 

شد. خوبه طرف با دخیی اش یمحرفاش و کار 

 عموشه ها... 



 

...چرا انقد گاوی طرف با دخیی عموشه هنوز 

 
ی
تکلیفت باهاش مشخص نیست! هنوز نمیدون

انقدر کمبود محبت   خوادت یا نه! بعدواقعا یم

داری بیخیال وایسادی که اون بهت محبت کنه و 

خودش بکشه... تورو تو دام  

 

ن رد بشه و بره تو مگه الکیه مگه از روی نعشه م

 قلبم... 

 ... 

 

ون موهام و سشوار   تازه از حموم اومده بودم بیر

. از وقتی کشیدم و نشستم یه آرایش مشتی کردم

ی گفته بودم دیگه منو نبوس انقدر باهام  به حسیر

رسسنگینه و تو خودشه که دیگه دارم کالفه 

شم... یم  



ی توی چهره ام ایجاد کنم یه لباس  حداقل یه تغییر

خوشگل واسش بپوشم بلکم یکم تحریک شدو 

 دست از این مسخره بازیاش برداشت... 

 

مرتیکه اون همه دخیی داره دورو برت  اخه بگو 

میپلکه گمشو برو اونارو ببوس دست از رس کچله 

 من بردار... 

ی  ام روی خودم قفل شدیهو تو آینه نگاه خشمگیر  

 

...جرات اش و نداره...مگه دسته خودشه...اصال 

تا وقتی که تو پیششی تا وقتی که جنابعایل داری 

ی و آسمون و   و زمیر
ی
ن ی خودت و به درو دیوار میر

بهم میدوزی که دوست داشته باشه ، حق نداره 

ه فهمیدی؟ ای دیگه بیی
 بره با دخیی

 



ی کشیدم که یه خورده   لباسم و پاییی
یقه ی قایقی

سینه های خوشگلم استایلم و زیباتر جلوه بدن. 

موم و از خودم گرفتم و از اتاق خارج شدم. نگاه اخ

ی و نگاه یم کردم  همزمان با یط کردن پله ها حسیر

Tvکه مثل همیشه تو لک داشت  کرد. تماشا یم   

 

 

هرچند کامال پیدا بود که فکرش یه جای دیگه 

 است

 جلو رفتم و کنارش نشستم... 

 زیر چشیم نگاش کردم. 

 

 

 ...ِاهم ِاهم

 



نه متوجه حضورم شد و  انقدر تو خودش بود که

 نه حتی صدام و شنید... 

دستم جلو بردم و دستش و گرفتم و روی پام  

 گذاشتم و آروم نوازش کردم... 

 

ون کشید.  یهو دستش و از توی دستم بیر

گرفت! دلم  

رسم و باال بردم و نگاش کردم. اخماش درهم بود و 

Tvهنوزم به  ه بود با بغضی که اصال دلیلش   خیر

بود گفتم: برام واضح ن  

 

...باهام قهری؟ ی  ...حسیر

 

شنیدسکوت کرد. انگار که اصال صدام و نیم  

 کاسه ی چشمام پر از اشک شد... 



 

 هووم؟
ی
ن ی  ...چرا باهام حرف نمیر

 

با همون اخم رو کرد بهم و بدون این که اشکام 

ی بذاره گفت:   روی حالش تأثیر

 

خوای؟چقدر یم -  

 

مکث  با سوال عجیب و غریتی که ازم پرسید 

 کردم و با تردید گفتم: 
ی
 طوالن

 

؟!...یعتی چی چقدر یم خوام؟! ...چی  

 



ه قدر یمچ - خوای تا مشکلت حل شه؟...یا بهیی

خوای تا دیگه دست از این مسخره بگم چقدر یم

 بازیات برداری؟

 

 ...من!...من!... 

 

و به سمت اتاق کارش پا تند کرد! با    دستم و گرفت

بود  بالنی رسه من اومده رفتم! چهگریه دنبالش یم

؟! کردمچرا داشتم گریه یم  

 

ش نشست   ی وارد شدیم دستم و رها کرد پشت میر

ی گذاشت  کشو رو باز کرد. دسته چکش و روی میر

 و خودکارو برداشت. قدیم جلو گذاشتم... 

 

...من...  ی  ...حسیر



 

ط بگو چقدر... هیس هیچی نگو...فق -  

 

 رسم و زیر انداختم... 

کرد واسه ی ودم که اون فکر یممن چیکار کرده ب

 نزدم یا کاره پولش یم
ی
خوامش! اخه من که حرف

اشتبایه نکرده بودم، اصال من گ حرف پول و 

 زدم؟! 

 

بگو...  -  

 

با این که هنوزم چشمام اشگ بود با دستم اشکای  

 کهنه رو پاک کردم... 

 

خوامت؟...فک کردی بخاطر پولت یم  



 

ی ب ید به خودم لرزیدم! فریاد کشیدو با فریادش عیر  

 

خوایتو منو نیم -  

 

؟!...   ...چی

 

فهمم هیچ احساش بهم کر کردی احمقم نیمف -

خوای؟نداری؟...بگو چقدر یم  

 

 ! ی  ...حسیر

 

بدون این که بهم نگاه کنه برای بار دوم فریاد  

 کشید: 

 



خوااای...گفتم بگو چقدر یم  

 

حاال که عصبانیت اش و دیده بودم. حاال که دیدم 

د آروم شدن نداشت به سیم آخر زدم: قص  

 

..فکر  . خوره...تو یه آشغایلالم ازت بهم یمح -

ای دورو برت بخاطر پولت  کردی منم مثل دخیی

خوامت یا شیفته ی قدوباالت و چشمای یم

رنگیت شدم؟ نه اقااا من واسه ی خودت دوست 

ی  داشتم...حاال هم که اضار داری به رفیی

انه بیاری خودم دارم خواد بهمن...باشه...نیم

م...خدافظ  میر
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" ی  حسیر

 

 

ی رو یم ی تونستم تحمل کنم حتی زبون تندو هرچیر

و، حرفای نیش دارش رو!  ی اما هیچوقت   تیر

ی نیم تونستم اجازه اش کنار بیام. نیمتونستم با رفیی

بدم تنهام بذاره حتی اگر اون منو نخواد من که اون 

ی خوام. این منم که بعو یم شم، اش نابود یمده رفیی

ی خیالشم نیست!...   اون که عیر

 

 

پاشدم و پشت رسش رفتم. هراسون وارد اتاق 

کرد که بره... شدم. بازم داشت شال و کاله یم  

 

ی هان؟!   ...کجا؟...کجا داری میر



 

اش گفت: با صدای پر بغض  

 

به تو چه...  -  

 

دستش و گرفتم و تند به سمت خودم برگردوندم 

 اش

 

؟!...حق نداری باهام اینطوری ه توچه...یعتی چی ب

 !
ی
 حرف بزن

 

م من حق دارم هرطوری که دلم یمن - خواد خیر

 باهات حرف بزنم

 



به چشمای اشگ اش و مژه های بلندو پرپشته 

ه شدم... خیس اش خیر  

چقدر چشماش و دوست داشتم. انقدر غرق زیبانی 

و معصومیت چشماش شده بودم که یادم رفته 

ره! ذاره و یمیم بود داره تنهام  

 رسی تکون دادم و سیع کردم به خودم بیام... 

 

ذارم بریذارم!...دیگه نیم...نیم  

 

یه دو دقیقه ی پیش که بهم تهمت زدی که چ -

واسه ی پولت اومدم پیشت... حاال دیدی دارم  

ره؟! کنم دلت واسم سوخت اگریه یم  

 



 دنیا؟...دو ...عه...معلوم هست چی داری یم
ی

گ

کردی اما من حرفام ی پیشم داشتی گریه یم دقیقه

 ...  و زدم حاالم داری گریه میکتی

 

ی اش اشکاش و پاک   رسش و زیر انداخت و با آستیر

 کرد

 

 ...قربون چشمای خوشگلت برم

 

گونه که دلم واسش ضعیف با لحتی لوس و بچه

رفت و گفت: یم  

 

خوام برمخواد قربونم بری...ولم کن یمنیم -  

 

خندیدم و گفتم: نی اختیار   



 

...اصال مگه قرار نبود من باغچه ام و به تو نشون 

  کنم؟ذاری قولم وعمیلبدم هووم؟...نیم

 

رسش و باال اوردو نگام کرد غمه توی نگاهش کامال 

ی رفته بود! یعتی اون در این حد عاشق  از بیر

! پشتی پر گل و گیاه بود؟حیاط  

 

واقعا؟!  -  

 

 ...اهوم... 

 

 



و از رسش در اوردم و دکمه های کاله بافته اش 

پالتونی که روی لباس عروسگ دکلته اش پوشیده 

اش... بود باز کردم و روی پشتی مبل انداختم  

 نگایه به رستاپاش کردم... 

 نگاهم روی پاهای خوش تراشش چرخید

 

 ...شلوارت کو؟!... 

 

شه شلوار پوشید. لباس ا زیر این لباس که نیمو  -

 زیر تنمه

 

خواستی با این رسو وضع بری تو و یم...یعتی ت

 خیابون؟! 

 

کردم خوو عجله داشتم چیکار یم -  



 

 اخمام درهم شد. 

 

...دفعه ی آخر باشه مغزت و از کار 

ی لباش توی کوچه و یم ندازیا...ببینم با همچیر

 خیابون رفتی من میدونم باتو

 

برگشت و درحایل که موهاش و جلوی آینه درست 

کرد گفت: یم  

 

وونهدی -  

 

ی تا باالشو نگاه کردم...   نی اختیار پاییر

 چقدر من عاشق فرم بدن اش بودم ... 



شدم محال بود بذارم اگه هیچ وقت عاشقش نیم

کت بره. هرچند بیچاره خودش دلش  از رسی

ونش کردم! یم خواست بمونه این من بودم که بیر  

 

 جلو رفتم و دستم و روی کمرش بردم... 

گه حرکت نکرد. از دستش توی موهاش موندو دی

 آینه نگام کرد و برگشت به سمتم... 

فشار مالیم به کمرش دادم و به خودم 

اش... چسبوندم  

 

اش! خواست ببوسمچقدر دلم یم  

نگاهم روی لباش چرخید. میدونم که خودشم 

 فهمیده بود دارم با حشت نگاش یم
ی
کنم و حرف

د! دست آزادم و باال بردم و آروم لباش و  ی نمیر

د بغض    نوازش ی کردم. سکوتش خنجر به قلبم میر

 کرده بودم... 



 

 دلم منتظر بود

 منتظر صادر کردن مجوز... 

 منتظر شنیدن یه جمله ی عاشقانه... 

چقدر بدبود که طرف مقابلم روزه ی سکوت  

 گرفته بود قصد حرف زدن نداشت... 

 

••• 

 دنیا"

 

 

 تر  
ی
حلقه ی نازگ از اشک نقاشی چشماش و دیدن

ازهم باز کرد: کرد. لباش و   

دنیا...من...من همیشه  -  

 



خواست رسش و زیر انداخت! شاید دلش نیم

اشکاش و ببینم، دلم یه جورانی برای لحن غمناک و 

 چهره بغض کردش سوخت... 

 آروم در ادامه گفت: 

 

یع کردم از زندگیم رایصی باشم...همیشه س -

هام...همیشه کردم بخاطر داشتهخداروشکر یم

ن بوده که با بد و خوبش کنار سیع ام بر ای

 بیام...اما... 

 

این بار رسش و باال اوردو درحایل که کاسه ی 

چشاش کم کم داشت اشک و روانه ی گونه هاش 

کرد گفت: یم  

 

اما چند وقته که به بدترین شکل ممکن احساس  -

بدبختی میکنم...امیدوارم اصال درک نکتی 



محاله احساسم رو... چون انقدر وحشتناکه... که 

 تحملش کتی 
ی
 تو بتون

 

ی کشید. نگاه بغض  دستش و از پشت کمرم پاییر

 آلودش و ازم گرفت و از اتاق خارج شد! 

 روی لبه ی تخت افتادم... 

شدم... لحظه به لحظه بیشیی از خودم متنفر یم  

دمه دنیام... آکردم گند ترین احساس یم  

 

 

کردم پشه هنوز چقدر عویصی بودم که فکر یم

ده. و چقدر عوضیم که باید از زجر عاشقم نش

م...   دادنش لذت بیی

برم. با وجود اینکه کوروش گفت اما واقعا نیم

 اش و نابود کردند... 
ی

 خانوادش زندگ



 

 یه احساس عجیتی داشتم. یه حسه مبهم... 

 که  
ی
ی و مقرران یه حش که شاید غرور و قوانیر

کوروش برام بوجود اورده بود به خودش جرات 

خواستم و داد. یا شایدم من نیمنیم آشکار شدن

ترسیدم از دیدنش... من یم  

 

 

رم! دونست که من دوسش ندااون یم  

ی اما هیچ جوره نیم خولست از دستم بده. همیر

ی اخالقاش باعث  اخالقاش و دوست داشتم. همیر

حساسش واقعیه... شد باورم شه که ایم  

اون آدمه هوسبازی نبود که منو بخاطر جسمم 

. بخواد..   

 



خواست که تا حاال باید دست به کار اصال اگه یم

شد دیگه... یم  

 

 از اتاق خارج شدم و با صدای بلند گفتم: 

 

...الووو ...کجانی
ی  ...حسیر

 

 پله هارو یگ پس از دیگری یط کردم... 

 

ی   ...حسیییر

 

اش توی سالن پیچید! صدای گرفت  

 

اینجام -  



 

خونه رفتم...  ی  به سمت آشیی

ه بود و نشسته بود به لیوانه یه لیوان چای ریخت

 کردم و 
ی
زل زده بود! رفتم و کنارش نشستم. پوف

 واسه اینکه به حرف بیارمش گفتم: 

 

خوری؟...چای یم  

 

 با تشی گفت: 

 

بیتی که... داری یم -  

 

یه خورده باسنم و از روی صندیل بلند کردم و  

 گونه اش و بوسیدم

 



ی باهام اینطوری حرف نزن...دلم یم ه گ...حسیر یر

 ها

 

 زیر چشیم بهم نگاه کرد و با همون لحن گفت: 

 

ه دیگه منو نبوش - بهیی  

 

 ...وا! 

 

و با چهره انی یخ زده و لحتی منجمد  رو کرد بهم

 گفت: 

 

...دیگه نیمیم - خوام مهربون خوام از رسم بیوفتی

و دوست داشتتی ببینمت...بد شو...مثل وقتانی که 

 یم
ی
زبون میاری شی و حرفای دلت و بهاعصبان  



 

 خشکم زد... 

 یهو به حرف اومدم... 

 

 
ی

؟...چرا رک و راست نمیگ ...یعتی چی ی ...حسیییر

ون؟پخوای از خونه ات یم رتم کتی بیر  

 

خوام اینکارو بکنمنمیگم چون نیم -  

 

 ...پس این چرت و پرتا چیه؟!... 

 

اه درست...رایه که باید من یط اش کنم اونم ر  -

 بدون تو... 

 



؟...دلت نیمه...یعتی دیگ خوای دوسم داشته باشی

...من گناه دارمامیاد با من این کارو بکتی  

 

نگاهش و ازم گرفت لیوان چای اش و برداشت و 

وع کرد به خوردن  رسی

 

کتی هان؟...قرار بود ...اصال چرا قولت و عمیل نیم

 دره بهشت کوچولو و برام باز کتی 

 

ی گذاشت صندیل داد عقب و از   لیوان و روی میر

 جاش پاشد و رفت... 

 

 

••• 

 



" ی  حسیر

 

 

شم... خوام دوسش داشته بادیگه نیم  

خواد عذابم گوره بابای عشق و عالقه ای که یم

 بده و از کارو زندگیم بندازتم... 

هرچی بیشیی بهش میگم دوست دارم انگار سنگ تر 

شه... یم  

 

 

 
ی

ون دنفس آغشته به خاک خستگ ادمام و بیر  

درسته چی غلط خودم و اصال دیگه نمیدونم چی 

کنم دیگه دادم به دست رسنوشت. سیع یم

اش دیگه کاره دوسش نداشته باشم. فراموش کردن



تونه نبودنش و تحمل  دلمه. ببینم تا چه حد یم

 کنه و تا چه حد میتونه بهش اهمیت نده... 

 

 

جلوی آینه دستی توی موهام بردم و بهشون 

یاط خلوت حالت دادم. کشو رو باز کردم و کلید ح

 و برداشتم از اتاق خارج شدم و وارد نشیمن شدم 

ی ازش نبود!   یه نگاه کیل به خونه انداختم خیی

 با صدای بلند صداش زدم: 

 

 ...دنیااا

 

اشون و باز  دوباره به سمت اتاق هارفتم و تک تک

 کردم

 



 ...الووو...باز که غیبت زد! 

 

Tvاین بار  هم روشن نبود که جلوش دراز کشیده  

شه کلید تو دستم بود. به سمت در دیوار شیشه با

ای قدم برداشتم پرده رو کنار زدم. با دیدن دنیا زیر 

 پرده نی اختیار از ترس عقب کشیدم

 

ه شدم  عصتی با چشمای درشت شده بهش خیر

وع کرد به خندیدن!   رسی

 

ببخشید -  

 

 عصتی گفتم: 

 

 ...برو کناررر



 

و توی نی توجه به خنده های به اوج رسیدش کلید

 قفل انداختم و چرخوندم... 

 

ی ببخشید دیگه    حسیر

 

 درو باز کردم و وارد حیاط پشتی شدم

 

...حاال دیگه به قصد ترسوندن من پشت پرده 

؟  قایم میشی

 

 اومد و رو به روم وایساد و گفت: 

 

   گفتم که ببخشید

 



روم و ازش برگردوندم که بفهمه خوشم نیومد از 

کنه... ارشاش و دیگه نباید تکر حرکت  

دستم و گرفت. آروم رسم و چرخوندم و زیر 

ه شدم. چقدر آرامش  چشیم به دست اش خیر

 بخش بود! عاشق دستای ظریف زنانه اش بودم

 

؟  یم بخشی  

 

 ابروهام و باال انداختم و گفتم: 

 

 ...نچ...بخششی ور کار نیست... 

 

ون بکشه که  اومد که دست اش و از تو دستم بیر

نگذاشتم. با ابروهانی گره  محکم گرفتم اش و 

د گفتم:  ی  خورده و لحتی که دلخوری توش موج میر



 

ه هان؟  ...چرا انقد احساساتت زود مییی

 

 لبای کوچولوش و اویزون کرد و گفت: 

 

   ببخشید دیگه باشه؟

 

دلم واسش ضعف رفت نی اختیار لبخندی روی 

 لبام نشست... 

 

   دیدی دیدی بخشیدی... 

 

••• 

 دنیا"



 

های از رس ذوق شد... دیل به خندهلبخندش تب  

 

   باشه بابا تو بردی...ویل دفعه ی آخرت باشه ها

 

 ...من که جیغ نزد... 

 

  همه اش که جیغ نیست...این یگ و هم به لیست 

 دفعه ی اخر ها اضافه کن باشه؟

 

 ...باشه

 

ه سمت بهشت کوچولو... ب  برگشتم  

 



ی اینجا چقد خوشگلههه...   ...وای حسیر

 

بوته ی گل ها رفتم...  به سمت  

 

   اهوم خوشگله... 

 

 ...اینارو خودت پرورش دادی؟! 

 

   تا حدودی

 

 متعجب گفتم: 

 

 ...یعتی چی تا حدودی؟! 

 



دادم خوردن خودشون    یعتی این که من فقط آب

 رشد کردن دیگه... 

 

 خنده ام گرفت

 

 ...اهاا

 

   اره

 

صورتم و جلو برده ام و چشمام بستم و مشامم و 

بو پر کردم... های رنگارنگ و خوشکلطر از ع  

 

 ...اووم چقد خوشبو

 

ی   برگشتم به سمت حسیر



هاش فرو برده بود و بهم نگاه دستاش و تو جیب

کرد... یم  

 

 هارو بکنم؟
ی
ی یه دونه از این گل صورن  ...حسیر

 

 با اخم به سمت ام اومد و گفت: 

 

   چیکار کتی ؟!...هان؟

 

 ترسیدم و عقب رفتم و گفتم: 

 

.ببخشید بخدا منظوری نداشتم..   

 

   نبینم دیگه دست به این گل ها بزنیا



 

 ...  وای چقد عصتی

کردم در این حد براش مهم باشن... فکر نیم  

یا شایدم من براش کم ارزش بودم که چهارتا دونه  

گل و بهم ترجیح میداد. من احمق و بگو فک 

کردم جدی جدی دوستم دارهیم  

 

چهار تا شاخه گل و به یهو به خودم اومدم دیدم 

 ام و بوسیدسمت
ی
ام گرفته جلو اومد و پیشون  

 

  قربونت برم من...از این به بعد کل این محدوده 

خواد رسش بیار ... مال خودته هر بالنی دلت یم  

 



بهت زده درحایل که تو چشماش زل زده بودم آروم  

هارو ازش گرفتم و واسه اینکه بفهمم جدی    گل

گفتم   گفته یا رسکاریه  

 

 ...واقعا؟! 

 

   اهوم 

 

 

 نه خوشم اومد

 چیکار کردی دنیا خانوم ... 

یه جوری دل بردم ازش که کل گل و گیاهانی که 

معلوم نیست چند سال واسشون زحمت کشیده 

ات کردرو دو دستی تقدیم  

 



وع کردم به  و باز هم برای اطمینا برگشتم و رسی

 های رز خوشگل که از دور برام چشمکچیدن گل

دند که رسی    ع تر از شاخه ها جداشون کنم...  ی  میر

 

ی  یه عالمه گل چیدم. برگشتم نگاهش کردم تغییر

توی چهره ی با محبت اش ایجاد نشد! واسه 

ی هم پررو تر از قبل بقیه ی گل هارو هم  همیر

 کندم... 

 

ی اینا خییل ان دارن میوفتنا  ...وای حسیر

 

 جلو اومد و گفت: 

 

مشون...     بده من بگیر

 



تاش و به سمتم گرفت همه رو ریختم تو دس

 دستاش 

. خم شدم و برداشتم  ی یه دونه اشون افتاد رو زمیر

اش و روی بقیه ی گل های توی دست اش  

 گذاشتم اش

 

 ...تو هم برو پیش دوستات... 

 

 زد زیره خنده و گفت: 

 

ای خدااا...  -  

 

 خودمم خنده ام گرفت. 

 

 ..چیه ؟...چرا میخندی؟



 

...بی خوری بیاا بریم تو رسما یم  هیچی هیچی  

 

 پشت رسش راه افتادم

چون دستاش پر بودن جلو رفتم و در و براش باز  

 کردم وارد شدیم .درو بستم و پرده رو کشیدم

 

 ...خب گل هام و بده ... 

 

   عزیزم بذار بریزم تو یه ظرف بهت میدم دیگه

 

 ...االن بده ...االن ، االن

 

مهمه رو بهت مید خورمشون  عه دنیا...بخدا نیم  



 

خونه شدم روی صندیل نشستم ی  وارد اشیی

گل هارو تو یه ظرف ریخت و جلوم گذاشت 

 وگفت: 

 

بیا -  

 

 کنارم نشست

یه دونه از گل هارو برداشتم و به سمت اش  

 گرفتم... 

 

 ...اینم مال تو... 

 

 خندیدو گل و ازم گرفتم

 



   مرش خانوم رایصی به زحمت نبودیم... 

 

اقااا... ...قابیل نداشت   

 

بوی گل ها فضارو در برگرفته بود. رسم و تو ظرف 

فرو بردم که بیشیی بوشون و احساس کنم. یهو 

وع کرد به خندیدن رسم و باال بردم و  ی رسی حسیر

اش کردم: متعجب نگاه  

 

 ...چیه هان؟! 

 

هیچی   -  

 

 ابروهام و بوسید. نی اختیار اخم ام 
ی اخم کردم . بیی

ی رفت!   از بیر



 

شی من ، چرا الیک عصتی یم  قربون برم   

 

فهمم تو چرا بیخودی ...الیک نیست...من نیم

خندی... یم  

 

   بیخودیه دیگه... 

 

 ...به من میخندی اره؟... 

 

 عاشقانه تو چشمام زل زد و گفت: 

 

ی دیگه ای...     خنده هام از رس ذوِق نه چیر

 



 و تو فکر. آروم یه لبخند 
ی
بعد از یه نگاه طوالن

اش دادم... عاشقانه تحویل   

 

 ... 

 

باز کردم. چندتا نفس عمیق کشیدم و   یهو چشمام  

خواست بیشیی بخوابم ویل چشمام دیگه دلم یم

باز شده بودو خواب از رسم پریده بود. پهلو به 

ی افتاد  پهلو شدم. یهو چشمم به حسیر

 

کت و شلوار شیک اش و پوشیده بود و جلوی 

روم آینه ای قدی داشت کراوات اش و یم بست. آ

 لب زدم: 

 

 ! ی  ...حسیر



 

 برگشت و نگاهم کرد... 

 

   عه بیدار شدی؟

 

 چشمام و مالیدم و گفتم: 

 

 ...اهوم...صبح بخیر 

 

   صبح توهم بخیر قشنگم 

 

کشیدم. پاشدم و نشستم. درحایل که خمیازه یم

 نگاه سوالیم روش چرخید... 

 



ی؟  ...جانی میر

 

کت    اره دیگه...رسی

 

 چشمای خابالودم درشت شد

 

 ...چی ؟!...یعتی من باید تنها بمونم تا تو بیای؟! 

 

 جوابم و نداد! 

 پاشدم و به سمت اش رفتم

 

م
َ
ها...با توا  

 

   قربونت برم قول میدم زود برگردم...خوبه؟



 

...نه خوب نیست...اصال چرا باید بری که 

 برگردی؟... 

 

 نرم؟
ی

   عه ، یعتی میگ

 

 نرووو ...نه
 
ّ  

 

شه... گ رو سنگ بند نیم  عزیزم من نرم اونجا سن  

 

کراوات اش وگرفتم و به سمت خودم کشوندم اش 

و تو چشمام زل زده  دست اش و رو قلبم گذاشتم

 بود... 

 



...خب تو نباشی اینجاهم سنگ رو سنگ بند 

شهنیم  

 

ه شد. برای چند لحظه حس کردم حرفم و  بهم خیر

باور کرد! لبخندی عاشقانه که روی لباش نقش 

گفت: بسته بود و    

 

   دنیا تو با این کارات... 

 

؟!   ...با این کارام چی

 

و بیشیی بهت   داری یه کاری یم کتی که من بیشیی

وابسته شم ها...داری یه کاری میکتی بابات بیاد در 

ت و نمیدمااا...   بزنه بگم دخیی

 



 خنده ام گرفت

 

 ...خب بگو نمیدم... 

 

   اونم به موقع اش... 

 

غزم از این همه زیبانی هنگ  رستاپاش و نگاه کردم. م

 کرده بود. ادکلن اش و برداشت

 

سیا...   ...هوی دیگه خییل داری به خودت میر

 

 

هن سفید اتو   خندید و چندتا پیس به یقه ی پیر

اش زد: کشیده  

 



   ای بابا

 

...ای بابا نداره...من دلم نخواد کش بوی تورو 

 حس کنه باید گ و ببینم.... 

 

چسبوند و نگذاشت ادامه یهو لباش و به لبام 

 بدم!اما من که بهش اجازه نداده بودم!... 

دونستم باید کارو کرد؟!...با این که یمچرا این

 شم غرق لذت
ی
اش شدم!... اعصبان  

ازم جدا شد و بدون نگاه کردن بهم سوئیچ اش و 

 برداشت

 

   صبحانه ات و بخوریا... 

 

 از اتاق خارج شد



بودماما من همچنان تو همون حالت   

رر  نخیر

 رو من تاثیر 
مثل این که بوسه هاش بیشیی

ی تا خودش...   میذاشیی

 

 بد جور تو فکر بودم

نکنه من دارم خودم و بدبخت تر از ایتی که هستم 

میکنم؟ نکنه بدون این که خودم بدونم دارم پرت 

شم ته یه چاه... یم  

 

خدایا نه راه پیش دارم نه پس. نه میتونستم ولش  

 پیشش یم کنم و برم. نه
ی
تونستم بدون نگران

 بمونم... 
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" ی  حسیر

 

 

 از پشت کانیی پاشد
ی
 از آسانسور خارج شدم بیان

 

ی     سالم اقای مقدم خوب هستیر

 

 ...سالم...مرش

 

ه رو بچرخونم و وارد دفیی شم   اومدم که دستگیر

 ...
ی
 که قبل ورود برگشتم به سمت بیان

 

 
ی
 ...خانم بیان

 



 دوباره پاشد

 

   جانم؟! 

 

...یه دونه از عکسای خانم موحد و بده بیارن تو 

 اتاق ام

 

 چشماش درشت شد و کنجکاو و متعجب گفت: 

 

   چرا ؟! 

 

ی ابروهام نشست. تند برگشتم به  اخیم بیر

اش که قدیم عقب گذاشت و با پته تته  سمت

 گفت: 

 



  عه ب...بخشید...چه سایزی...بزرگ باشه  

 کوچیک باشه؟! 

 

ین عکس اش رو  ... ...بزرگیی  

 

 مبهوت گفت: 

 

   چشم! 

 

ه  ی ه رو چرخوندم که یادم افتاد باید چیر دستگیر

دیگه ای رو به حرفام اضافه کنم. برگشتم و نگاش  

 کردم: 

 

 ...فقط از صورتش باشه

 



 برای بار دوم بهت زده نگاهش روم چرخیدو گفت: 

 

باشه...چشم!  -  

 

 وارد شدم

ی هام و تا زدم  کت ام و دراورد و آستیر

ین جا رو در نظر به دیوار ه ا نگاه کردم. باید بهیی

میگرفتم واسه عکس اش. یه جانی که کامال تو 

 دیدم باشه... 

 

ی ام و نگاه کردم  دیوار رو به روی میر

 

 ...نچ...اینجا باشه یه جوریه... 

 

 چشمم به دیوار پشت صندیل ام افتاد



 جون میداد واسه نصب تابلو... 

 

گشت ام یمخواستم بر اینطوری هم هر وقت ام یم

کرد هم فضای دفیی و زیباتر و به عکس اش نگاه یم

کرد... یم  

 

اش روی دیوار اتاقم خودش نبود ویل حضور عکس

کرد برام. صبح بعد اون همه فضارو غرق آرامش یم

مدت عشق و توی چشماش خوندم. یه عشق 

 تازه... 

ی بار  یه عشق عجیب و غریب. انگار که برای اولیر

کرد تجربه یم داشت این احساس و   

 

ی باعث شده بود که یه خورده احساسش و  و همیر

دونستم  سانسور کنه و بروز نده. اما من کامال یم



ی بار تو چشمام  که اون دنیای نبود که برای اولیر

 نگاه کردو گفت دوست دارم... 

 

ی تا آسمون با احساش   احساس توی چشماش زمیر

کردم فرق داشت و چقدر خوب که قبال حس یم

کردم این جاده ی پر ود که کم کم داشتم حس یمب

شه... پیچ و خم داره دوطرفه یم  

 

ون کشیدم. به  صدای تلفن دست بردو از فکر بیر

اش رفتم جواب دادم: سمت  

 

 ...بگو

 

   آقای مقدم پدرتون اومدن

 



 واسه ی چند لحظه رسجام خشکم زد... 

 پس بالخره سوفیا کاره خودش و کرد... 

دم و سیع کردم آروم و بدو گلونی و صاف کر 

س باشم:   اسیی

 

 ...راهنمانی شون کنید داخل... 

 

   چشم

 

ه چرخیده شد و پدر وارد شد  دستگیر

 که یط این چند روزه افتاده 
ی
بدون توجه به اتفاقان

ی بودم خیی اش و سوفیا 
بود و صدرصد مطمی 

بهش داده بود. به سمت اش رفتم و مثل همیشه  

دم و ازش استقبال  گرم و صمییم بهش دست دا

 کردم... 



 

 بعد از سالم و احوال پرش نی حرف نشست

 اجازه ی ورود و گرفت و 
ی
رو به روش نشستم. بیان

ی گذاشت و خارج شد...   قهوه هارو روی میر

 

ا؟    چه خیی

 

ا( چیه... دقیقا یم دونستم منظور اش از )چه خیی  

 

 ...سالمتی 

 

ه ؟    کارو بار خوب پیش میر

 

 . .. چه مقدمه چیتی  



خواب حرف یگ نبود بهش بگه پدر جاِن من یم

 برو رس اصل قضیه منم انقدر عذاب 
ی
 فرن

ی
بزن

 نده... 

 

 ...اره خوبه...خداروشکر 

 

 سکوت فضارو در برگرفت. قهوه ام و برداشتم... 

 

انی شنیدم    یه خیی

 

ی گذاشتم اش.  یه خورده ازش و خودم و روی میر

هر آن برخالف دلم که آشوب شدو منتظر بودم 

ه رو بفرست بره و  پدر مخالفت کنه و بگه دخیی

ی بار جلوش وایسم و بگم نه.!..   من برای اولیر

 رفتتی در کار نیست و قرار نیست اون جانی بره! 



 

 سیع کردم خییل نرمال برخورد کنم! 

 

ی؟ ؟!..خیر باشه...چه خیی  ...خیی

 

کتت...چی بود اسم اش...     مدلینگ رسی

 

زدم:  نگاهم و ازش گرفتم و لب  

 

 ...دنیا...دنیا موحد

 

 
ی

  اره همون...مثل این که اومده داره با تو زندگ

کنه اره؟...درست شنیدم؟یم  

 



 ...نه... 

 

   نه؟! 

 

 کنه... 
ی

 ...نه...نیومده باهام زندگ

 

 یهو حرفم و پس گرفتم: 

 

 میکنه
ی

 ...یعتی اره اومده داره باهام زندگ

 

داشتم؟اصال چرا باید حرف دلم و تو دلم نگه یم  

مانه و رک و  تصمیم گرفتم هر چی گفت خییل محیی

 راست جواب اش و بدم... 

 



   دلیل اش چیه ؟

 

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...دوسش دارم

 

ی خنده های اوج گرفته  وع کرد به خندیدن و بیر رسی

 ی در کمال ناباوری اش گفت: 

 

؟! 
ی

   جدی میگ

 

 زیر چشیم بهش نگاه کردم

عمل اش این باشه... کردم عکس الفکر نیم  

ی کردمرسم و گفتم:  و باال و پاییر  



 

 ...اره

 

 با دستش آروم روی پاش زدو پا روی پا انداخت... 

 

   خییل هم عایل

 

 ابرونی باال انداختم و سوایل نگاش کردم: 

 

 ...واقعا ؟! 

 

   اره چرا که نه

 



توی دلم نفس راحتی کشیدم. خداروشکر که 

کردم اگه یک نفر مخالفت نکرد! همه اش فکر یم

مخالف رابطه ی من و دنیا باشه اون یک نفر 

 پدره!... 

 

   سوفیارو هم که... 

 

 ...مامان بهت گفت؟

 

ی کرد و   قهوه اش و برداشت. رسش و باال و پاییر

 گفت: 

 

   اره

 

 نزد؟
ی
 ...عمو که حرف



 

   زورگ که نیست پشم...فقط... 

 

؟  ...فقط چی

 

ه رو بعد...   مواظب باش...اول خوب بشناس دخیی   

 

 پریدم میون حرف اش... 

 

شناسم اش...یعتی خودش رو...پدر مادرش و ...یم

شناسم... نیم  

 

   مطمئتی یم شناش خودش رو؟!... 

 



 ناخودآگاه به فکر فرو بردم

ی پیچیده ای نداشت. یه دخیی  بنظرم که دنیا چیر

ساده و دوست داشتتی با یه اخالق عایل و 

. زیبانی اش هم ک
ی
ه شگ درش نیست... خودمون  

 

هرچند انقدر خوب هست که اگه ظاهر زیبانی هم 

های بدش و نداشت باب میلم بود حتی با اخالق

ش...  ی  اون زبون تندو تیر

ی دیگه ای هست که باید بدونم و تا حاال  چیر

 نفهمیدم؟! 

 نیست دیگه... 

 

 ...نظر شما چیه؟... 

 



 خونی 
  من که یک بار دیدم اش بنظر دخیی

یل مواظب باشآد...ویم  

 

...مواظبم دیگه...فقط...از چه لحاظ باید 

 مواظب باشم؟... 

 

  از همه لحاظ...من بهت فرصت دادم که عشق و 

 ... ...ویل مواظب باش زیاده روی نکتی  تجربه کتی

 

 ...مواظب ام...مامانم فهمید دیگه درسته؟... 

 

د ویل ش  دلخور و نگران    اوه اوه مامانت ...حسانی 

ه رو دیده بودم با حرفام از اونجا نی که من این دخیی

ی اش از دل اش  یه خورده آروم اش کردم...بیا ببیر

 در بیار



 

 با خنده گفتم: 

 

...حتما یه رس میام پیشش ویل االن نه چون 

م...   حسانی درگیر

 

ی ابروهاش نشست و گفت:   اخیم بیر

 

   پشت گوش نندازیا... 

 

ی یگ دور  وز میام...اوه اوه چشم میام...یط همیر  

 

حسانی حالم از این رو به اون رو شد. اصال مثل یه 

موند. پدر نه با رها کردم سوفیا مخالفت  خواب یم

 کرد نه با ارتباط با دنیا!... 
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 دنیا"

 

 

 زنگ زدم واسه شام کیل غذا سفارش دادم 

 حمام کردم یه لباس خوشگل و مشکل پوشیدم

ریختم موهای حالت دارم و شونه زدم و پشت ام  

 اف اف به صدا در اومد

 

کاله ام و رویدرسم گذاشتم و تا روی گوش هام  

کشیدم اش. خرامان خرامان پله ها رو یط کردم 



ه رو چرخوندم وارد محوطه شدم. درو باز   دستگیر

 کردم... 

 

یه پشه با تقریبا بیست ، بیست و پنج سال سن 

 جلوم ظاهر شد

 

 ...جانم؟! 

 

ردم  سالم سفارش هاتون و او   

 

شد چرخید و باعث یممدام نگاهش روی اندامم یم

 بیشیی به مرحله ی عوق زدن نزدیک بشم

 نگاه کش دارش و ازم گرفت و غذا هارو اورد... 

 

خواین کمکتون بیارم اشون داخل؟  یم  



 

 ...نه مرش

 

 اسکول... 

تو خونه تنها شم ، هزارتا   کم مونده با توی قزمیت

 بال مال رسم بیاری... 

 

 

اش رو توی چشمام چرخوندو  ی جلو اومد نگاه هیر

 آروم لب زد: 

 

؟    تعارف میکتی

 

 عقب کشیدم و با عصبانیت گفتم: 

 



...شوهرم داخله اقااا...چهار برابر توهم هیکل 

خوای استخونات خورد شن ، فک ات و اشه...نیم

 ببند و گمشو... 

 

از حرکات گلوش فهمیدم از ترس پشت رس هم 

داد... قورت یم داشت آب دهن اش و   

غذاهارو گرفتم و حساب کردم. درو بستم و به 

سمت در ورودی راه افتادم. وارد خونه شدم و 

ی  ه رو چرخوندم. غذاهارو روی میر بزور دستگیر

خونه گذاشتم...  ی  آشیی

 

ی شام و خییل خوشگل چیدم و نشستم و منتظر  میر

 شدم... 

ی نشد! هم گشنه  بیست دقیقه ای گذشت. خیی

خوابم میومد! کم مونده بود با کله برم  ام بود. هم

. با عصبانیت پاشدم...  ی  تو میر



 

نگایه به ساعت توی نشیمن انداختم، نه شب 

 بود! حریص لب زدم: 

 

...آشغااال معلوم نیست   ...به جهنم که نمیایتر

 کدوم گوری هستی که... 

 

یهو صدای بسته شدن درو شنیدم! از ترس لب ام 

 و گزیدم و زیر لب پچ زدم: 

 

 ...وای خدایا نشنیده باشه... 

 

 وارد نشیمن شد

حتی یه تکونم نخوردم حرکات اش و زیر نظر  

اومد! گرفتم. نرمال بنظر یم  



 

 کت اش و در اورد و مرتب روی مبل انداخت

هن اش و باز کنه که یهو چشم اومد که دکمه ی پیر

وع کرد  اش بهم افتاد اول اش شوکه شد! بعد رسی

 به خندیدن! 

 

دنیا...بیا اینجا ببینم   وااای  

 

دستاش و برام باز کرد به سمت اش رفتم و بغلش  

 کردم. محکم دستاش و دورم حلقه کرد و گفت: 

 

 ام در رفت
ی

   ای جوونم... باور کن خستگ

 

 ...سالم

 



 خنده هاش اوج گرفت

 

   سالم خونی قربونت برم؟

 

؟  ...اهوم تو خونی

 

ندی نه؟  معلومه که خوبم...ببخشید کیل تنها مو   

 

 ازش جدا شدم و با عصبانیت گفتم: 

 

 
ی
...چرا انقد دیر اومدی هان؟!...بهیی بود بمون

 همونجانی که بودی و دیگه نیای خونه

 

  واه واه واه...خانوم عصبانیه...آروم باش 

 عزیزم...آروووم



 

ون دادم. نگاه دلخور و  نفس ام و با صدا بیر

 
ی
خو ام و ازش گرفتعصبان ی نه قدم م و به سمت آشیی

 برداشتم. پشت رسم اومد

ی شام بود بهت  بهت زده درحایل که نگاهش رو میر

گفت:    زده  

 

   وای دنیا...خودت درست کردی؟! 

 

 هم گفت! 
ی
 خاک به رسممم با چه ذوف

خواست بگم اره خودم چقد اون لحظه دلم یم

برات غذا پخته ام! اما چه فایده باید راست اش و 

نتظار نداشته باشهاازم گفتم که از این به بعد یم  

 



خونه شد دستاش و شست و اومد  ی وارد اشیی

نشست. کفگیر و از توی برنج برداشت دست اش 

ام دراز کرد. بشقاب ام و بهش دادم و به سمت

وع کرد به برنج کشیدن...   رسی

 

؟    به به...نگفتی

 

ی نگاهش کردم...  ون اومدم و غمگیر  از فکر بیر

 

 ...چیو؟! 

 

 

ودت خای بنظر خوشمزه رو اینکه این غذاه -

 پختی یا نه دیگه

 



 رسم و زیر انداختم و آروم گفتم: 

 

 ...راست اش نه

 

 از برنج کشیدن دست برداشت. نگاهش کردم

ه شد!   لبخنده اش محو شد و بهم خیر

 لبام و اویزون کردم. واسه دلخوشی من لبخند زد

 

   قربونت برم اشکال نداره... 

 

م...  ...ببخشید من...من اصال بلد  ی نیسم غذا مذا بیی  

 

خواد ، عشق من...بیا شام   عه معذرت خوایه نیم

 و بزنیم 



 

ی و  ی انقد خوش رفتار بود که با حرفاش اصال آشیی

این حرفارو فراموش کردم و تمرکزم و گذاشتم رو 

 خوردن شام... 

 

 ...خب کجا بودی تا حاال؟

 

   خونه

 

 با عصبانیت گفتم: 

 

 ...خونه ی گ؟

 

ت: خندید و گف  

 



   پیش پدر و مادر منظورم بود

 

 ...اهااا...خب...چرا رفتی اونجا؟

 

 کنم که من 
ی
  هیچی دیگه...رفتم که اطالع رسان

 میکنم... 
ی

 دارم با یه ملکه زندگ

 

...اوه...جدی جدی گفتی یا نه رفتی و ترسیدی 

؟
ی

 بگ

 

ی حقیقت؟    ترس؟!...مگه ترس داره گفیی

 

.. ...خب...خب بعضی وقتا آره داره.   

 

 قاشق و چنگال و توی بشقاب رها کرد... 



یه تا ابروش و باال انداخت و انگشتاش و تو هم گره 

 زد... 

 

اسه من که نداشت...نی ترس و لرز توی و  -

خوامچشماشون نگاه کردم و گفتم من دنیا رو یم  

 

اش خنده ام گرفت که خودشم از ژست پر ابهت

وباره زد زیر خنده و قاشق چنگالش و برداشت و د

 مشغول شد

 

ی باشه  ؟...نکنه گفیی ی ...دیوونه...حاال اونا چی گفیی

 اشکال نداره

 

 خندیدو گفت: 

 



ی باشه اشکال نداره...     هیچی دیگه...گفیی

 

 ...واقعا؟...یعتی مخالفت نکردن؟! 

 

   نه دیگه... 

 

حرفاش غیر قابل باور بود. یعتی رابطه ی من و اون 

 ...! ی
ی راحتی علتی  به همیر

.. هه راحت!.   

 راحت کجا بود بیچاره... 

 ...  پوستت کنده شد تا طرف باور کرد که عاشقشی

با شنیدن حرفاش اشتهام چند برابر شد با خیال 

 راحت شام و زدم بر بدن... 

 

 



••• 

 

" ی  حسیر

 

 

 

با شنیدن صدای تلفن دست از مطالعه ی قرارداد 

جلوی دستم برداشتم و همزمان با نگاه کردن به  

شتم... کلمات تلفن و بردا  

 

 
ی
 ...بگو بیان

 

قا پرونده ی خانوم موحدو پیدا کردم بیارمش ا -

 خدمتتون؟

 



 ...په نه په...بذار همونجا باشه

 

واقعا؟!  -  

 

 و عصبانیت از دست خنگیه نی حدو 
ی

از رس کالفگ

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

ی
 مرز بیان

 

...لطفا کن...پرونده رو بیار
ی
 ...خانوم بیان

 

س دارم میارمشوظیفه انه اقا این چه حرفیه  -  

 

نی حرف تلفن و گذاشتم. طویل نکشید که در به 

 صدا دراومد... 

 وارد شد. بهش اشاره کردم پرونده رو بیاره 
ی
بیان

ی که طبق دستور اینکارو کرد...   بذاره رو میر



 

دست بردم و پرونده رو برداشتم و بازش کردم که 

 یهو متوجه نگاهش شدم! 

ی یه بت آروم رسم و باال بردم و نگ اهش کردم. عیر

ه شده بود!   بهم خیر

 

ی میخوای؟!  ی  ...چیر

 

ون اومد  رسی تکون دادو از فکر بیر

 

ا؟...نه اقا...نه...فقط خواستم بگم پدرتون ه -

 پشت خط ان وصل کنم؟

 

کم مونده بود کله ی خودم و از دستش بکوبونم به 

و خودم و خالص کنم...  ی  میر



 

 حریص گفتم: 

 

ی ...اگه زحمتی نیست وص ل کنیی  

 

 لبخند زدو گفت: 

 

...االن وصل میکنم... نه اقا چه زح - متی  

 

نگاهم و ازش گرفتم که هرچه زودتر قیافه ی 

 نحسش از جلوی چشمام محو بشه... 

 نگاهم روی مشخصات دنیا در چرخش بود... 

 یه مشخصات نصفه نیمه!... 

 



 همزمان با مشاهده زیر لب میخوندم... 

 

باِن... آ 28...دنیا موحد...متولد   

 

اومدم که ادامه اش و بخونم که صدای تلفن 

 کردم و 
ی
سکوت و در هم شکست. پوف

اش... برداشتم  

 

؟  ...الو...سالم پدرجان خونی

 

...کارا خوب پیش  سالم - پشم تو چطوری خونی

ه؟  میر

 

ا...کاری  ...سالمتی اره همه چی اوکیه...چه خیی

ی زنگ زدین  داشتیر



 

 مکث کردو گفت: 

 

ارن میان ه...زنگ زدم بگم عموت و سوفیا دِام...ار  -

 اونجا

 

 بهت زده گفتم: 

 

 افتاده! 
ی
 ...میان اینجااا؟!...چرا اخه؟!...مگه اتفاف

 

ی نشده...سوفیارو داره میاره ن - ی ه نه...چیر

اش کتی مدل  

 

 هنگ تلفن تو دستم خشک شد! 

 



الخره تو که دست رد زدی به سینه ی دخیی ب -

 
ی
  واسش بکتی هوووم؟عموت این یه کارو نمیتون

 

کردو از حال پدر داشت پشت رس هم نصحیت یم

گفت و من یط اون مدت به و احواالت سوفیا یم

ی که فکر یم ی کردم و تنها سوایل که توی تنها چیر

ذهنم مدام در چرخش بود این بود که اگه دنیا 

 یم
ی
افته!... بفهمه چه اتفاف  

 

...داری - ی شنوی؟یم الووو...حسیر  

 

ه حرف اومدمبزور ب  

 



...من...من که بهتون گفتم یگ دیگه رو 

خواید منو قایط این ماجرا  خوام...چرا یمیم

 کنید؟!... 

 

زیزه من...رابطه ی تو با دنیا موحد ربیط به این ع -

قضیه نداره...مگه تو قرار داده اون و فسق نکردی 

؟  و االن با یگ دیگه قرار داد بستی

 

 ...اره... ویل... 

 

خدام ه ویل و اما و اگر نداره...تو سوفیارو استدیگ -

...بالخره تو اون دم و دستگاه باید یه جانی یم
کتی

شکسته ی من باشه یا واسه ی برادر زاده ی دل

نه...رو حرف من و عموت حرف نزن...کاری 

 نداری! 

 



لبام باز و بسته شد اما نتونستم حتی کلمه ای رو 

ش اظهارنظر کنم! به زبون بیارم و درمورد تصمیم ا  

 

خدافظ....  -  

 

شنیدم و صدای سائیده شدن دندونام بهم و یم

دستی که از رس عصبانیت مشت شده بود و دلش 

و تیکه تیکه کنه اما نیمیم ی تونست خواست میر

کرد... حالم و لحظه به لحظه بدتر یم  

 

 نی خداحافیطی تلفن و گذاشتم... 

م. تکیه داد  آروم چرخیدم و به پشتی صندلیم

نگاهم روی تصویر زیبای صورت دنیا چرخیده و 

انگار هرچه بیشیی زمان و برای تماشای تصویرش 

و بیشیی حالم از این رو به اون رو یم کشتم بیشیی

گرفت! شد و ذهنم آروم یمیم  



 

 قراره چیکار کنم...حتم 
ی
...دنیا...دنیا...اگه بدون

ی...اما تو دارم برای همیشه ولم یم کتی و میر

ید...نباید بفهیم که من به اجباااار دارم چیکار نبا

 که تایم قرارداده یم
ی
ی تا زمان کنم...نباید بونی بیی

 دخیی عموی خول و چلم به پایان برسه... 

 

 کردم و زیر لب گفتم: 
ی
 پوف

 

شه... ...تا اون موقع صدرصد کل موهام سفید یم  

 

با صدای باز شدن نی اجازه ی دره دفیی تند 

 برگشتم! 

فیا با یه سبد گل خییل بزرگ و یه آرایش تو سو 

چشم و لبخند ملیح که سیع داشت باهاش چهره 



ام تر از همیشه جلوه بده به سمتاش و مهربون

 اومد

 

مدم آشتی کنونسالااام عشقم...او  -  

 

 زیر لب پچ زدم: 

 

 ...آشتی کنون؟! 

 

 پشت رسش دویید داخل: 
ی
 بیان

 

م _ خانوم بهتون گفتم که اول باید اج ازه اش و بگیر

 بعد بیاین داخل

 

 اشاره کردم... 
ی
 به بیان



نگاهش رو ازم گرفت و رستاپای سوفیارو نگاه کردو 

 رفت عمو وارد شدو باعث شد به 
ی
رفت. تا بیان

امش از جام بلند شم و به سمتشون برم...   احیی

 

؟ ی  ...سالم عموجان خوب هستیر

 

د  دستم و به گریم فشی

 

به خوبیه تو...  _ قربونت برم...ما خوبیم  

 

لبخند زورکیم و چاشنیه قیافه ی رسدم کردم. به 

 صندیل اشاره کردم و گفتم: 

 

 ...بفرمایید...بفرمایید بنشینید

 



 

خندید. دکمه ی کت اش و باز کرد نشست و پا 

 روی پا انداخت. 

 

ی؟عشقم نیم - خوای گل و ازم بگیر  

 

اش آب تازه متوجه سوفیا شده بودم. با دیدن

و قورت دادم. نی میل به سمتش قدم دهنم 

برداشتم و گل و ازش گرفتم که لباش و به گونه ام 

رسوند. در جوابش لبخندی رسد تحویلش دادم که 

 جلوی عمو ضایع نباشه و دلخور شه! 

 

ی گذاشتم:   گل و روی میر

 

 ...مرش...چرا زحمت کشیدی سوفیا جان



 

 گفت: 
ی
 یهو سوفیا بهت زده و اعصبان

 

..این عکسه! ای...این.  -  

 

 به 
ی
برگشتم و نگاش کردم دیدم با قیافه انی اعصبان

ه شده...   عکس دنیا خیر

 

  ا -
ی
ه ی آشغاله...همون ین عکسه همون دخیی

 که اون دفعه پشت تلفن هرچی از 
ی
که...همون

 دهنش در اومد بارم کرد

 

ی این که عمو صاف بهم زل زده بود  نی در نظر گرفیی

 صدام باال رفت: 

 



هنت و توهم کم نیوردی...کیل بهش ...ببند د

ی کردی...فکر نکن یادم رفته ها  توهیر

 

ی تو داری جلوی بابام باهام اینطوری حرف ح - سیر

؟...تو داری در مقابل من از اون دفاع میکتی 
ی
ن ی  میر

 

نگاهم و از سوفیا گرفتم و خجالت زده عمورو نگاه  

 کردم

 

 ...ببخشید عموجان...ویل... 

 

ت شو به سمتم گرفت! دستش و به معنای ساک  

 

...من خودم همه چیو _ نیم
ی

ی بگ ی خواد چیر

دونم... یم  



 

 سوفیا با نق و نوق گفت: 

 

؟؟؟باباا...تو نیم -
ی
 بزن

ی
خوای حرف  

 

_ چی بگم عزیزم...چی بگم؟....بگم دوست داشته 

ی باشه؟!...تو یم خوای بزور خودت و به حسیر

؟  تحمیل کتی

 

هر آن کردم روی صندیل نشستم. احساس یم

ممکنه فکرای توی رسم روانه ی زبونم بشن و 

هرچی از دهنم در میاد باره هردوتاشون بکنم. 

کردم که تا گند نزدم به همه چی فقط خدا خدا یم

 پاشن برن! 

 



یهو سوفیا انگشتای بهم گره خوردم و باز کردو 

 روی پام نشست. توی چشمام زل زدو گفت: 

 

ل کنم...اون خوام خودم و بهش تحمینه من نیم -

ی منو دوست داره ...بعضیا اگه گورشون و گم کیی

برن دنبال زندگیشون عشق زندگیه من هم بهم 

گرده... بریم  

 

 کردو گفت: 
ی
 عمو پوف

 

 _ امیدوارم... 

 

 سوفیا آروم پچ زد: 

 

؟تو منو دوست داری مگه نه -  



 

ه شدم و با عصبانیت  توی چشمای مشگ اش خیر

 گفتم: 

 

 ...نه... 

 

ه صورتش مثل گچ سفیده سفید شد. به یکبار 

پریدو از خجالت حقم داشت منم بودم رنگ ام یم

.. اش بود. شدم. اما خب حقآب یم  

و   عالقه ی زورگ آخر و عاقبت خوشی نداره

 نخواهد داشت... 

 

!...تو  - ی ....تو...تو منو دوست نداری؟! حسیر  

 



از این که عطر زنانه اش و داشت مشامم و پر 

شد که موندن عطر اون شیی باورم یمکرد. بییم

خیانته!...  هام خودش یک نوعروی لباس  

قبل این که بوی این گنداب خیانت بیشیی روی 

لباسام نقش ببنده. سیع کردم که از جام بلند شم  

که حداقل اون خودش و کنار بکشه و عینه بچه 

 ی آدم بشینه رو صندیل! 

 

 

 بغض کرده بود. کنار رفت... 

ی  م قدم برداشتم. دلم داشت براش به سمت میر

اومد  سوخت اما خب کاری از دست من بر نیمیم

که براش انجام بدم. یا باید با عالقه انی که هیچ 

 
ی

وقت در درونم بوجود نمیومد کنارش زندگ

زدم... یمکردم و قیده دنیارو یم  

 



 

 یا... 

 راهه دیگه ای وجود نداشت!... 

ی  خوام کهاگه من واقعا سوفیارو نیم طور هم همیر

 هست پس باید ُرک و راست حرفم و بهش بزنم... 

 

...ببینم سوفیا...خوبه که عمو هم اینجاست و 

شنوه... حرفامون و یم  

 

 _ راحت باش پشم

 

...یعتی همه دیگه باید ...ِام...خودت که یم
ی
دون

خوام... بدونن که من یگ دیگه رو یم  

 

 رسم و زیر انداخت و گفتم: 



 

 میکنم...یعتی ...خییل وقت
ی

ه دارم باهاش زندگ

...یهو دلش یه نفرو خب...به هر حال آدمه دیگه

خواد... یم  

 

سوفیا با گریه به سمتم اومدو دستش و روی قلبم 

 برد: 

 

س این دل لعنتیه تو چرا منو نخواست؟...من  پ -

که هر کاری تونستم کردم...هر طوری که خواستی 

 لباس رفتار کردم. هر مدیل که دوست داشتی 

پوشیدم...واسه این که خوشگل شم و به دلت 

 بشینم رفتم زیره تیغه جراچ... 

 

 هق زدو گفت: 



 

اال داری متی که این همه سال کنارت بودم و ح -

 کنار یم
ی
ذاری؟... بخاطر یه دخیی خیابون  

 

اشکای توی چشماش انقدر حالم و بد کرده بود که 

زد  یمفراموش کرده بودم داشت درمورد دنیا حرف 

کش که به راحتی تونست جای عالم و آدم و برام 

 پر کنه... 

 

خواد بیشیی ...بس کن سوفیا...بس کن...دلم نیم

ی  از این از دستم ناراحت شی و کینه به دل بگیر

 

ه شد بود بدون اینکه  عمو نی حرف بهمون خیر

بخواد دخالت کنه و به یکیمون حق و بده و یگ 

ر که سوفیارو اورده بود تا دیگه رو خراب کنه . انگا



حرفای نهانی جلوی خودش بهش بزنم و بگم که 

ی ما نبوده و نیست...   هیچ بیر

 

وع کرد به گریه کردن و  سوفیا با صدای بلند رسی

 مشت زدن به سینه ام. مچ دستاش و گرفتم... 

 

 ...آروم باش... 

 

عنتی تو منو داغون کردی...تو قاتیل...تو ل -

ه ی منو داری احساس چندین و چندسال

... یم کشی  

 

 ...سوفیاااا...بسه... 

 



کرد که برای آروم کردنش نی توجه انقدر گریه یم

دستم و پشت کمرش بردم و بغلش کردم. رسش و 

به سینه ام چسبوند و لحظه به لحظه صدای  

شد تا این که تبدیل شد به یه گریه هاش کمیی یم

 هق زدن: 

 

وقتی گریه تی بچه بودیم... یادته...یادته وق -

...یادته آره؟کردیکردم...همینطوری بغلم یمیم  

 

دم...   از رس عصبانیت پلکام و روی هم فشی

گشتم به همون پله ی یماز این که دوباره داشتم بر 

خورد از خودم جداش  اول حالم داشت بهم یم

  
ی
کردم. واسه اینکه بحث و خاتمه بدم به بیان

 گفتم برامون چای بیاره... 

 

به روی عمو نشستم... رو   



سوفیاهم اومدو کنارم نشست. دستش و به سمت 

دستم اورد که تند برداشتش و نگذاشتم قصدش و 

 عمیل کنه... 

 

ون دادو گفت:   عمو نفس اش با صدا بیر

 

بحث و گریه و زاری نتیجه ای هم  خب این -

 داشت؟

 

خوام با دنیا موحد ازدواج کنم...حاال ...اره...من یم

ه یا چند ماهه این امر م مکنه االن شکل بگیر

 دیگه...اما از این که دوستش دارم مطمئنم... 

 

چقدرهم عایل...  -  

 



 صدانی از سوفیا نشنیدم! 

اما جالتی این ماجرا این بود که حتی سیع نکردم 

 ثانیه ای چشم بچرخونم و ببینم تو چه وضعیتیه! 

ی گذاشت...   چای هارو روی میر
ی
 بیان

ص و جوش نفس نفس درحایل که از شدت حر 

د گفت:  ی  میر

 

_ بخدا...بخداااا...یا یه بالنی رس خودم میارم یا 

ه...   اون دخیی

 

 یهو یقه ام و گرفت: 

 

ی تو داری با من چیکار میکتی هااا؟؟؟  _ حسیر

 



اون لحظه انقدر چهره اش ترسناک شده بود که 

کردم هر آن ممکنه ناخن های بلندش احساس یم

ه.   و توی شاه رگه گردنم فرو  کنه و جونم و بگیر  

 

 _ من سوفیااااام....عشق بچگیت...یادت رفته

 

خودم و عقب کشیدم عمو پاشدو بزور دستاش و 

 از گردنم جدا کرد! 

از این که جون سالم به در بردم نفس راحتی  

با دستم آروم گردنم و ماساژ دادم و هنوز  کشیدم

تو شوکه کاری که سوفیا کرد از جام بلند شدم و  

م: گفت  

 

...ببخشید عمو جان ویل فک کنم بهیی باشه که 

ید...حالش و که یم یف بیی ی جتی شما تشی بییی

 شده... 



 

دست سوفیارو محکم گرفت و از جاش بلندش  

 کرد

 

اره پشم فکره خوبیه -  

 

 رو کرد به سوفیا و با عصبانیت گفت: 

 

ون تا بیام - برو بیر  

 

ون؟!...منو هنوز باهاش کا ؟...برم بیر ر _ چیتر

 دارم...هنوز حرفام و نزدم... 

 

 یهو عمو داد زد: 

 



ون تا بیام... سوفیاا - ا بهت میگم گمشو برو بیر  

 

در کمال ناباوری رسش و زیر انداخت و راهش و  

 کشیدو رفت!... 

 مثل سوفیا 
ی
نه مثل اینکه دادو بیداد روی مجنون

داد... جواب یم  

 

ی م - ن واسه ی کاره دیگه انی مزاحمت حسیر

های بیخودی آخرش دونستم این بحثیمشدم... 

نه... به جانی نیم ی رسه و هرگ سازه خودش و میر  

 

اومدم که حرف بزنم که دستش و باال اوردو مانع 

 شد... 

 



یل پشم...این راهش نیست که سوفیارو و -

..با پدرت قضیه رو 
ی
اینجوری از خودت برون

نه ی  درمیون گذاشتم گفت که باهات حرف میر

 

ی کردم و گفتم: رسم و باال  و پاییر  

 

 ...اره...گفت... 

 

نیستی  پس تو مخالف این قضیه -  

 

...مخالف نیستم...ویل عمو جان...استخدام 

کت من...متی که توروش بهش   سوفیا اونم تو رسی

خوام فک نکنم کاره درستی گفتم یگ دیگه رو یم

 باشه... 

 



( رسش و تکون 
ی

به نشانه ی )متوجه ام چی میگ

 دادو گفت: 

 

اره ...ویل اون کناره تو آرومه...خودت و ازش   -

گرفتی حداقل بذار کنارت باشه...خودت که 

 بچه با قرص 
ی
...میدون

ی
ایطش و میدون رسی

 رسپاست

 

م قدم برداشتم و  این ی  به سمت میر
ی
بار اعصبان

 گفتم: 

 

...ویل فکر کنم جای دیوونه ها تو دیوونه خونه 

ه... اینطوری هم من راحت ترم  هم شما باشه بهیی

 آسوده خاطر... 

 



 که بینمون برپا شد. رسم و 
ی
با احساس کردن سکون

باال بردم و نگاهش کردم. با قیافه انی غضبناک بهم 

ه شده بود. بزور لبخند زدم و گفتم:   خیر

 

 ...ِام...ببخشید...منظوری نداشتم 

 

م بهیی باشهنه...فکر کنم من بر  -  

 

 اشبه سمت در خروچی رفت که تند به سمت

 رفتم و جلوش و گرفتم: 

 

...عموجان...من ازتون عذرخوایه 

ی گفتم...بازم کنمیم ی  بودم یه چیر
ی
...اعصبان

 ببخشید

 



ون داد و دستاش  از رس ناچاری نفسش و با صدا بیر

های شلوارش فرو برد: و توی جیب  

 

...بیاین...بیاین اصال درمورد قضیه ی مدل شدن 

 سوفیا صحبت کنیم

 

کردم: به صندیل اشاره    

 

 ...لطف کنید بنشینید... 

 

نگاه دلخورش و ازم گرفت و به سمت صندیل قدم 

 برداشت

 

؟خب بگو ببینم...نظرت چیه -  

 



روبه روش نشستم و انگشتام و تو هم قفل کردم. 

 شم و دوباره اصال دلم نیم
ی
خواست اعصبان

 حرکتی بزنم که ناراحت اش کنم... 

دن فایده ی اما زور زدنم برای نرمال به چشم اوم

 نداشت و از چهره ی گرفته ی عمو متوجه 
ی
چندان

دونه چقدر عصبانیم! شدم که یم  

 

ط دارم...   ...رسی

 

ط؟!...بگو ببینم چه  - یط؟رسی رسی  

اومدم که لب باز کنم و حرفم و بزنم که در باز 

 نی اجازه وارد شد. هردو با نگایه سوایل 
ی
شدو بیان

ه بودیم که بهت زده لبخندی زد و از بهش خیر

 خجالت گونه هاش گل انداخت... 

 



رفتم... _ ب...ببخشید...اشتباه اومدم...داشتم یم  

 

ام نی واسه اینکه عمو بیشیی به خول بودن منشی 

ه پریدم میون حرفش...   نیی

 

 ...خییل خب برو... 

 

رفت که صداش زدم داشت به سمت در یم

 برگشت و نگام کرد... 

 

جانم؟!  -  

 

هنمانی کن...سوفیارو به داخل را  

 

یف بیارن. چشم..  - .االن میگم تشی  



 

طویل نکشید که سوفیا با قیافه انی پکرو درب و 

. داغون رسش و زیر انداخت و وارد شد..   

نگاه بغض آلودش و روم چرخوند که باعث شد 

برای بار دوم فراموش کنم که چند دقیقه ی پیش 

م نزدم. لبای لرزونش داشت خفه ام یم
َ
کردو من د

هم باز کرد...  و از   

 

خواستم ...ببخشید عشقممم...من...من نیمب -

 اذیتت کنم...دست خودم نبود

 

نی اختیار از جام بلند شدم که بغلش کنم و نذارم  

گریه کنه که چهره ی دنیا جلوی چشمام نقش 

 بست! عقب کشیدم و گلونی صاف کردم... 

 



ی باهات حرف دارم  ...مهم نیست...بگیر بشیر

 

سمت عمو رفت و کنارش نشست! بار به این  

 

نشستم و پا روی پا انداختم و نگاهم و به سوفیا 

 دادم

 

...اگه قرار باشه  ...اگه قرارباشه اینجا باشی

کت کار کتی باید هیچگونه رفت و   توی این رسی

 آمده نی خودی به دفیی من نداشته باشه این یک... 

 

ه وسط حرفم که انگشت اشاره ام و به  اومد که بیی

تش گرفتم... سم  

 



 
ی
ی من و تو هیچگونه حرف ...غیر از مسائل کاری بیر

ردو بدل نخواهد شد...من تو جایگاه 

خودم...توهم به عنوان مدل تو جایگاه خودت 

ی رست تو الک خودت کارت و یم کتی و میر

 خونه... 

 

ی یم کردو عمو بعد از هر جمله ام رسی باال و پاییر

.. کرد. حرفام و دونه دونه تائید یم  

 

خواد به اسم کوچیک ...بعدشم اصال دلم نیم

ی من و تو رابطه ی  ...انگار نه انگار که بیر صدام کتی

دخیی عمو و پش عمونی واجود داشته و 

داره...هفت پشت غریبه...فهمیدی یا بیشیی 

 توضیح بدم

 

اما!...  -  



 

 عمو رو کرد بهش گفت: 

 

ایط اش و باید یمنمگه  - ؟...رسی خواستی مدل بشی

ول کتی دیگهقب  

 

ی من و عمو در چرخش بود...   نگاه سوفیا بیر

 

ایط یم - خوام مدل باشم...اما این رسی

 مسخره...اخه

 

 

ی کارم  پوزخندی زدم و از جام پاشدم. به سمت میر

 قدم برداشتم... 

 



ی سوفیا من میدونم هدف تو چیه...تو اصال  ...ببیر

 خوای نقش ات و ...تو فقط یمخوای مدل بشی نیم

 من پر رنگ کتی که باید به عرضتوی ز 
ی

ات ندگ

ی روی  برسونم این کاری که داری میکتی هیچ تاثیر

ذاره و نخواهد  احساش که من به دنیا دارم نیم

ایط کنار میای؟  گذاشت...پس فکرات و بکن...بارسی

بندیم توهم هفته ای خب بسم هللا...قراردادو یم

ی یگ دوبار واسه عکاش و این داستانا یا میا

ی رس لوکیشن...  کت یا با تیم عکاش میر  رسی

 

پذیرم. بگه کردم که بگه نیمتو دلم خدا خدا یم

کنم... اصال قبول نیم  

یا بگه گور بابای مدل شدن. نگاهم روش قفل بود 

ی خواسته هام که  و منتظر برای به حقیقت پیوسیی

 یهو گفت: 

 



باشه...سخته...ویل قبوله -  

 

.. به یکباره باره دپرس شدم.   

چراااا...اخه چرا من باید تورو تحمل کنم؟ چرا باید 

ه توی  هفته ی یگ دوبار ببینمت؟ اخه چرا من گیر

 زبون نفهم افتادمم؟! 

 

 جلوی نیم ساعت بعد تمام مشخصات
ی
اش و بیان

دستم گذاشت و فقط موند یه امضای ناقابل و 

استخدام یکساله ی سوفیا که مساوی بود با 

.. . عذاب و بدبختیه من  

 
ی

ی بختک افتاده بود به جون زندگ المصب عیر

 من... 

 



ی انگشتاش گرفت و زیر  با لبخند خودکارو بیر

قراردادو امضا کرد. حریص خودمم یه امضا زدم و 

 سوفیا خودش و توی زندگیه من  
ی

ی سادگ به همیر

 کشوند!... 

 

با این که هنوز اول این راه دور و دراز نا خوشایند 

ودم واسه تموم بود دست به دعا شده ب

اش!... شدن  

 

خب مبارکه...  -  

 

ی من و سوفیا ردو بدل شد.   با لبخند نگاهش بیر

 

م...بریمبر  - ی هم به کارش یم دیگه دخیی که حسیر

 برسه



 

سوفیا درحایل که داشت ذوق مرگ رسش و توی  

گردنم فرو اورد. من برعکس اون با قلتی غرق اندوه 

ه شده بودم. احساس چندش  به ورق قرارداد خیر

اوردی که بهم دست داد قبل این اجازه بده خودم 

ام زد و دست و ازش جدا کنم بوسه ای به گردن

 عمو رو گرفت

 

که با   های عمو از رضایت سوفیا و خوشحایلچشم

بدبخت کردن من بهش دست داده بود برق 

زدند! یم  

 سوفیا گوشه ی لبش و گزید و گفت: 

 

 _ بریم بابا جون... 

 



 کر 
ی
ام گرفت و  اش و به سمتدو و دستعمو پوف

 گفت: 

 

م... خییل خب کاری نداری پش  -  

 

ون کشیدم و  بزور دستم و از جیب شلوارم بیر

دم. برخالف تمام احساسات حال به  دستش و فشی

 هم زنم لبام و از هم باز کردم و گفتم: 

 

یف ببارین  ...خوشحال شدم بازم تشی

 

گفت: چشمگ زدو   

 

اید بیامم نخوام باز این به بعد اگه ه -  

 



 ...چطور مگه؟! 

 

 خندیدو گفت: 

 

مه دیگه - محل کاره دخیی  

 

هام فرو بردم و در حایل که دستام و توی جیب

ه شدم. پوسته ی داخیل لبم و یم کندم بهشون خیر

نگاه عمو اولش قفل شد رو صورتم و بعد گلونی 

 صاف کرد و رو کرد به سوفیا و گفت: 

 

بریم...بریم...  -  

 

رفتند  که به سمت در خروچی یمدرحایل

خواست بهشون خداحافیطی کردند. حتی دلم نیم



بگم خدا نگهدارتون باشه!...بدتر از اون حتی دلم 

خواست بگم به امیِد دیداری دوباره! نیم  

 

 از کسانی که از  کت
ام و برداشتم و نی خداحافیطی

ون. یهو تاریگ کنارم یم کت زدم بیر گذشتند از رسی

م و جلب کرد. دستم و باال اوردم و هوا توجه ا

 ساعت دور مچ ام و نگاه کردم. هشت؟! 

ی بار بعد از مدت ها تا این موقع شب برای اولیر

کت بودم!   رسی

 

معموال واسه این که دنیا تنها نمونه چهار و پنج 

گشتم خونه... یمبر   

تا اسم اش از مسیر پر پیچ و خم ذهنم گذشت 

ی تند ک ردم و با عجله قدم هام و به سمت ماشیر

 نشستم و راه افتادم
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 دنیا"

 

 

Tvدیگه از این که به کادر  چشم بدوزم و پوست  

لبم و بکنم و منتظر بمونم به معنای واقیع کلمه 

ی و تند  ل و پرت کردم رو میر
خسته شده بودم. کنیی

ی شایم که  از جام پاشدم. با عصبانیت به سمت میر

بودم و چیده با هزار ذوق و سلیقه سفارش داده 

باز کردم حریص دونه   بودم رفتم. دره یخچال و

ی  ل شدم... اشون تو یخچادونه مشغول گذاشیی  

 



...بدرک...بجهنم...منو بگو که چهار ساعته 

منتظره اقام...ایشاهلل بری زیره ترییل من راحت 

 شم از دستت... 

 

ی دندونام   یهو به خودم اومدم. انگشت اشارم و بیر

ش گرفتم. انقدر پشیمون شدم  گرفتم و محکم گاز 

 که صندیل و دادم عقب و نشستم

 

...وای...واایتر خدا 

 نکنه...خدانکنه...خدانکهههه... 

 

ی های بلندم بردم و محکم موهام  چنگ توی چیی

ی بود و گرفتم. به صفحه ی گوشیم که روی میر

چشم دوختم. انگار که باز هم داشتم انتظارش و 

کشیدم... یم  

 



نگ بزن...لعنتی از صبح که رفتی ...حداقل یه ز 

 حتی یه بارم بهم زنگ نزدی...یعتی تو... 

 

 یعتی تو حتی یه ذره هم دلت واسم تنگ نشده؟! 

ی  با حرص گوشیم و برداشتم. شماره اش و از بیر

مخاطبام پیدا کردم. اومدم که اسمش و لمس کنم 

و هرچی از دهنم در میاد بهش بگم که با صدای 

خواستم بکنم دست  ی که یمبسته شدن در از کار 

 کشیدم! 

 

کل عصبانیتم و توی یه نقطه از بدنم که مسلما 

اون یه نقطه هم زبونم بود جمع آوری کردم. 

خونه خارج شدم. با دیدنش که نی  ی پاشدم از آشیی

توجه به این که یه نفره دیگه هم غیر خودش 

 یم
ی

کرد به سمت داشت توی خونه اش زندگ

داشت! یماتاقش قدم بر   



 

خیایل اش باعث تشدید عصبانیت ام شد. به نی 

اش دویدم و داد زدم: سمت  

 

؟!...   ...معلوم هست کجایتر

 

تند به سمتم برگشت و یه جورانی ترسید. قدیم 

 عقب گذاشت و ازم فاصله گرفت... 

 

...قرار بود ساعت چهار پنج خونه باشی که منه 

ی یه خول و چل به درو دیوار این خونه  بیچاره عیر

ندوزم...شد ساعت چند؟شمچ  

 

دستش و باال بردو ساعت و نگاه کرد. آب دهنش و 

 قورت دادو گفت: 



 

هشت و چهل دقیقه...  -  

 

 ...خب؟

 

...یعتی خ - ب که خب عزیزم...کار داشتم...یعتی

یادم رفت که بهت قول داده بودم...ببخش از این 

 به بعد زودتر میام

 

زدیقولت نیم ...برو بابا تو اگه آدم بودی که زیره  

 

رفت و گفت: گاش و به سمتم  انگشت اشاره  

 

 شدی و نی ادب... عه عه...باز ع -
ی
صبان  

 



 عصبانیت صورتم و با دستم 
ی

از رس کالفگ

پوشوندم و نفس عمیقی کشیدم که بلکم یه خورده 

 آتیش ام خاموش شه و کم رسش غر بزنم... 

 

آروم نگاهم و تو چشماش چرخوندم و این بار با 

  آروم گفتم: لحتی 

 

 ...ببخشید...دیر اومدی دیگه

 

 با لبخند گفتم: 

 

بخشیدم دیگه...  -  

 

 ...ببخشیدی؟! 

 



 با خنده گفت: 

 

م...میگه چیکار کنم؟اره دیگه مجبور  -  

 

لبخند روی لبام نشست جلو رفتم که بغلش که 

خودش عقب کشید! متعجب نگاهش کردم. ترس 

زد... توی چشماش موج یم  

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 



شد با هر قدیم که اون نباید متوجه عطر سوفیا یم

بانم باال و باالتر یمجلو یم رفت. دستم گذاشت ضی

وع کردم  و مشت کردم و جلوی دهنم رفتم. رسی

ی رسفه هام گفتم: رس   به فه کردن و بیر  

 

...فک کنم...فک کنم رسما خوردم عزیزم...برم یه 

م میام باهم شام بخوریم...   دوش بگیر

 

 داد. تعجب چهر 
ی
ه اش محو شدو جاش و به نگران

دو روی پیشونم گذاشت... اش و جلو اور دست  

 غرق آرامش اون لحظه اش شدم... 

 

م...  - الیه بمیر  

 



هنم و باز کرد یهو دستاش و نی  دکمه های پیر

حرکت موندند و به نقطه ای که تو محدوده ی  

ه شد! به یکباره حلقه ی نازگ از گردن ام بود خیر

د  اشک توی  چشماش نشست و لباش و بهم فشی

که!   که بغض گیر کرده توی گلوش نیی

 

 لب زدم: 
ی
 با ترس و نگران

 

...چی شد قربونت برم...   ...چی

 

 صورتش و جلو اورد و لباسام و بو کرد... 

تازه متوجه قضیه شدم. قبل از این که درموردم 

 فکر بدی بکنه گفتم: 

 

ی برات توضیح میدم عشقم ...ببیر ی  ...ب...ببیر



 

چشماش و که لحظه به لحظه پر تر از اشک شور 

ت اش و باال اورد: شدند و بست و دسیم  

 

هیس...هیچی نگو -  

 

 ...دنیا... 

 

کردند در حایل که اشکاش گونه هاش و خیس یم

 داد زد: 

 

وهم مثل بقیه ای توهم یه آشغایل یه ت -

...هیچ عشق و  ...توهم بهم دروغ گفتی عویصی

این همه مدت داشتی با  عالقه ای بهم نداشتی و 

دادی... حرفای دروغگ ات مِن بیچاره رو بازی یم  



 

 سکوت کرد و این با آروم لب زد: 

 

من...من باورت کرده بودم -  

 

دلم هوری ریخت. نگاهش و ازم گرفت که بره، 

اش و گرفتم. منم دقیقا مثل اون بغض کرده دست

اش اون بودم! بخاطر تهمتی که زد. بخاطر قضاوت

همه جا نی خیی به من انگ خیانت زد...  از   

 

 ...من...بخدا من کاری نکردم...دنیا

 

ون کشید و دست اش و تند از توی دستم بیر

 درحایل که هنوز داشت گریه میکرد گفت: 

 



ببند دهنت رو...  -  
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 دنیا"

 

 

خورد. از خودش از حرفاش از حالم ازش بهم یم

گردن   تک تکه دروغاش، از پنهون کاریش و از 

ی خیانت اش... نگرفیی  

ی از بوی عطر زنانه ای که با بوی  ی  از هرچیر
بیشیی

خوشبوی عطر مردونه اش که من عاشقش بودم 

 شده بود! 
ی
 تالف

 

 



ان همه اونم مثل بقیه بود. همه ی مردا مثل هم

ز خیانت... اهمه لبالب ان  پرن از هوس  

مثل بردیا. بیخودی بهش اعتماد کردم. بیخودی 

 بهش... 

 

خودی بهش دلبسته ام؟نکنه نی   

نه بابااا...این چه حرفیه زده به رست. دیدی پشه 

خیانت کرده تو نقش ات فرو رفتی باز. به خودم 

Tvاومدم دیدم ِکز کردم رو مبل جلوی ی ابر   و عیر

ریزم... بهاری دارم اشک یم  

 

ی  ام گونه هام و پاک کردم و سیع کردم تند با آستیر

 آروم باشم... 

 



ی  دستاش و به پشت مبل تکیه داده بود و حسیر

 آروم رسش و جلو اورد. در گوشم پچ زد: 

 

نت برم چرا بیخودی نشستی داری گریه قربو  -

؟  میکتی

 

 نی اختیار دوبار بغض کردم... 

 

...من...من مگه خدا که داری اشتباه یمب - کتی

چیکار کردم که اون حرفارو زدی...چیکار کردم که 

؟داری گریه یم کتی  

 

 با اعصبانیت پاشدم و هق زدم: 

 



...به من یگ دروغ نگو که من خودم ختم 

 چیکار  روزگارم...یم
ی
خوای بدون

؟کردی؟...هان...یم
ی
خوای بدون  

 

تش و گرفتم و در اتاق خواب و باز  جلو رفتم دست

اش. تازه متوجه کردم و جلوی آینه ی قدی بردم

اش شده بودماشک چشمای خیس  

 

من هیچ  .چیکار کنم که باور کتی چیکار کنم؟..  -

غلیط نکردم؟...چیکار کنم که این سوءتفاهم از 

ی بره؟...   بیر

 

 اینبار صداش و باال برد: 

 

ه باورت شه تموم زندگیم شدی؟کچیکار کنم   -  



 

برای چند لحظه انگار که فراموش کردم جای لب 

هاش اش و عطر زنونه ای که روی لباسروی گردن

کرد! مشامم و پر یم بود و لحظه به لحظه  

 

 ...فقط...فقط بهم بگو اون چیه؟!... 

 

؟!...کدوم؟!  -
ی

چیو میگ  

 

به گردنش اشاره کردم. برگشت و از تو آینه 

خودش و نگاه کرد. چشماش از تعجب درشت 

شد. گلونی صاف کرد رسش و زیر انداخت. برگشت 

 و بدون این که نگام کنه گفت: 

 

ی نشده که...  - ی چیر  



 

لب کشید و سیع داشت آثار جرم و  دستی روی رژ 

ه...  ی بیی  جنایت و از بیر

 

یه خورده رنگه دیگه -  

 

 از رس اعصبانیت پوزخندی زدم و گفتم: 

 

ی رژلب ...تو...تو یم  که من فرق بیر
ی

خوای به من بگ

 و رنگ و نمیدونم؟
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" ی  حسیر

 

 



به سمت باکس رژ لباش رفت و یکیشون و 

وع کرد به رژ زدن. ه یچ جوره برداشت و رسی

شد این قضیه رو جمع اش کرد حاال اگه فقط نیم

گفتم کناره یه خانوم نشستم مشکل از عطر بود یم

بوش و گرفتم دیگه...اوه اوه در اون صورتم حتما  

کند! کله ام و یم  

 

 به سمتم اومد! 

رسش و توی گردنم اورد و لباش و آروم به گردنم 

برای  مالید. نی اختیار پلکام و روی هم گذاشتم. 

چند لحظه حس کردم گوشام داغه داغ شدند و 

ی در من شعله ور حس عجیب و غریبه خواسیی

 شد!... 

ی و اون با این که اصال دلم نیم  بیر
ی
خواست اتفاف

بیوفته اون لحظه مغزم و از کار انداختم و اختیارم 

 و دادم دسته قلب و احساسم... 



 

 

اومد که ازم جداشه که بازوهای ظریفش رو محکم 

. توی دستام گرفتم و لبام و به لباش رسوندم..   

آروم به جلو قدم برداشتم که باعث شد اون عقب 

بار تسلط ام عقب بره و به دیوار برخورد کنه. این

و بیشیی وسوسه  بهش بیشیی شدو احساسم بیشیی

 شد... 

 

با گازی که از لبم گرفت تازه به خودم اومدم و یه 

 خورده عقب کشیدم... 

 

 که تکلیف این قضیه رو برام روشن کتی   نی این -

 داری... 

 



 ...تکلیفش روشنه

 

ده به رست؟...کجاش روشنه میشه واضح تر ز  -

 منم بدونم؟
ی

 بگ

 

 ...همه جاش عزیزم...همه جاش

 

هاااا...از بوی عطر زنونه ی روی لباست که آ -

نه باور کنم که پایک و کاری  ی حالم و داره بهم میر

ات؟لب خانوم روی گردننکردی؟ یا از جای رژ   

 

 ...اون که رنگ بود... 

 

دستم و گرفت و دوباره جلوی آینه برد. دکمه های 

هنم و تند تند باز کردو از تن ونش کشید... پیر ام بیر  



 

ی جای لب من و جای لبه خ - ب حاال نگاه کن ببیر

 باهم 
ی
اون عفریته روی گردنت چه تفاون

تم اقای دارن...نگاه کن تا بفهیم من گاگول نیس

 چهره پرداز...این دوتا هیچ فرق باهم ندارن؟... 

 

 نی این که نگاه کنم برگشتم و تو چشماش زل زدم: 

 

...ده نه دیگه اشتباه میکتی خانوم...این دوتا 

ی تا آسمونه...   فرقشون زمیر

 

 با عصبانیت گفت: 

 

عتی با وجود اینکه هردوتا رژه لب ان بازم ی -

 کتی آشغالیم
ی
. .. خوای الپوشون  



 

 دستاش و گرفتم و بوسیدم... 

اش پرید! یهو گره ابروهاش باز شد و عصبانیت  

 

...فرق این دوتا اینه که اویل زورگ و به اجبار بود 

اما دویم جای لبای خوشگله توعه که اگه دست 

خواست جاش بمونهمن بود تا اخر عمر دلم یم  

 

آروم رسش و زیر انداخت و این یعتی فیصله پیدا  

قضیه البته اگه درست حدس زده باشم... کردن   

 

.. پس.  -  

 

 ...پس چی ؟...هووم؟

 



 رسش و باال اورد و نگام کرد

 

اون زنه گ بود هووم؟ -  

 

 هم میکنه؟
ی
 ...مگه فرف

 

معلومه که اره -  

 

...فکر کن یه از خدا نی خیی که بعد کارش حسابش 

 و رسیدم

 

 نگاهش تو چشمام چرخیدو گفت: 

 

و رسیدی هان؟...نکنه با بوس  چجوری حسابش -

 و رابطه ی... 



 

...دیگه نشنوما  ...عه عه...این حرفا چیه دخیی

 

یه مگه دروغ میگم؟...تونی که گفته بودی چ -

 بعد این که منم مثل نیم
ی
خوای بهم آسیب بزن

اون آشغایل که رد رژش رو گردنت موند 

ی شمع هوسبوسیدم ات روشن شد  ات همچیر

 که... 
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ا"دنی  

 

 



اش و پشت کمرم برد و با یه حرکت بهش دست

چسبیدم. آروم صورتش و جلو اوردو لباش مماس 

 با لبام آروم پچ زد: 

 

چند لحظه دلم خواست...  یاووم...واسه  -  

 

ی پر ی پیش پا افتادهبا کناره هم چیدن چندتا کلمه

معنا کل بدنم گر گرفت. دستام و روی عضالت 

مه ی ه باعث شد دکهای لخت اش بردم کسینه

خاموشی افکار مزاحم و بزنم و لبام و به لباش 

.. . بچسبونم  

 

اونم نا مردی نکرد گام به گام با من پیش رفت. روی 

اش غرق تخت افتادم و روم خیمه زد. چشمای آنی 

شد فهمید که اون هم حس نیاز بودند و دقیقا یم

خواد که مثل من عقل اش و از کار انداخته و یم



ه امون بیشیی از یه رابطهطهراب ی دوستانه ی یا بهیی

ی معمویل باشه! بگم عاشقانه  

 

خورد گه گداری همزمان با این که لبام و با ولع یم

ی دندوناش یم زد آروم گرفت و یه گاز ریز یمبیر

ام بردو زیره شکمم و نوازش  اش و زیر تاپدست

تونستم تحمل کنم دیگه حتی اگر کرد. دیگه نیم

کشید... شدو دست یماون پشیمون یمهم   

 

خواست که کارش و نصف و نیمه رها  نیممن دلم

 
ی
کنه. دقیقا به مرحله ای رسیده بودیم که پشیمون

 فایده انی نداشت. یهو خودش و ازم جدا کرد!... 

 افتاد که چند ثانیه پیش به عنوان یه 
ی
همون اتفاف

 ضدحال حسانی از ذهنم عبور کرد!... 

 

... ت تو چشماش زل زدمبا عصبانی  



 هل و دست پاچه بدنش و بلند کردو پاشد... 

 

ارمون...کارمون اشتباست...راه و داریم غلط ک  -

یم...   میر

 

اش چرخید اون لحظه نگاهم رو باالتنه ی لخت

خواست فریاد بکشم و بگم نه... بود که دلم یم  

خواد...تو انجامش بده این چرت و من دلم یم

ل...اما دپرس و تو شوک فقط بهش پرتارو بیخیا

ه شدم ... خیر  

 

م... ِاهم...من...م - ن برم یه دوش بگیر  

 

به سمت حموم رفت. هنوزم خشک شده فقط 

ی یه احمق خودم و نگاش یم کردم و از این که عیر



اش و بهش اجازه دادم که انجامش بده دادم دست

و اون پا پس کشید حش، حش شبیه حقارت بهم 

 دست داد. 

رگشت و بهم گفت: ب  

 

-  ... توهم یه دوش بگیر  

 

 گلونی صاف کردو گفت: 

 

با آب رسد...  -  

 

از عصبانیت تکه ای از ملحفه رو تو مشتام مچاله  

 بهم دست داد. قبل این که 
ی

کردم. احساس گرسنگ

خون بپا کنم و برم تو حموم و پشه مقدم و بکشم 

سیع کردم فقط به صدای دعواهای روده کوچیکه 



ام و بلند کنم و به گه گوش بدم و تن لشو بزر 

خونه برسونه ام...  ی  آشیی

 

ی اما این باره فقط دوباره ظرفای شام و چیدم رو میر

واسه ی خودم نه اون. به سمت سینک رفتم. 

و باز کردم و چند مشت آب رسد پاشوندم تو  شیر

صورتم. اصال حس و حال اینو نداشتم که تا اتاق 

ی برم و صورتم و خشک کنم ب ام صورتم و ا آسیی

 نصف نیمه خشک کردم و نشستم... 

 

وع کنم   قاشق و توی دستم گرفتم. اومدم که رسی

ی و  ی وارد شد. نیم نگایه به میر که حسیر

انداخت. از پشت رسم رد شد که به سمت   من

 یخچال بره... 



وع کردم به خوردن. اون نباید  نی اهمیت رسی

اونطوری من و بازیچه ی خودش میکرد. عه عه 

 منه احمق و بگو... 

 

 

 فکر کردم آدمه... 

ه  حاال طرف حتما با خودش میگه دخیی

همینطوری دستی دستی خودش و میده دست 

پشا. من غلط بکنم که دیگه سمتت بیام ،غلط 

ات کنم. یا حتی بخوام بکنم که حتی لمس

م. پشه ی اغواگر... تحت تأثیر کارات قرار بگیر  

اک بر رس... یهونی انگار جادو جنبلم کرد خ  

 

شد!  هاش توی گردنم پخشیهو هرم نفس  

 



خانوم قهره اره؟ -  

 

 که غرق جذبه ی صداش شدم
ی
. اونم دقیقا زمان

گذشت! هام یمچند دقیقه ای از غلط بکنم  

ون اومدم و سیع کردم شمع کوچولوی  از فکر بیر

گرفت هوش که دوباره داشت آروم آروم جون یم

... شد و خاموش کردمو روشن یم  

 

گمشو اونور که اصال حوصله ات و ...برو...برو 

 ندارم

 

... با خنده صندیل کنارم و داد عقب و نشست  

 با اخمانی درهم نگاش کردم و گفتم: 

 

 ...مگه بهت نمیگم برو



 

 دستش و به سمت سیب زمیتی خالیل های توی

اشون و تو دهنش گذاشت و بشقاب برد و یگ

جویدش و گفت: درحایل که یم  

 

پس قهری...  -  

 

 مشغول خوردن شامم شدم نی اهمیت لب زدم: 

 

 ...برو بابا

 

م بخوابم که حداقل دلم یم خوست فقط برم بگیر

ی چند ساعت یادم نیاد که با غرورم چیکار  واسه

. کرد..   

 



هام اورد  اش و به سمت بشقاب سیب زمیتی دست

ی گذاشتم.  که تند بشقاب و برداشتم و اینور میر

ه کردن بهش دستم و زیر چونه ام بردم و بدون نگا

 با غیض گفتم: 

 

های من نزن... ...دست به سیب زمیتی   

 

سکوت فضارو پر کرد. زیر چشیم نگاهش کردم با 

: اش نشسته بود گفتلبخندی که کنج لب  

 

-  
ی
ن چقدر دوست دارم نه؟متو که میدون  

 

 لبام و غنچه کردم و گفتم: 

 

 ...نچ...نمیدونم



 

؟! خوای نیم -
ی
هم بدون  

 

...الزم نکرده الیک واسه ی من ادای عاشقارو در 

 بیاری...دوست داشتنت و هم دیدیم آقااا

 

 یهو لحن اش جدی شد: 

 

خواست من بزنم یه نیا...تو...تو واقعا دلت یمد -

 بالنی رست بیارم اره؟

 

اش از حرفام این بود تند نگاش  از این که برداشت

 کردم و با عصبانیت گفتم: 

 



؟...فکر کردی من رسه رایه ام .  ؟!...چی گفتی ..چی

اره؟...یا نکنه فکر کردی من از این دخیی 

 
ی
هام که راحت به پشای عقده ای و حال خیابون

 بهم زن پا میدن... 

 

ن من شدم عقده ای و حال بهم زن اره؟اها اال -  

 

صندیل و دادم عقب و پاشدم و همزمان با خروج از 

خونه گفتم:  ی  آشیی

 

 نزدم ...من
ی
ی حرف همچیر  

 

بار اومد و با همون لحن جدی اما اینپشت رسم یم

 با رنگ و بوی دلخوری و عصبانیت گفت: 

 



 زدی و دقیقا هم چ -
ی
ی حرف را دنیا...تو همچیر

 منظورت من بودم

 

اش و گفتم: برگشتم به سمت  

 

 
ی
ها... ...مثل این که خییل دلت میخواد قصه بباف  

 

د و با اخم توی چشمام جلو اومدو رو به روم ایستا

 زل زد: 

 

ی که د - ی ارم حقیقت و رو به روت میارم...اون چیر

چرخه رو... توی رست یم  

 

چرخه و نیست چرا ...هیچی توی رسه من نیم

خوای بفهیمنیم  



 

فهممیم چرخه...از نگاهاتیم  چرا هست و -  

 

...عه واسه من روانشناس شدی؟...یا نکنه علم 

ی داری ما خیی  ی   نداریمغیتی چیر

 

 که خییل وقت بود 
ی
برگشتم که برم سمت اتاف

توش نخوابیده بودم و عادت کرده بودم به 

خوابیدن کناره پشه مقدم که دستم و گرفت و تند 

ی باعث شد  به سمت خودش برگردوند و همیر

 حس کنم دستم از آرنج کنده شد! 

 

...وحشی چیکار یم ...دستم و شکوندی  ...آییتر کتی

 کثافت... 

 



اهمیت دادن به حرفم دستم و به سمت  نی 

خودش کشوند که باعث شد فاصله ی بینمون از 

ه...  ی بیر  بیر

 رسش و جلو اورد با عصبانیت بریده بریده پچ زد: 

 

ن عاشقم...آدمه عاشق میدونه چی تو رسه م -

گذره... معشوقه اش یم  

 

تماشای رنگ روشن چشماش و لحن خشن و پر 

فقط توی  احساسش باعث شد. آروم باشم

 چشماش زل بزنم... 

 

 آروم انگشتاش و توی انگشتام قفل کرد و گفت: 

 

یم بخوابیم که دیر وقته... حاال بیا بر  -  



 

 شده بودم اما 
ی
با وجود اینکه حسانی احساسان

تونستم از کاری که کرده بود بگذرم. هم از نیم

ضدحایل که زد هم از اون بوی عطر چندش آور و 

نش بود... جای لتی که روی گرد  

 حریص خودم و ازش جدا کردم و گفتم: 

 

 ...نمیام

 

 متعجب گفت: 

 

نمیای؟!  -  

 

...چرا باید بیام تو تخت جنابعایل  ...نخیر

بینمهان؟...دلییل واسه ی این کار نیم  



 

کرد... بهت زده فقط نگام یم  

 

-  . و... بینم؟...من و تییل نیم..یعتی چی دلیعتی  

 

ووم؟...اصال تو چیکاره ...من و تو؟...من و تو چی ه

 ی متی اقای مقدم

 

ی باز داری عصب - هاانیم میکتی ببیر  

 

ی گم...بگو ببینم من و تو چیکاره...جدی یم

 همیم؟

 

قیافه ی هول شده و بهت زده اش جدی شد و 

 ابروهلش بهم گره خورد: 



 

ه اینطوریاست؟...خب خانومه موحد...من از ع -

پرسم... شما یم  

 

 ...چیو؟! 

 

ده جواب بده...بگو ببینم جنابعایل اگه به بن شما  -

ربیط ندارین تو خونه ی من دقیقا دارین چیکار 

کنید؟یم  

 

ی مایه بازو بسته  حرف تو دهنم ماسید. لبام عیر

و نتونستم به زبون شدو کوچیک ترین کلمه اییر

بیارم. درواقع جوانی برای سوالش نداشتم که 

 بخوام بهش بدم! 

 



؟ - خب...نگفتی  

 

خب...خب من...من دوست دارم...   

 

اش و زیر چونه ام اورد و باعث شد رسم و دست

م و نگاهش کنم. دوباره ترس رستارس  باال بیی

وجودم و در برگرفت. ترس از به زبون اورد کلمه 

گفت که دارم تظاهر )متظاهر( اون نباید بهم یم

کنم. انقدر تو وضعیت بدی بودم که اگه یم

کنم یه بالنی رس خودم گفت دارم تظاهر یمیم

اوردم... یم  

 

ی دیدارمون گذشته  چون واقعا مدت زیادی از اولیر

بهش  بود و اگر یط این مدت من نتونسته باشم

بباورونم یعتی این که خییل دست و پا چلفتی و 

بدرد نخور بودم و هستم و ادامه ندم و برگردم 



خونه ی کوروش به نفعمه وقتی که کارام هیچ 

ن! سودی ندار   

 

 لبخندی کنج لبش نشست و گفت: 

 

گردم... منم دوست دارم دورت ب -  

 

 چشمام قلمبه شد... 

 

چیه چرا تعجب کردی؟!  -  

 

 ...ها؟!...نمیدونم!... 

 

دستم و گرفت انقدر از برخوردش تعجب کرده 

 بودم که نفهمیدم گ وارد اتاق خواب شدیم: 



 

 ! ی  ...حسیر

 

 برگشت و نگام کرد

 

سم؟!   ...یه سوال بیی

 

س  - ده تا بیی  

 

گفتم دوست گم چرا اویل که بهت یمگم...یم...یم

گفتی تظاهر کردی...یعتی همه اش یمدارم باور نیم

 میکنم و این حرفا هووم؟

 

 بهم زل زدو مکث کرد

 



نظر خودت چیه؟ -  

 

...من...من که از همون اولش دوست داشتم تو 

ش بودی که به بهانه های مختلف یم خواستی غیر

بت کتی و ثا  

 

روی لبه ی تخت نشست. دستم و گرفت و روی 

 پاش نشوندم. 

 

اف کن   - ؟کاعیی ه از همون اول دوستم نداشتی  

 

؟!...معلوم هست چی داری  ...چیتر

؟!...دیوونه! 
ی

 میگ

 



خوای با حقایق رو به رو زیزم تو چرا نیمع -

 ... ؟...نداشتی دیگه...شما من و دوست نداشتی  شی

 

تم: تو چشماش زل زدم و گف  

 

 ... ی  ...دوست دارم حسیر

 

 توی چشماش دویید. چونه ام و گرفت و 
ی
برق ذوف

 لباش و به لبام رسوند... 

 آروم و پر معنا پچ زد: 

 

ن عاشقتم...عاشقتم که دیگه تظاهر م -

...عاشقتم کنیم ه احساست واقعیه... کتی  

 

 ترسیدم! 



از اینکه حرفاش واقعیت داشته باشه. از اینکه 

ه... اجمالت عاشقانه م از ته وجودم نشأت بگیر  

از این که نی این اطالیع داشته باشم خودم و  

گرفتار یه بازیه کثیف که اصال آخر وعاقبت 

 خوشی نداره کرده باشم! 

 

 بغض گلوم و گرفت. هیچ جوره قابل باور نبود... 

 من؟...من و اون؟

 هه... 

من و اون دوتا خط موازی بودیم که اگه آسمون به 

ی میومد ه رسیدیموقت بهم نیموقته هیچیچزمیر  

وای حتی حالم از اینکه به این کلمه ی بهم رسیدن 

خوره. اصال حالم از هرچی کلمه ی فکر کنم بهم یم

خوره... پر دردرسو آدم بدبخت کنه بهم یم  

 



دستام و روی سینه اش بردم و هولش داد. از روی 

پاش بلند شدم و با اعصبانیت به سمت در قدم 

.. برداشتم.   

 

م بخوابم...شب خوش  ...من میر

 

کجا کجا؟!   -  

 

 که 
ی
ه رو چرخوندم وارد اتاف نی اهمیت دستگیر

دیوار به دیوار اتاق خوابش بود شدم. درو بستم و 

 خودم و روی تخت پرت کردم... 

تونم بهت بگم که کمکم کن که  ای خدااا فقط یم

تر زجر بکشم تا کمیی برم تو فکر, کمیی اذیت شم کم

ضیه تموم بشه بره نی کارش... این ق  

 



 

 من کم سختی خودت که یم
ی
  نکشیدم... دون

کم اعصابم رسه این قضیه خورد نشد. دیگه 

خسته شدم از این همه اجبار. دیگه خسته شدم 

 خستههه... 

چنگ توی موهام برم و چشمام و بستم. زیر لب 

 پچ زد: 

 

 ...خسته شدم...خسته...خسته... 

 

ی از ج ام پریدم: یهو با صدای حسیر  

 

از چی خسته شدی هووم؟ -  

 

 بهت زده گفتم: 



 

!...منظورم این بود که  !...هیچی ...یه...هیچی

خوام بخوابم!... خسته ام یم  

 

ه شد!   بهم خیر

 اخمام و درهم کردم و گفتم: 

 

 ...اصال گ به تو گفته بیای تو اتاق من هووم؟... 

 

ه نگام یم کرد گفت: همونطوری که خیر  

 

ل! دنیا یه سوا -  

 

 از ترس گلونی صاف کردم و گفتم: 



 

س!   ...ب...بیی

 

ری که بابات بهت زنگ زده گ بوده؟اخرین با -  

 

 هنگ گفتم: 

 

پرش؟! ...واسه...واسه چی یم  

 

تو بگو -  

 

 برگشتم و گوشی ام و از روی عسیل برداشتم... 

هام شدم. اخرین باری که بهم وارد قسمت تماس

یش بود! زنگ زده بود بیشیی از یکماهه پ  



ی بود که حتی بابا هم منو چقدر غم انگیر

خواست... نیم  

 

-  ! نگفتی  

 

 با صداش رسم و باال بردم و نگاش کردم... 

 

...من باهاش قهرم...جواب تماساش و 

 نمیدم...خودت که یم
ی
دون  

 

ره ویل پدر اگه پدر باشه حتی با وجود دلخوری ا -

شه...خب حاال اخرین باری که  بچه اش بازم پیگیر

 زنگ زده و جوابش و نداری گ بوده

 

 گلوم خشک شد! 



ام و نگاه  رسم و زیر انداختم و صفحه ی گوشی 

 کردم

 

 ...دیروز... 

 

؟ اخرین باری که اون بهت زنگ زده  م - امانت چی

 گ بوده؟

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 



تند نگام کرد و چشمای نیمه بازش کم کم داشت پر 

... شد نی دلیل! از اشک یم  

دونستم... اش و نیمن دلیلیا شایدم م  

اشکاش روی گونه هاش رس خورد وبا وجود اون 

قطرات درشت اشک انگار هنوز اون بغض بزرگه 

 توی گلوش گیر کرده بود! 

 

امانم؟...اون خییل هوامو داره...راه به راه بهم م -

زنه...انقدر دوستم داره که هر ثانیه زنگ یم

pmبهم و بهش   میده و من مجبورم تک تکه کارام 

گزارش بدم...دقیقا مثل بابام که حسانی 

مه...اصال این دوتا اگه یه روز صدای منو  پیگیر

تونن رسشون و رو بالش بذارن... نشنون نیم  

 

 به اینجا که رسید با گریه گفت: 

 



ک کردی من نی کس و کارم؟...من یه مامان ف -

بابای خییل خوب و مهربون دارم که جونشون 

ه...   واسم در میر

 

اون لحظه یه جهان پر از غم و اندوه و توی 

مردمک چشماش که حصار مژهای بلنده خیسش 

ذاشت و دیدم! فقط نییم از اون هارو به نمایش یم  

نی اختیار جلو رفتم و بغلش کرد. رسش توی گردنم 

 و فرو اوردو از ته دل هق زد... 

 

فتم: گاش و نوازش کردم و  آروم کتف  

 

منو داری دنیا... ...خودم کنارتم...تو...   

 

ی تو...تو منو یم - ؟حسیر بخشی  



 

 بخشش؟! 

بخشیدم؟! چرا باید من اون و یم  

ازم جدا شد اشکاش بند اومده بودند. دستم و جلو 

اش و پاک کردم... بردم گونه های خیس  

 

شمت قربونت برم؟واسه چی باید ببخ -  

 

 ...خب...خب من خییل تورو اذیت کردم 

 

ر ادامه گفت: رسش و زیر انداخت و د  

 

کنمهم اذیتت یم دونم در آینده...و یم  

 



از معصومیت اش از این که مثل یه بچه ی شش 

ساله ای که بعد خرابکاری اش بخاطر عذاب 

اف یم اف یموجدانش میاد اعیی کرد  کنه داشت اعیی

ام  که یط این مدت تا حدودی با حرفاش اذیت

رفت... کرده داشت دلم براش ضعف یم  

 

زیر چونه اش بردم و لباش داغش و  دستم و 

 بوسیدم... 

 

 

••• 

 

 دنیا"

 



یز شده از  با این که انگار یه خورده از انبار دل لیی

غم و غصه ام و با گریه کردن کنارش و زدن حرفام 

بصورت غیر مستقیم خایل کرده بودم دلم 

 کاره چند ساعته پیشش و رسش یم
ی
خواست تالف

... در بیارم که بفهمه با گ طرفه  

 

اش کردم به نوازش کردم و تشویقته ریشش و آروم

زدم هنوزم دلش ادامه. همونطوری که حدس یم

خواست ادامه بده و مثل این که دوش آب رس یم

گذار نبوده. بوسه های نی در نی اش و  اصال تاثیر

ی من باعث شد لحظه به لحظه همرایه جانانه

 حریص تر بشه... 

 

 اهمیت خودش روی به پشت افتادم روی تخت نی 

تخت کشوند و روی بدنم خزید. رسش و توی  

کردم به بوسه های گردنم فرو برد. سیع یم



ام فرم اش روی گردنسطچ و لغزش لبای خوش

شد نی توجه بود! نی توجه باشم. اما مگه یم  

 

 آروم پچ زد: 

 

تونم تحمل کنم... دیگه...دیگه نیم -  

 

اش  رکات دستبار حبوسه هاش و ادامه دادو این

ی تاپم و گرفت وسیع داشت درش بیاره  که پاییر

توجه ام و جلب کردو باعث شد یه خورده از 

م و به هدفم فکر کنم...   احساساتم فاصله بگیر

 

 تند دستاش و گرفتم و مانع شدم... 

نگاه خمارش و توی چشمام چرخوند. با لحتی کامال 

 جدی گفتم: 



 

ی...فکر کنم بهیی باشه یه دوش بگیر   

 

بار متعجب نگام کرد پلکاش باز ترشد و این  

 با همون لحن و یه چاشتی لبخند گفت: 

 

 ...و البته یه دوِش آِب یخ... 

 

یه خورده ازم فاصله گرفت. با اخم پر جذبه ای 

توی چشمام زل زد. کم مونده بود بزنم زیره 

 خنده... 

 آخیش دلم خنک شد اونم چجوووور... 

 

پاشو...پاشو برو تو اتاق ...خییل خب اقای مقدم... 

 خودت که اصال حوصله ات و ندارم



 

اش پر رنگ تر شد از تخت جدا شدو نی حرف اخم

و چرخوند و رفت!   دستگیر

یهو انگار بغض کردم! از این باهاش اونطوری حرف 

زدم از اینکه دلخورش کردم. یا شایدم از این که 

دونستم قرار نیست تا یه مدت باهام قهر کردو یم

گه باهام حرف بزنه! دی  

 

سم که  اون لحظه بدون اینکه وایسم و از خودم بیی

 چرا!... 

؟ اصال چرا باید برات مهم باشه   چرا باید بغض کتی

که پشه با چه حایل از اتاق خارج شد؟ حرفای دلم 

اش و گوشم کردم و پاشدم. آروم تقه ای به در اتاق

ی نشد...   زدم اما خیی

 



ی  هم خودم وارد شدم و جوابم و نداد واسه همیر

 درو بستم. دیدم پشت بهم گرفته خوابیده!... 

جلو رفتم. آروم جوری که متوجه نشه خودم و رو 

 تخت کشوندم... 

ی شم خوابه یا بیدار آروم پچ  واسه این که مطمی 

 زدم: 

 

؟...   ...عشقممم...خوانی

 

یه تکون خوردو پهلو به پهلو شد. با چشمای بسته 

ی  نرفته بود گفت:  و اخیم که هنوز از بیر  

 

اشو...پاشو برو تو اتاقت...ما خطرناکیم و آب پ -

 یخ الزم... 

 



یهو زدم زیره خنده که چشماش و باز کرد و با لحتی 

 جدی گفت: 

 

خندی؟یم -  

 

ی کردم که لبخند  ی خنده هام رسم و باال و پاییر بیر

روی لباش نشست دستم و گرفت و تند به سمت 

خواسته رسم و خودش کشوندم. منم که از خدا 

روی بازوش گذاشتم و دستم و دور کمرش. عاشق  

 که بیتی ام و 
ی
گرمای بدنش بودم اونم دقیقا زمان

چسبوندم و بوی عطرش مشامم و به سینه اش یم

. کرد پر یم  

 

درحایل که دستش دور کمرم بود با دست آزادش 

کردو مدام روی آروم آروم موهام و نوازش یم

بوسید. موهام و یم  



 

من قربونت برم باشه؟ -  

 

چشمام و بستم و غرق آرامشی شدم که لحظه به 

کردو حسانی من و مجذوب لحظه بهم منتقل یم

کرد... خودش یم  

 

 آروم زیر لب پچ زدم: 

 

 ...خدانکنه... 

 

های پر محبت و نی ریاش ادامه داد  انقدر به نوازش

 که نفهمیدم گ خوابم برد! 

 

ان فیلسوف... طبق فرمایشات جناب کوروش خ  



ی  ی حسیر
روز به روز سیع ام واسه به دام انداخیی

و بیشیی یم شد و روز به روز عالقه اش و بیشیی

کردم ... بیشیی احساس یم  

 

اما جالب تر تمام اتفاق های خوب بدی که یط این 

رفت مدت افتاد، این بود که دیگه تو خودش نیم

ه فراموشم  کگفت کاری کنم  نیم دیگه هم بهم

کردم با ! حسانی تغییر کرده بود منم سیع یمکنه

 حرفام ناراحتش نکنم... 

 

شاید هیی من توی نقش بازی کردن و گول زدن این 

و اون به سطح باالتری ارتقاع پیدا کرده بود که 

کرد!... طرف همه ی حرفام و نی برو برگرد باور یم  

 

فت...   خالصه همه چی داشت خوب پیش میر



ابا ازم خواسته بود. اما هنوز دقیقا همونطوری که ب

موفق نشده بودم برم تو اتاق کارش و گاوصندوق و 

کردم یا هروقت هم باز کنم در واقع فراموش یم

 که یادم یم
ی
اومد یا نصف شب بود یا یه زمان

ی خونه بود! باید یه فکری هم به حال این  حسیر

کردم ... قضیه یم  

 

 

ی چها ی تو بهشت کوچولو به صندیل میر ر نفره حسیر

تکیه داده بودو از فضا و هوای ناب حیاط 

خونه مشغول اش لذت یمخلوت ی برد. منم تو آشیی

ی قهوه تو ماگ ودم های مخصوصمون بریخیی  

 

ی قهوه روی سیتی خوشگیل  بعد از ریخیی

قرارشون دادم و شکر و شکالت کنارشون  

 گذاشتم... 



خونه خارج شدم و به سمت بهشت   ی از آشیی

مکوچولو گام برداشت  

 

ی گذاشتم  قهوه هارو روی میر

جلو رفتم و دستم و روی ته ریشش کشیدم و آروم 

صداش زدم چشماش و باز کرد و رسش و از صندیل 

جدا کردو وصاف نشست. روی صندیل رو به رو 

 اش نشستم

 

ی   قربونت برم اونجا چرا یم ؟...بیا کنارم بشیر شیتی  

 

لبخندی تحویلش دادم و از جام پاشدم. روی 

کنار صندلیش نشستم. یگ از قهوه هارو   صندیل

برداشت و جلوم گذاشت یگ شونم جلوی 

 خودش... 



 

ون داد که چون هوا رسد بود باعث شد  نفش بیر

 تبدیل به بخار بشه و بره هوا... 

 

  ببینم طعم قهوه ی دستت مثل قهوه ی چشمات 

شینه یا نه خانوومبه دل یم  

 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 

شینه...اخه اینم حرفه که که یم  ...خب معلومه

 یم
ی
زن  

 

دونم با خنده فنجون و برداشت که بخوره اما نیم

چی شد که قبل این که لبه ی فنجون لباش و لمس  

ی گذاشت اش و کنجکاو نگام کرد... کنه روی میر  



 

 متعجب گفتم: 

 

 ...چی شد؟!...چرا نخوردی؟

 

چونه ام گرفت و صورتم و رو به روی صورت 

داد نگاهش و مدام توی چشمام  خودش قرار 

چرخوند!... یم  

 

کرد ترس عجیتی نمیدونم چرا هر وقت روم زوم یم

شد دوباره فکری افتاد که باعث یمبه دلم یم

 بشم... 

 



آب دهنم و قورت دادم که گلوی خشک شدم 

باعث رسفه ام نشه و با همون لحن متعجب  

 گفتم: 

 

 افتاده؟! 
ی
!...اتفاف ی  ...حسیییر

 

د: آروم لب ز   

 

عجیبه!  -  

 

 در حایل که نفسم حبس شده بود گفتم: 

 

 ...چی عجیبه ؟! 

 



  من آخرش نفهمیدم چشمات چه رنگیه...بعضی 

وقتا به رنگ قهوه میشن بعضی وقتا کامال 

 روشن!... 

 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 

...دیوونه...حاال فکر کردم چی شده که آقا داره 

کنهاینطوری نگام یم  

 

گفت: خندیدو   

 

ی دی میگمج - ...واقعا چشمات چه رنگیر

سه چی جوابش و  هووم؟...مثال فکر کن یگ ازت بیی

 میدی

 



گم عزیزم نمیدونم... ...اها از اون لحاظ...خب یم  

 

 اخماش درهم شد و گفت: 

 

 عزیزمممم؟...نمیدو  -
ی

نم؟میگ  

 

 ...وا...پس چی بگم...دروغ رسهم کنم واسش؟

 

 عزیزمکتی به طشما خییل بیخود یم -
ی

رف میگ  

 

 با نق و نوق گفتم: 

 

 ... ی  ...حسیییر

 



یه؟...خوبه منم به همه بگم عزیزم؟...خوبه چ -

شن؟همه عزیز من  

 

 فنجون قهوه ام و برداشتم و حریص گفتم: 

 

...اوال که من به هیچ احدوناش نمیگم عزیزم 

ی عزیز تو شنبعدشم همه غلط یم کیی  

 

ام بوسید  ردم و محکم گونه اش و دور کمرم بدست

که باعث شد تعادلم و از دست بدم و فنجون تو 

ی  دستم بلرزه و نصف قهوه ام خایل شه رو میر

رنگ... چوبیه خوش  

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 



. .. ...قهوه ام ریختتت  

 

فنجون توی دستم و گرفت و جای فنجونارو با هم 

 عوض کرد

 

 ...بیا تو مال منو بخور نفسم... 

 

اش و که روی دسته ی و بردم دستام و جلدست

اش بود لمس کردم و توی چشماش زل زدم: صندیل  

اش گرفت و گفت: ام و تو دستدست  

 

ی...  - دنیا...میگم تو حاضی  

 

م چی هووم؟  ...حاضی

 



ی با آدیم م - ؟حاضی ثل من ازدواج کتی  

 

 به یکباره انگار که کل بدنم یخ شد... 

 ازدواج؟...اونم با اون؟... 

شاید منظورش آدیم مثل اونه!... یعتی نه   

تمام افکار منقی و کنار گذاشتم و سیع کردم خودم 

و جای یه آدمه معمولیه ازدواچی بذارم. تماشای 

 اش. و گرمای دست
ی

اش، آرامشی که چشمای رنگ

ین نحو به آدم منتقل یم کردبه بهیی  

 

همه و همه باعث شد که تنها آرزوم این باشه که 

ازدواج کنم از خدا مردی شبیه  اگه روزی قرار شد 

 به اون و بخوام... 



ی و  حتی اگه اون مرد فقط نییم از خونی های حسیر

شم خوشبخت توی خودش داشته باشه من یم

 ترین زن عالم... 

 

ون اومدم:   با صداش از فکر ییر

 

-  ... نگفتی  

 

نگاهم ازش گرفتم و قهوه ام و برداشتم و یه خورده 

زد  خنده توش موج یم اش و خوردم. و با لحتی که

 گفتم: 

 

 ...معلومه که نه...اخه گ زنه آدیم مثل تو میشی 

 

 با قیافه ای کامال جدی و اخمو گفت: 



 

مگه من چمه؟ببخشید...ببخشید...  -  

 

 ...چت نیست عزیزم؟...چت نیست؟

 

 من مشکل ی -
ی

عتی همه چیمه؟...یعتی تو داری میگ

 دارم اره؟! 

 

 ...اره عزیزم

 

گاهش روم موند. با اخم قهوه اش ای نچند لحظه

وع کرد به خوردن...   و برداشت و رسی

 

 )عزیزم( بقیه ی  -
ی

مهم اینه که تو داری به من میگ

 حرفات مهم نیستند



 

ام و از لبخندی پر ذوق روی لبام نقش بست. باسن

صندیل جدا کردم و گونه اش و بوسیدم. نی اختیار 

 لب باز کردم و گفتم: 

 

...  ...قربونت برم تو  تمامه متی  

 

ام و به لبام چسبوندم و با چشمانی یهو دست

درشت شده چند کلمه ای که ناخودآگاه به زبون 

اوردم و توی دلم چندین بار تکرار کردم که بهانه 

 از 
 
ای جور کنم و به خودم بفهمونم حرفام جزن

کنم و هیچ معنیه دیگه نقشی بود که دارم بازی یم

 ای نداشتند! 

 

 



کنم! گفت اشتباه یم بهم یماما یه حش  

خواست ذره ای بهش یه حش که حتی دلم نیم

 توجه کنم و حضورش و احساس کنم! 

 

دنیا...  -  

 

ام و آروم چرخوندم و نگاش  چشمای درشت شده

ام و از روی لبام برداشتم و سیع کردم کردم. دست

 پلک هام و به حالت نیمه باز اولیه برگردونم... 

 

 ...هووم؟! 

 

ووم؟...زبونت و گربه خورد؟هو  -  

 



زبونم و دراوردم و نشونش دادم که باعث شد با 

لبخنده ذوقنایک روی هر گوشه از صورتم چند بار 

 چشم بچرخونه... 

 

وع کرد به قلقلک دادنم:   خندیدو رسی

 

را انقدر بانمگ هان؟... توله سگ تو چ -  

 

خندیدم هم مردم. هم یمداشتم از خنده یم

دادم که دست برداره... دستاش و فشار یم  

 

...بسه...خودم و خیس یم کنماااا... ....آییتر  

 

 خندیدو دستاش و ازم جدا کرد



خنده هامون بند اومد. چند لحظه انی توی 

ی شد که نی مقدمه و نی این که  سکوت سیی

نه به حرف اومد: د  بدونم ی اره درمورد چی حرف میر  

 

   ویل خییل خوشگلنا ...معصوم و ناز

 

؟!...چی خوشگله؟!... ...چی   

 

هاش گرفت و توی چشمام نگاهش و از گل و گیاه

 زل زد: 

 

چشمات -  

 

؟
ً
 ...جدا

 



   اهوم به مامان ات رفتی یا بابات؟

 

 ... هیچ کدوم

 

   مگه میشه؟! 

 

 ...شده دیگه... 

 

یا  ه جالب!...ندیده بودم تا حاال...معموال آدمچ -

اتم ترکیتی شبیه مامانشه یا باباش...حاال بعضی اوق

شه...اما تو...عجیبه... یم  

 

؟...به مامان ات یا  ...تو...توبه کدومشون رفتی

 بابات؟

 



 خندید و گفت: 

 

   بابام و که دیدی... 

 

 ...اهوم

 

ا نه؟... ی    خب بنظرت شبیه ام  

 

 ...راست اش ...راست اش نه... 

 

   پس حتما به مامانم رفتم دیگه... 

 

ه شدم و مبهوت گفتم:   بهش خیر

 



 ...حتما هم خییل خوشگله... 

 

 زیر چشیم نگام کرد و گفت: 

 

   اهوم...چطور؟

 

 شونه ای باال انداختم

 

ی  طوری...هیچی همیر  

 

ی برداشت  قهوه رو از روی میر

 

 
ی

 خوبه ها...بگ
ی

...بخور نظرتو بهم بگو...بد بود بگ

کشمتیده یم  



 

 خندید 

وع کرد به خوردن قهوه یه خورده ازشو خورد  رسی

محکم  کج کرد. قبل اینکه بخواد بگه بدهلباش و  

 نرنه
ی
... زدم تو بازوش که هفه شه و حرف  

 

 بده ها... 
ی

 ...حق نداری بگ

 

 خندیدو گفت: 

 

   نه واقعا عالیه دوست داشتم

 

؟!  ی  حسیر
ی

 ...جدی میگ

 

   اره قربونت برم خییل خوشمزه اس 



 

 ...شکر

 

وع کردم...   فنجون ام و برداشتم و خودمم رسی

ی به یخ هرچند ان ی قدر باهم گپ زده بودیم که چیر

 نمونده بود... 
ی
 شدنشون باف

 

انداخت  های داخل حیهطنگایه به درخت  

منم بهشون نگاه کردم. برگای زرد و نارنجیشون  

ی پخش شده بود . نفس عمیقی کشید و   کف زمیر

 گفت: 

 

و دوست دارم ، احساس خونی بهم  ی   هوای پاییر

 میده... 

 



م...خب طبیعیه عزیزم  ی چون من متولد پاییر  

 

ی کرد:   نگام کردو رسش و باال و پاییر

 

میدونم -  

 

 چشمام قده نعلبگ شد: 

 

؟!...من که تاحاال بهت نگفتم! 
ی
 ...تو از کجا میدون

 

رونده ات و خوندم...دنیاخانومه موحد...متولد پ -

آبان... ۲۸  

 

 ابرونی باال انداخت و با لبخندی ژوکوند گفت: 



 

کنم خانومه موحد؟یمدرسته یا اشتباه  -  

 

 مبهوت گفتم: 

 

 ...نه بابا...کارت درسته آقای مقدم

 

ام و کشید و گفت: با خنده لپ  

 

   تولدت نزدیکه ها شیطون... 

 

 ...اهوم میدونم

 



  خب حاال بگو ببینم یگ یه دونه ای یا خواهر 

 برادرم داری؟

 

 خنده ام گرفت

 

این  شه بعده این همه مدت تازه داری...باورم نیم

پرش سوال و ازم یم  

 

 با خنده گفت: 

 

شهخودمم باورم نیم -  

 

 ...خب حاال بهم میاد کدومشون باشم؟

 

 چشماش و ریز کرد و گفت: 



 

   بهت میاد یگ یه دونه باشه

 

 ...اوووف چقد باهوش... 

 

 خندید و سوایل نگام کرد: 

 

  میگم... راس میگن یگ یه دونه ها یا خول و 

وم یا ما اشتباه شنیدیم؟دیوونه ان؟...هو   

 

 زدم دلم نیم
ی
خواست بخندم ویل نی اختیار پوف

های اوج  زیره خنده. اونم با نگاه کردن به خنده

وع کرد به خندیدن...   گرفته ی من رسی

 



دست اش و گرفتم و محکم با دندونام گازش  

ی خنده هاش آخش و در اوردم:   گرفتم. بیر

 

دم دیوونه ام   آااخ ...غلط کردم ول کن...اصال خو 

 ....ول کن درد داره ...دنیا ول کن تورو خدا... 

 

اش جدا کردمبا خنده بزور دندونام و از دست  

 

   اخ اخ اخ...فلج شدم... 

 

 ...حقته تا تو باشی و رس به رس من نذاری

 

اش زوم شدنگاهش رو دست  

 

نگاه کن چیکارش کردی وحشی خانوم...  -  



 

ی  بلندی کشیدم  بدون نگاه کردن به دست اش هیر

 دستام و روی کمرم بردم و با اخم نگاش کردم

 

 ...با من بودی؟؟؟

 

رسی    ع از جاش پاشد و عقب عقب رفت. به سمت 

ی افتاد و زد زیره اش دویدم. هل اش دادم روی زمیر

خنده. رو شکم اش نشستم خنده هاش متوقف 

شد. این بار واقعا ترس و داشتم توی چشماش 

دیدمیم  

 

ی نه؟ه نیم  عزیزم تو ک خوای منو گاز بگیر  

 

 دندونام و چفت هم کرد و از پشت دندونام گفتم: 



 

 ...اشتباه به متوجه شدین اقااا

 

ی  با دستام گرنش و گرفتم و نریم گوشش و آروم بیر

 دندونام گرفتم

 

یا...  یا...نگیر    دنیا نگیر

 

متند تند نفس یم کشید دلم نیومد گازش بگیر  

ردمآروم نریم گوشش و رها ک  

 

   افرین دخیی خوب... باریکال

 

رسم و باال بردم و تو چشماش نگاه کردم. با لحتی 

ی گفتم:   تهدید آمیر



 

ما...یم گیر  

 

وع کرد به قلقلک دادنم. از خنده زیادی روی  رسی

ی افتادم. صدای خنده هامون فضارو در  زمیر

ی شدم جیغ   برگرفته بود. یهو متوجه رسدی زمیر

 کشیدم: 

 

م...واای یخ زدمم  

 

 بیخیال قلقلک شد 

 

ی رسده...     اخ اخ چقد زمیر

 



ی بلندم کرد  دستاش و زیر بدنم برد و از روی زمیر

 محکم دست هام و دور گردنش حلقه کردم 

رسم و توی گردنش فرو بردم و از ترس پلک هام و 

ده...   بهم فشی

 

 ... ی ...تورو خدا بذارم پاییر ی ی منو بذار پاییر  ...حسیر

 

جب گفت: رسجاش متوقف شد و متع  

 

   چرا؟! 

 

سم  ...از ارتفاع مییی

 

 جیغ زدم: 

 



ی رسیععع  ...بذارم پاییر

 

بروش و باال انداخت و گفت: ا  یه تای  

 

ذارم... نیم -  

 

ماااا...   ...گازت میگیر

 

 خندیدو گفت: 

 

   تهدید میکتی یگ یه دونه؟

 

اش با چشمای درشت شده که از یه طرف دلیل

 کترس
ی
ه جرات کرد به ام بودو از طرف دیگه حرف

 زبون بیاره گفتم: 



 

 ...ِاه یا نن منظورت خول و دیوونه که نبود؟! 

 

منتظر جواب شدم تا جرواجرش کنم که لبخندی  

کنج لباش نشست. چشماش و بست و آروم 

صورت اش و جلو اورد که لبام و ببوسه رسی    ع 

 عقب کشیدم. یهو دستام رها شدند و افتادم! 

 

خودم و برای شوت  جیغ بلندی کشیدم و همزمان 

کردن روح از بدنم آماده کردم. این بار دیگه مرگ 

تر بود... از رگ گردن بهم نزدیک  

 

ی و آسمون متوقف شدم !...  ی زمیر  یهو بیر

 که فضا رو 
ی
کرده بود چشمام و پر بعد از سکون

ام! آروم باز کردم دیدم تو بغلش  



 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 

 ...وای دستت درد نکنه... 

 

ها... آخرین بارت باشه جا خایل میدی    

 

 روی صندیل نشوندم و با قیافه ای بق کرده گفت: 

 

   خانوم فکر کرده ولش میکنم... 

 

 خندیدم

 صندیل ام و به صندیل اش چسبوندم

 

ی   ...حسیر



 

وع کرد به قهوه خوردن...   روشو ازم برگردوند و رسی

 

 یه تا ابروم و باال انداختم

 

 ...قهری؟! 

 

  کشیدم و گفتم: از ترس هیتی 

 

 ...نکنه واقعا قهری! 

 

 زیر چشیم نگام کردو با اخمانی در هم گفت: 

 

نباید باشم؟ -  



 

 ...معلومه که نباید باشی 

 

ماگ قهوه اش و برداشت و کامال روش و ازم 

ه شد!   برگردوند و به جای دیگه خیر

چونه اش و گرفتم و صورت اش و به سمت خودم 

 برگردوندم

 

یا نه؟...قهری؟...اره   

 

زد فقط بهم زل زده بود! جلو رفتم و حرف نیم

 اروم لباش و بوسید... 

 

؟...بازم قهری؟  ...االن چی

 



ی گذاشت  قهوه اش روی میر

وع کرد به بوسیدن لبام...   چونه ام و گرفت و رسی

و باز هم دل بیچاره ام غرق بوسه های آغشته به 

اش شد! عشق  

 

اومت  ل اش مقتونستم در مقاباخه چرا من نیم

کرد یا یم بوسیدم دیگه کنم؟ چرا وقتی بغل ام یم

تونستم نقش بازی کنم؟نیم  

 

 اصال چرا من انقد احمق شده بودم؟؟؟

وی بد بودن و سخت بودن و رسد بودن  بلکل نیر

دادمداشتم از دست یم  

 



د و اشک هام قطره بغض گلوم و در هم یم فشی

قطره مثل مروارید روی دامن حریر سفیدم 

یدچکیم  

 

 اخرین بوسه رو هم به لبام زد و آروم ازم جدا شد

با چشمای خمار اش توی چشمام زل زد آروم لب 

 زد: 

 

   خییل دوست دارم...دنیا

 

 دلم لرزید

 خالض احساس اش و توی چشماش دیدم

دیدم که احساسش از عمق وجودش نشأت  

 گرفت! 



اون با بقیه فرق داشت و من این کامال درک 

شماش شده بودمکردم. محو چیم  

 

 چشمام پر از اشک بود... 

هام و روانه چند باری پلک زدم و دونه دونه اشک

 ی گونه هام کردم

ی یم ی هام و از هم باز  گفتم. بزور لبمنم باید چیر

 کردم و گفتم: 

 

 ...منم...منم دوست دارم... 

 

لبخندی از رس ذوق زد و نی اینکه بگه )تظاهر نکن(  

 گفت: 

 

عوض کنم بیام...   برم قهوه هارو   



 

 رسم و زیر انداختم و پچ زد: 

 

 ...برو

 

قهوه های رسد شده رو توی سیتی گذاشت و 

وع به باریدن کرد  پاشدو رفت. بارون نم نمک رسی

کرد و از شاخه ها جداشون های برخورد یمبه برگ

ها چشم کرد. روی دونه دونه ی برگیم

 چرخوندم... 

 

ام آشفته باز فکرو خیاالت عذاب آورم به دل

کرد و هام و بهم یادآوری یمنداخت و درد چنگ یم

ندارم دو دقبقه خواست که بهم بفهمونه حقیم



آرامش و به دلم راه بدم که اون با آرامش غریبه 

 ترینه... 

 

؟...   اگه واقعا من عاشق این پشه شم چی

 نه نه هیچ وقت نباید این اتفاق بیوفته... 

 یمحتی فکر کردن به این که بعد
ی
افته ش چه اتفاف

کرداشک و به چشمام تزریق یم  

 

نه های یخ زدم رُس و روی گ آروم آروم اماشکای داغ

 میخوردند. سکوت عجیتی فضارو در برگرفته بود

 

 
ی
  خب خب دوتا قهوه ی داغ تو این هوای بارون

چسبه... یم  

 

 رسی    ع اشکام و پاک کردم و بهش لبخند زدم



ی گذاش ت و کت گرم آویزون قهوه هارو روی میر

شده به شونه اش و برداشت و روی شونه هام 

 انداخت

 

   رسما نخوری یه وقت دوردونه... 

 

 رسم و زیر انداختم... 

 کنجکاو گفت: 

 

   ببینمت

 

 دست اش و زیر چونه ام برد و رسم و باال برد

 اخماش درهم شد: 

 

   گریه کردی؟! 



 

ی هام و روی گونه هام کشیدم  دوباره آستیر

 

نه بابا گریه چیه... ...   

 

 تو فکر رفت

 واسه این که بحث و عوض کنم قهوه رو برداشتم 

اش  یه خورده از قهوه رو خوردم. زیر چشیم نگاه

 کردم. هنوزم تو فکر بود! 

 

؟...   ...هوی داری به چی فکر میکتی

 

 کردو 
ی
گفت: پوف  

 



   به ... 

 

 ...به؟

 

 زیر چشیم نگام کرد و گفت: 

 

   به یه خانوم

 

ی نگاه اش کردم و گفتم: خشمگ یر  

 

مااا...شما خییل بیخود یم ...ولت میکنم و میر کتی  

 

 پوزخند خنده داری زدو گفت: 

 



فم نذار...خانومه مندست رو نقطه ضع -  

 

 ام و بوسید
ی
 جلو اومدو وسط پیشون

 

   قهوه ات یخ نکنه... 

 

بهش لبخند زدم و فنجون و باال اوردم و یه 

گشیدم گه با دیدن خوردشو خوردم. نفس عمیقی  

 کردم... 
ی
 بخار دوباره پوف

 

شد عادت داشتم با بخار که از دهان ام خارج یم

داد راه به راه کردم بهم حس خونی یمبازی یم

شد و  کردم و کیل بخار از دهانم خارج یم)هاااا( یم

کردم کیل حال یم  

 



کتی توله؟...   چیکار یم  

 

رد جیغ  فت. که از دام و به دندون گر تند لپ

 کشیدم: 

 

ی دردم گرفت...خدا ازت نگذرهههه  ...اااخ حسیر

 

رسی    ع دویدم تو خونه و از آینه ی دستشونی خودم 

و نگاه کردم جای دندونای مرتبه ش هنوز روی  

گونه ام نقش بسته بود! زیر لب با نق و 

گفتم:    نوق  

 

 ...خدا بگم چیکارت کنه...خوب شد زخم نشدا

 



ستشونی وایساد دستم اومدو توی چهار چوب در د

و روی جای دندوناش گذاشتم و از دستشونی 

ون اومدم. با کنجکاوی دنبالم میومد  بیر

 

   چت شد یهو؟... ببینم صورتتو

 

کرد که دستم و بردارم. از اونجانی که اضار یم

ه حس کردم یه  باعث شد گونه ام حسانی درد بگیر

سونمخورده نگران  اش مسلما اتفاقاش کنم و بیی

افته! خایص نیم  

 

 با صدانی بغض آلود گفتم: 

 

 ...زخم شده ...از صورت ام داره خون میاد

 



اش با کنار هم چیدن چند تا کلمه ترس و به دل

 تزریق کردم! 

 

 دنیا؟! بردار دستتو ببینم اش بردار 
ی

  جدی میگ

 دیگه

 

داد آخ که چقدرم نگران کردنش حال یم  

از قیافه اش  واسش ادای گریه کردن رو در اوردم

اشت سکته میکردد پیدا بود.   

 

  قربونت برم دستت و بردار ببینم چت شده 

مت   ...میخوای ؟د بیی کیی  

 

 صورتم و با دستام پوشوندم و گفتم: 

 



 ...نهه

 

کیل دلش واسم سوخت و قربون صدقه ام یم 

ی انگشتام قیافه ی ترسیده اش و نگاه   رفت. از بیر

ی کشید مکردم و آروم دستم و پاییر  

 

رسش و باال اوردو بهم نگاه کرد. تا دید بهش دروغ  

اش کامال جدی شد! اش پریدو قیافهگفتم کل ترس

ی گفت:   با لحتی تهدید آمیر

 

ذاری اره؟؟؟  رس به رس من یم  

 

دندونای سفیدو مرتب اش و به هم چسبوند که 

سونتم. جیغ کشیدم و پا به فرار گذاشتم   بیی

ز پشت قفل کردمپریدم تو اتاق خواب و درو ا  



رفت پشت در وایساده بودو از خنده ریسه یم  

 تقه ای به در زدو گفت: 

 

   باز کن کاریت ندارم

 

کنم میخوای ناقصم کتی ...باز نیم  

 

   بابا باز کن بخدا کاریت ندارم قول میدم

 

خوااام...برو بعدا بیا...نیم  

 

و بزنماخوام بیام واست پیان  یم  

 



رد نی اختیار آروم درو براش باز  تا اسم پیانو رو او 

کردم دستاش و پشت کمرش برد و مثل مانکنا وارد 

 شد

 

زیر چشیم بهم نگاه کرد و با لبخند مرموز گوشه ی 

لبش به سمت پیانو قدم برداشت. چند دقیقه ای 

 رسجام موندم و فقط نگاهش گردم! 

 

   چرا اونجا وایسادی؟ بیا واست پیانو بزنم دیگه

 

ش...اومدم...ها؟...با  

 

رفتم و کنارش وایسادم. منتظر شدم بشینه اما 

 اقدام نکرد! 

 



؟...پس چرا نیم شیتی  

 

ی خوام بهت یاد بدم...   یم تو بشیر  

 

 اون نمیدونست که من خودم استاد پیانوعم... 

خواست یه خورده برام ویل از اونجانی که دلم یم

توضیح بده ببینم استاد بودن بهش میاد یا نه به 

ودم نیوردم... روی خ  

 

م یا  ...جدی؟فک میکتی بتونم مثل خودت یاد بگیر

 نه؟

 

 قربونت برم تو باهوش تر از 
ی
  معلومه که میتون

 این حرفانی 

 



 پشت پیانوش نشستم

 

 ...خب حاال باید چیکار کنم؟اومدو کنارم نشست

 

ارو توضیح داد و من  ی یک ساعتی واسم یه رسی چیر

. تنها کاری  حتی سیع نکردم متوجه حرفاش بشم

اومد این بود که فقط تماشاش کنم و که ازم بر یم

ی بهت  ی توی دلم تکرار کنم که تو همه جور چیر

 نیم
ی
ا شغل! کنه لباس باشه یمیاد فرف  

 

وع  ب  عد از کیل توضیح بالخره بهم گفت که رسی

کنم. تازه خودم و از جهان پر هرج و مرج افکارم 

ون کشیدم و نگاهم و ازش گرفتم...   بیر

 



ی قطعه  وع کردم به نواخیی گلونی صاف کردم و رسی

اش بودم. تو تمام اون مدت ذره ای ای که عاشق

ی بود که م رو ساز زد و من تمام تمرکز حرف نیم

شد... توی مغزم نی در نی تکرار یم  

 

  بسم هللا...تو بلد بودی و واسه من ادا در 

اوردی؟... فکم درد گرفت انقد واست توضیح یم

نه تو باید منو درس بدیدادم..  ی .چه خوبم میر  

 

شد به حرفاشو قیافه ی متعجب اش فقط یم

م نزدم... 
َ
 خندیدم و د

 

خندی؟!   یم  

 

 ...چیکار کنم اخه ؟



 

بلندم کرد و رو تخت گذاشتم و روم خیمه زد نی 

... کرد حرف به چشمام نگاه یم  

 

وع نکنااا  ...هوی هوی باز رسی

 

چیو؟!  -  

 

ی که  ی بعدش به دوش آب رسد منجر ...همون چیر

شهیم  

 

 خندیدو نگاهش و توی چشمام چرخوندو گفت: 

 

   آخ که من چقد چشمات و دوست دارم

 



دادبا حرفاش بهم آرامش یم  

شدم.نباید یادم بره من ما نه من نباید رام اش یما 

دخیی کوروش ام کش که حاضی بخاطر باال  

ی بزنه...  ین دوست اش و زمیر  کشیدن خودش بهیی

 

شدم. نباید خودم و تو دام نباید رام حرفاش یم

نداختم... یم  

 

؟  قربونت برم چرا اینطوری نگام یم کتی  

 

ون اومدم و گفتم:   از فکر بیر

 

 ...  ...هیچی

 

 پیشونیم و بوسید و گفت: 



 

ون ...     پاشو بریم بیر

 

 متعجب گفتم: 

 

؟!   ...واسه چی

 

  بریم یه چرچی تو شهر بزنیم وشام بخوریم 

ه...پاشو لباساتو بپوش... دیگ  

 

ون ...   ...آخ جون بیر

 

کتی زود تر دست به کار دونستم انقدر ذوق یم  یم

شدمیم  

 



 به سمت در خروچی قدم برداشت

 

ی؟  ...االن داری کجا میر

 

   حموم... 

 

 ...دوش آب رسد

 

 با خنده گفت: 

 

 ای ب -
ی

...شایدم ولرم از کجا معلوم!...میایگ
ی

نگ  

 

. کامال مسخص بود که میخواد نگاهم روش موند 

رس به رسم بذاره منم خوب بلد بودم پشیمون اش  

 کنم



 

 ...اره

 

 رستاپام و متعجب نگاه کرد: 

 

م...     نه مرش خودم میر

 

 از روی تخت پاشدم و به سمت اش رفتم

دست اش و گرفتم با لحتی التماش که خنده توش 

زد گفتم: موج یم  

 

 ...منم بیی ...منم بیی 

 

ون  اش تند از توی دستو دست ترسید  ام بیر

 کشید: 



 

   ولم کن دخیی غلط کردم بخدا... 

 

 نی اختیار زدم زیره خنده: 

 

...خوشم میاد خییل زودم از حرف ات پشیمون 

شی یم  

 

 لبخندی زدو به سمت در خروچی رفت 

 

 رس چمدون لباس ام رفتم

 

کمدو و باز کردم لباس پالتوی قهوه انی رنگ بلندم 

ه داشتم و یه بلوز و پوشید ی تیر م. یه شلوار جیر



بافت طوش اونارو پوشیدم و موهام و دم استی 

 بستم لوازم ارایشم و از توی چمدونم دراوردم

 

ه آرایش مالیم خوشگل کردم و یه رژ مات به ی 

ه و ارایش های غلیظ متنفر  لبام زدم از رژهای تیر

ی با حوله ی  بودم. دیگه اماده شده بودم که حسیر

وم جلوم ظاهر شد. یهو ترسیدم و عقب  حم

 کشیدم

 

 گربه ها نی رسو صدا یهو ظاهر یم
ی ؟...چرا عیر شی  

 

   کمال نی ادنی تو در من اثر کرد

 

 ...خییل هم دلت بخواد

 



؟    دلم نخواد چی

 

ی شد. یعتی زیر اون حوله  نگاهم روش باال و پاییر

 لخت بود؟! 

 از فکر خودم خندم گرفت... 

. معلومه که لخته..   

 

 ...مگه دست خودته

 

 ختر ررر... 
َ
   ن

 

 ...گمشو لباست و بپوش پوسیدم تو این خونه

 

ون تا رسی    ع    اوه چه خشن...خب عزیزم بیا برو بیر

 حاضی شم بریم ، بدو... 



 

نی اختیار لبخندی روی لبام نشست پشت بهش 

 وایسادم

 

...من تورو چیکار دارم لباست و بپوش 

م و ببندم؟خوای چشمامعزیزم...اصن یم  

 

   نخیر 

 

 ...وا! 

 

ون    وا نداره من به تو اعتماد ندارم بیا برو بیر

 رسی    ع... 

 



درحایل که بزور کش لبخندم و بسته بودم لبام و 

 آویزون کردم و با نق و نوق گفتم: 

 

خوااام...نیم  

 

از حرکات ام خنده اش گرفت دستم و گرفت و به 

 سمت در خروچی بردم

 

ون بچه پرو    برو بیر

 

 درو بست... 

ون نیومد.  راه افتادم به  یه خورده منتظر موندم بیر

سمت جا کفشی بزرگ دم درخروچی چکمه هام و 

وم اوردم و پوشیدم نگایه بهشون انداختم  بیر

 



دند ی  برق میر

 و مرتتی بود 
ی ی پش تمیر بر عکس پشای دیگه حسیر

و این خییل برام جالب بود! درواقع مرتب تر از یه 

 مرتب واقیع! 

 

بعد از پوشیدن چکمه هام روی مبل نشستم و یه 

اش پیدا خورده با گوشیم ور رفتم. بالخره رسو کله

 شد پاشدم و بهت زده رستا پاش و نگاه کردم

 

هن  یه کت و شلوار طوش با جلیقه ی طوش و پیر

سفید پالتوی بلنِد مردونش ام روی دست اش 

 انداخته بود... 

 

   چیه بده؟! 

 



 ...اره خیلیتر 

 

؟!     شوچی

 

...نه جدی میگم خییل ضایع اس برو عوض اشون  

 کن

 

دونست که خییل بهش مثل این که خودش ام یم

میان...جلوی آینه ی بزرگ قدی جلوی در خروچی 

 رفت نگایه به خودش انداخت

 

   خوبه که... 

 

 ...وقتی من میگم بده یعتی بده... 

 



ه دیگه بپوشم س ی اعت   ای بابا دنیا تا من برم یه چیر

خوای نصف شب از خونه بزنیم ده میشه ها یم

ون؟  بیر

 

ه دیگه بپوش ی  ...من اینارو دوس ندارم برو یه چیر

 

  قربونت برم حاال این یه بارو دوست داشته باش 

من قول میدم دفعه ی بعد به سلیقه ی تو لباس 

 بپوشم

 

اومدند که به کسانی که لباساش انقد بهش یم

ی خواستند با این رسو و یم اش حسودیم  ضع ببییی

 که من قرار بود مدارک و واسه یم
ی
شد! اون تا زمان

م باید بود. فقط فقط مال فقط مال من یم  بابا بیی

 من! با عصبانیت گفتم: 

 



...هر وقت من مردم از این لباسا بپوش واسه 

ا...   جذب دخیی

 

ی  ام و ازش گرفتم و از در خروچی دور نگاه خشمگیر

دونستم کیل از ستم. یمشدم و روی تک مبیل نش

ی ازش نشد!   برخوردم ناراحت شده. اما خیی

 

گردم و نگاهش کنم منم سیع نکردم بر    

بعد از نیم ساعت با یه کت چرم و شلوار مشگ و  

ت سفیدش جلوم ظاهر شد  کتوهای اسیی

 

اش بود! قهوه ایم و کاله و شالم تو دست پالتوی   

: ون و با اخمانی درهم گفتبه سمتم گرفتش   

 

   پاشو اینارو بپوش



 

اشون و پوشیدم. چقدم از دست اش گرفتم

اومدند. اما جرات نکردم بگم لباساش بهش یم

 دوسشون ندارم چون معلوم بود عصبیه... 

 

 از کنارش رد شدم و به سمت در خروچی رفتم

احساس کردم رسجاش وایساده و حرکت 

!...   نکرده  

 

 به سمت اش برگشت ام

 

یا بریم دیگه... ...چرا نمیای؟ ب  

 

یای؟بخوای با این رسو وضع   یم  

 



نگایه به لباس هام انداختم از نظر خودم خییل 

 عایل بودند. بهت زده گفتم: 

 

 ...چشونه مگه ؟! 

 

خوای دکمه هاتو ببندی؟  نیم  

 

 ...نه اینطوری خوشگل تره

 

  ویل من خوش ندارم مردای کوچه و خیابون 

 چشمشون رو تو باشه ها... 

 

ابروهانی گره خورده گفتم:  با   

 

 لباساتو رس من داری در میاری؟
ی
 ...تالف



 

دکمه ی پالتو ام حریص بستم و کمربنداش و گره 

دستام و تو جیب ام فرو بردم و از خونه  زدم. 

ی اش تو محوطه بود سوارش  ون اومدم. ماشیر بیر

 شدم و منتظر موندم تا بیاد

 

یمطویل نکشید که نشست و نی حرف راه افتاد  

حتی یه کلمه هم باهم حرف نزدیم بعد از یط  

ی  ی وایساداز تو شیشه ی ماشیر کردن کیل راه ماشیر

 نگایه به دورو بر انداختم تو ترافیک بودیم 

 

 ...  اونم چه ترافیک سنگیتی

دستم و به سمت سیستم بردم و موزیک پیل 

 شد... 

 



) مثله قلبم مثله رویام مثله جونم مثله چشمام 

سخته من اینجوری تورو میخوام میدونم باورش   

 

من اینجوری تورو میخوام تو هنه لحظه هام من از 

وقتی تورو دیدم زمان یک ثانیه ام نگذشت مگه 

 میشه تورو دیدو از این روبا گذشت؟(

 

 

ه شدم و یاده  ی خیر به خودم اومدم دیدم به حسیر

ی باری که دیدم اش افتادم. بغض کردم رسی    ع  اولیر

و بغضم و قورت دادم...  موزیک و قطع کردم  

 

شم من میدونم میدونم دارم بدبخت یم  

من میدونم داره یه اتفاقانی داره تو قلب وامونده ام 

 میوفته... 



 

 بود که اصال احساس یم
ی
وع این اتفاق زمان کنم رسی

ی بار این آهنگ توی خلوت دونفرمون  برای اولیر

 پخش شدو من ازش پرسیدم عاشق شدی یا نه؟

به این آهنگ لعنت به من... اصال لعنت   

ی که هر بار با کار  شه اش باعث یملعنت به حسیر

 حس کنم بدبخت شدم! 

 

ی یم چکید   قطرات بارون روی شیشه ی ماشیر

ی تکیه  ی دادم و دستم و به در ماشیر شیشه رو پاییر

ون از  دادم و رسم و روش گذاشتم نصف صورتم بیر

 بودچه هوانی به به... 
ی  ماشیر

 

قطرات بارون اروم اروم روی چشمام و بستم 

چقد حس خونی داشت...  چکید. صورتم یم  



 

    هوووی خانوم خوشگله رسما نخوری یه وقت

 

با صدای بلند یه مرد غریبه چشمام و باز کردم و 

 رسم و تو اوردم

 

شه ها پیدا یمهای نی آبرونی ... چه آدم  

 

ی نشنیدم رسم و برگردوندم ببینم  صدانی از حسیر

اش نسبت به حرف اون غریبه چی العملعکس

 نزد که رسجاش نبود!... 
ی
 بوداصال چرا حرف

 

ی پیاده شدم...   از ماشیر

د کم  ی وای خدای من وسط خیابون چه دادی میر

مونده بود شیشه ی اون مرتیکه رو با قفل فرمون 



ی به سمت اش و  تو دستش بشکنه جرات رفیی

 نداشتم

 

 نه میتونسم برم آرومش کنم !... 

ین وضیع که به وجود اومده بود یه جا آروم نه با ا

ی اون مرده و  و قرار داشتم!  کیل آدم دور ماشیر

ی جمع شده بودند دلم یم خواست برم و حسیر

ون اش  م از تو اون جمعیت بیر دست اش و بگیر

 بکشم اما نه... 

 

ی یم نشستم بهیی بود. نشستم و درو تو ماشیر

 محکم کوبیدم. دلم آشوب بود

 

بالنی رسش نیارن یه وقت...  ...خدایا یه  

 



س میکندم   پوست لب ام و از ترس و اسیی

فهمم چرا باید انقد ناراحت و نگران اصال من نیم

شدم ؟... یم  

 

...احمق بخاطر تو پا رو آبروش گذاشته به خودت 

 حق بده خب... 

 

ته دلم میدونستم حرفام و افکارم همه اش بهانه 

ویل سیع  ای بود واسه انکار کردن احساساتم

کردم به روی خودم نیارمیم  

اصال بابا که اینجا نیست که اخم و تخم کنه و 

سونتم هرکاری دلم بخواد یم کنم به کش هم بیی

 ربیط نداره... 

 

 ای خدا داشتم کم کم دیوونه میشدم... 



 هنوز هم نگاه ام به رو به رو بود

ی اومدو نشست قفل  بعد از کیل دادو بیداد حسیر

ی و با فرمون و رو  صندیل عقب پرت کردو ماشیر

 عصبانیت روشن کرد و راه افتادیم. ترسناک بود

 

خودم و به در چسبونده بودم که تا حد امکان ازش 

دور باشم. زیر چشیم حرکات اش و زیر نظر 

ی   داشتم. دست اش و روی دنده ی اتوماتیک ماشیر

 گذاشت. دوست داشتم آرومش کنم

 

وی دست اش  ر   دست ام و آروم و با ترس و لرز

 گذاشتم... 

 

ی ...کم حرص  ...اوچی چقد بدن ات رسده حسیر

شه هابخور موهات سفید یم  



 

   ولم کن دنیا عصابم خورده... 

 

...قربونت برم اعصاب خوردی نداره پیش میاد 

 دیگه

 

 داد زد: 

 

   پیش نمیاد از بخت بد منه... 

 

 
ی

؟...معلوم هست اصال چی داری میگ ...وا یعتی چی

؟ ی  حسیر

 

با عصبانیت نی اینکه لحظه ای سیع کنه صداش و 

ی برای بار دوم داد زد :   بیاره پاییر



 

شناش...تو آدم   مشکل اینجاس که تو مردارو نیم

 حرف گوش کتی نیش ...تو هیچی و نمیفهیم

 

د!  ی  داشت رسم داد میر

د با کش   ی اصال انگار نه انگار داشت با من حرف میر

دهنم باز بشه و  م مونده بود ک که دوسش داره. 

هر چی از دهن ام در میادو بارش کنم که بشینه 

نه ی  رسجاش و بفهمه داره با گ حرف میر

 

یه نفس عمیق کشیدم و در برابر حرفاش سکوت  

سونم اش دست ام و بردم  کردم. واسه این که بیی

ی در حال  ی که بازش کنم. ماشیر به سمت در ماشیر

 متس  حرکت بود دستم و گرفت و کشیدم به

 خودش. گوشه ی خیابون وایساد

 



 اگه 
ی
  چیکار میکتی دیوونه؟...زده به رست...میدون

ی و زمان و افتادی یه بالنی رست یمیم اوند من زمیر

ریختم...حالیتهبهم یم  

 

 فریاد کشیدم: 

 

...ولم کن میخوام برم...حوصله ات 

 ندارم...عصبابم خورد کردی دیگه

 

   مگه دست خودته؟

 

دست خودمه...معلومه که میتونم ...معلومه که 

 برم

 

   حق نداری بری...حق نداری



 

 از رس عصبانیت پوزخندی زدم و گفتم: 

 

ی تکلیف میکتی که من کجاها حق  ...تو داری تعییر

 دارم کجاها ندارم؟! 

 

 فریاد کشید"

 

اره چون دوست دارم -  

 

 

ی بگم. سکوت عجیتی بینمون 
ی دیگه نتونستم چیر

به پشتی صندیل تکیه دادم  حاکم شد. آروم پشتم و 

 و به رو به رو چشم دوختم. زیر لب گفتم: 

 



...دوست دارم... دوست دارم...تو اگه منو دوس 

زدینیم داشتی که رسم داد   

 

 لباش و روی گونه ام لغزوند و در گوشم پچ زد: 

 

ی بیاد حتی اگه کل جهان برزخ شه آ - سمون به زمیر

 من تورو دوست دارم دنیا... 

 

ی توی چش  برای گفیی
ی
ماش زل زدم. واقعا دیگه حرف

نداشتم! البته اونپ خییل زود جلوی حرفام کم 

کرد. حداقل توی میورد عصبانیت اش فروکش یم

ی بودم  این یک مورد مطمی 

 

 راه افتادیم ... 



ی و  جلوی یه رستوران شیک و خوشگل ماشیر

متوقف کردپیاده شدیم و وارد شدیم. دنج ترین 

مجای رستوران نشستی  

 

pmصدای  ام و در گوشی ام و شنیدم. گوشی   

اوردم و صفحه اش و نگاه کردم. اسم بابا افتاده 

 بود! 

 

ی نگاه کنم که یهو  اومدم که زیر چشیم به حسیر

باهاش چشم تو چشم شدم اونم دقیقا داشت من 

کرد! درحایل که دست و پام و گم کرده و نگاه یم

 بودم گفتم: 

 

 ...یگ از دوستامه... 

 



 نزدم عزیزم  م
ی
ن که حرف  

 

 یهو بابا زنگ زد! 

ی پاشدم  گارسون اومد و بهمون منو داد. از رس میر

 

م... من برم دستام و بشورم ، تو سفارش بده  ِ...ا 

 میام... 

 

 نگاه دنباله داری بهم انداخت

نی توجه به سمت رسویس بهداشتی رفتم وصل  

 کردم... 

 

 ...الوو

 

؟ گلم...خونی
   سالم دخیی



 

نیت گفتم: با عصبا  

 

 ...اره اره خوبم

 

؟    چرا انقد عصتی

 

ی شام بودم...   ...چرا نباشم؟...رس میر

 

دم...قطع کن  ی   اوه ببخش ، میدونستم زنگ نمیر

مت  بعدا میگیر

 

...نه نه...حرف ات و بزن دوباره بد موقع زنگ 

 پشه شک یم
ی
ن ی کنه... میر  

 



سم و...     هیچی فقط میخواستم حالت و بیی

 

ش...رابطه ام با پشه خو خوا... نیم به د حالم و بیی

، در ضمن بهم ابراز عالقه هم کرد...به خانواده 

 یم
ی

کنه... اش هم گفته داره باهام زندگ  

 

  اوه چه دست پر...باریکالاا...همینطوری پیش بری 

 یک ماهه دیگه پیش مامانتی ها... 

 

 زیرلب گفتم : 

 

 ...مرده شووور

 

؟!     چی گفتی

 



من برم...خدافظ ...هیچی هیچی   

 

 قطع کردم. وارد رسویس بهداشتی شدم

گوشی ام و توی جیب ام گذاشتم و دست هام و 

مون رفتم ی  شستم. خارج شدم و به سمت میر

ی ها رد یم ی میر شدم که... داشتم از بیر  

 

    جوون چه خانویم...دستمال بدم خدمتتون... 

 

 زیر لب گفتم: 

 

 ...عوضیتر 

 

 اهمیت رد شدم که حتی سیع نکردم نگاش کنم. نی 

 صدام زد! 



 

    با توعما خانیم... 

 

ی برگشت به سمت ام. مثل این که  یهو حسیر

صدای مرده رو شنیده بود. تو دلم خدا خدا 

کردم که فک کنه اشتباه شنیده و برگرده. اما یم

 نگاه اش روم بود! جلو رفتم و نشستم... 

 

 ...  ...اوووف چه غذاهانی

 

بخور نوش جونت...  -  

 

ول خوردن بودم که چشمم بهش افتادمشغ  

کرد و تو فکر بود! با غذاش بازی یم  

 



 ...عشقم

 

 رسش و باال بردو نگام کرد و گفت: 

 

   جان؟! 

 

 ...بخور دیگه

 

خورم عزیزم...   دارم یم  

 

 مشغول شدیم

 

 ویل هنوز هم نی اشتها بود و تو فکر... 

ی تو بود که حساب کنه....   شام و خوردیم. حسیر



س تو فضای بسته بودم دلم هوای تازه منم از ب

 خواست. جلوی رستوران منتظر موندم تا بیاد... 

 

به آدیم که تو لباس اردک بود و هم ریتم با موزیک 

ه شدم. با رقص و بیی بیی و شادی اش  قصید خیر میر

ازاون محدوده رد   خنده رو لبای آدم هانی که

اورد... یم شدنیم  

 

ست زدم. به سمت ام نی اختیار جلو رفتم بهش د

برگشت! نوک اش و باز کردم که ببینم چه 

 شکلیه... 

وع کرد به خندیدن!   رسی

 

؟!      خانم داری چیکار میکتی

 



 با شنیدن صدای آقانی ترسیدم و عقب رفتم

 

 ...تو مردی؟! 

 

کله اش و برداشت و موهاش و مرتب کردیه پش 

 بود با قیافه انی معمولیه 
ی هم سن و سال حسیر

وب. لبخند اش یه جورانی جذاب اش کرده نسبتأ خ

 بود

 

   با اجازه تون بله... 

 

متعجب از حرکد چند لحظه ی پیشم خنده ام  

 گرفت و گفتم: 

 

 ...ببخشید من یه خورده کنجکاو شدم!... 



 

    نه بابا اشکال نداره... 

 

خندیدموای با نگاه کردن بهش نی اختیار یم  

 

    چیه؟! 

 

ن کله رو بدی نگاش کنمشه او ...هیچی بابا...یم  

 

رس اردک عروسک و به سمت ام گرفت ازش  

 گرفتم اش

 

 ...اوه چقدم گنده اس! 

 



    اره دیگه باید رسمون توش جا شه... 

 

شی اینو میپوشی ...خفه نیم  

 

    نه بابا عادت کردیم

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...بدون کله برقص ببینم

 

وع به رقصیدن کرد. هرگ قصد گذر  و  خندید و رسی

گرفت. خنده هام اوج  داشت وایمیستادو فیلم یم

 گرفته بود

 



 
ی
ی خنده هام یهو چشمم به قیافه ی اعصبان بیر

ی افتاد. کل خنده هام تبدیل به ترس شد   حسیر

گلکتر صاف کردم:   و   رسی    ع خودم و جمع کردم  

 

 ...ِاهم

 

کله ی اردک هنوز تو دستم بود پشه هم داشت 

ه کم مونده بود  کم  رقصید. انقدر ترسیده بودیم

ی در برم...   کله رو بندازم زمیر

 

ی رسی    ع به سمت ام اومد. دست پشه رو   حسیر

 گرفت مثل یه پر اورد و رو به روم متوقف کرد

ی  پشه ی بیچاره کپ کرده بود و مدام نگاه اش بیر

ی رد و بدل یم شد! من و حسیر  

 



ی آبرو ریزی کنه دلم یم خواست قبل اینکه حسیر

شم و بگم من هیچ نسبتی با این آقا خودم و کنار بک

شماسمش! نمیدونم گ هست! ندارم! اصال نیم  

ون اومدم:   که با سوال پشه از فکر بیر

 

ی شده ؟!  ی     چیر

 

 ترسیدم حتی یه کلمه هم حرف بزنم

ی کله ی اردک و ازم گرفت و محکم کوبید به  حسیر

سینه ی پشه. جوری که کم مونده بود پشه پرت 

 ! ی  شه کف زمیر

 

ی برداشته بودند و بهمون  همه دست از فیلم گرفیی

ه شده بودند! با عصبانیت غرید:   خیر

 



  دفعه ی اخرت باشه این کوفتی و از رست در 

 ...  میاری هااا فهمیدیتر

 

 پشه بهم زل زده بود. بزور لب زد: 

 

    آ...آره...آره فهمیدم 

 

فک اش و گرفت و رو به روی صورت پر از 

: خودش قرارداد   خشم  

 

   کجا رو نگاه میکنیتر مرتیکه... 

 

افتاد دقیقا مثل من! پشه از ترس داشت پس یم  

ی گرفتم آروم گفتم: نگرانو  دست حسیر  

 



ی ولش کن...   ...حسیر

 

ی جمعیت رد  محکم مچ دستم و گرفت و از بیر

شدیم انقد مچ ام درد گرفته بود که حس اش 

ی و برام باز کرد. نشستم... نیم کردم. در ماشیر  

ی که چه عرض کنم بیشیی شبیه اجبار ا لبته نشسیی

ی بود یا اسمش و نشوندن هم یم شه  به نشسیی

 گذاشت... 

 

این بار دیگه واقعا تقصیر من بود نباید با اون پشه 

دم. خودم و آماده کردم واسه داد و قال  ی حرف میر

 هاش. نشست و حرکت کردیم 

 و باز هم سکوت... 

 

 بهش نگاه کردم... 



ر بهم گره خورده بود اصال حرف ابروهاش بدجو 

د و این خییل عذاب آور بود...  ی  نمیر

 

ی تقصیر من بود میدونم...   ...حسیر

 

 اش و یمنی توجه راننده
ی

کرد! گ  

 

شه خوو...ببخشید دیگه تکرار نیم  

 

کرد که اصال اصال انگار نه انگار یه جوری وانمود یم

 انگار نشنیده حرفام و... 

 

م تو لیست آخرین ...اینم قول میدم بذار 

 بارها...باشه؟

 



ی و متوقف کرد. آروم دست اش و لمس   ماشیر

 کردم

 

 ...عشق من...نگام کن دیگه

 

 اخم اش محو شد اما روش و ازم برگردوند

 یم
ی
شدم و منفجر... دیگه داشتم عصبان  

 

 ...هوی با توعما... 

 

اما به جای عصبانیت خم شدم و دست اش و 

 بوسیدم! 

 

کنم؟  خوای گریه...یم  

 



 یهو درو باز کرد و پیاده شد

کردم یه بغض یه جورانی دلم گرفت. احساس یم

 بزرگ توی گلوم گیر کرده و راهه نفسم و بسته... 

داد اشک بریزم! دندونام و اما غرورم اجازه نیم

دم و گفتم:   حریص بهم فشی

 

بخشی ؟...نبخش اصال هم ...اصال بجهنم...نیم

 برام مهم نیست

 

ی جدی بغض کرده بودم! مثل این جد  

 

 ...چرا خییل هم مهمه... 

 

 با باز شدن در. بغض و بیخیال شدم



نشست و یه کاسه ی گنده باقایل که بخار ازش 

ون به سمت ام گرفت. متعجب باقایل  د بیر ی میر

کردم... هارو نگاه یم  

 

 ...وا! 

 

   االن این وا چی بود؟

 

ی باقایل ...وسط معذرت خوایه پا یم شی میر

ی؟! گیم یر  

 

 خندیدو گفت: 

 

ی این و رفت...یم  اخه باقایل فروشه داشت یم گیر

 یا نه... 



 

 ازش گرفتم اش

 

 ...واقعا که ... 

 

   چیه بِد بخشیدمت؟...بِد آشتی شدیم؟

 

 ...آشتی شدیم جدی؟! 

 

   اهوم

 

وع کردم به خوردن باقایل هابا ذوق رسی  

 پوزخند خنده داری زدو گفت: 

 



   تشکر نکنیا... 

 

کنم نگران نباشنه نیم...   

 

ون و نگاه کردم کنار یه  چند دیقه انی گذشت. بیر

ی و  پارک خییل خوشگل بودیم. شیشه رو دادم پاییر

ه شدم...  ون خیر  به بیر

 

ون؟    میخوای بریم بیر

 

 به سمت اش برگشتم و گفتم: 

 

 ...جدی ؟! 

 

   اره خب ...پیاده شو... 



 

 بهت زده نگاش کردم. با لبخند گفت: 

 

ا رو نگاه میکتی پیاده شو دیگه! کج  -  

 

 و باهم قدم زدیم و  
ی
ی طوالن پیاده شدیم. مسیر

 و گرم گفت
ی

گو شدیم. بعدشم از فرط خستگ

 خودم و روی نیمکت ولو کردم... 

 

با خنده کنارم نشست. جسمم و حرکت دادم و 

رسم و روی زانوش گذاشتم. لبای گرم اش و روی  

ل میدادگونه ی رسدم گذاشت. اوووف چقدم حا  

 

 ...این یگ رو هم ببوس

 



 با خنده اون اونور صورتم و هم غرق بوسه کرد

 

لت برم منقربون گونه های خوشگ -  

 

...خدانکنه عشقم...میخوای منم بگم قربون بیتی 

 خوشگله عملیت برم؟

 

وع کرد به خندیدن...   رسی

 

-  ... شما غلط میکتی  

 

 چند دیقه انی گذشت... 

وار روی پوهام حرکت  اش نوازشآروم آروم دیت

ش یم داد. با لحتی تو فکر که نشانه ی ذهن درگیر

 بود گفت: 



 

   دنیا

 

 لبام و از هم باز کردم و لب زدم: 

 

 ...هنوز نخوابیدم نگران نباش

 

ذارمت   بگیر بخواب بابا ته اش بغل ات میکنم یم

ی دیگه...   تو ماشیر

 

 ...
ی
ن ی  ام اینطوری باهام حرف میر

ی
 ن

ی
 ...مگه من ن

 

 ...
ی
 ن

ی
   اوه چقدم عصبیه این ن

 



 با نق و نوق گفتم: 

 

ی   ...حسیییر

 

 خندیدو گفت: 

 

   خییل خب خییل خب...آروم

 

 ...من آرومم

 

   خب خداوشکر...پس بذار من حرف ام و بزن

 

 ...بزن خوو

 



   فردا پاشو برو خرید... 

 

 ...خرید چی ؟! 

 

ونه دیگه من که    لباس و خرت و پرت های دخیی

ارم... رس در نمی  

 

 ...تنهانی برم ؟! 

 

م رس کار قربونت برم    اره دیگه ...من که میر

 نمیتونم بیام که... 

 

ی توهم بیااا...   ...حسیر

 

 ام و بوسید و گفت: 
ی
 پیشون



 

   نمیتونم عشقم و گرنه من که از خدامه... 

 

ه نمیتونم نمیتونممم...اصال نخواستیم... 
َ
 ...ا

 

نیا خوشم   عه یگ یه دونه اینطوری صحبت نک

 نمیاد

 

 ...دلم میخواد اینطوری صحبت کنم ... 

 

خواد؟  عه دلت یم  

 

 ...اهوم

 



؟    اون آبنما رو میبیتی

 

 ...کدوم؟! 

 

 انگشت اشاره اش و به سمت اش گرفت

 

اون -  

 

 پاشدم و نشستم و کنجکاو گفتم: 

 

 ...اره اره... خب؟

 

 می  تو که دلت نیم
ی
خوایخواد یخ بزن  

 



 جیغ زدم: 

 

 یا ...چی
ی

؟... تو االن داری زور میگ یتر

؟  تهدیدمیکتی

 

 زد زیر خنده

یهو دستاش و زیر بدنم بردو بلندم کرد و به سمت 

 آبنما حرکت کرد

 

ی ...بخدا یم شم تورو اوفتم له و لورده یم...حسیر

...خودم میام بخدا خودم میام ...  ی  خدا بذارم پاییر

 

اش ادامه میداد خندید و به راهفقط یم  

ی ام گذاشت. از ترس نفس نفس کنار  آبنما پاییر

دم...  ی  میر



 

افتادم جاییم ...خدا بگم چیکار کنه...اگه یم

شکست. رسی به نشانه ی تأسف برلش تکون یم

 کردم. دستام و تو جیب ام کردم و به 
ی
دادم و پوف

ه شدم  آبنما خیر

 

یهو دستاش و دور کمرم حلقه کردو از پشت بغل 

فرو بردو هرم نفس  ام کرد. رسش و توی گردنم

 هاش توی گردنم پخش شد... 

 

شدداشتم کم کم یه جوری یم  

 

آب دهنم و قورت دادم و نی حرکت تو همون 

 اش 
ی

 مرد*ونگ
ی

حالت موندم که کمیی برجستگ

 احساس کنم. آروم کنار گوشم لب زد: 



 

   مامان گفت میخواد ببینتت... 

 

دادم. پر صدا آب دهنم و پشت رسهم قور یم

ی هنگ و  تنه اش تو فکر درحایل که تمرکزم رو پاییر

 بود گفتم: 

 

 ...مامان؟! 

 

   مامان من دیگه... 

 

اوردم. گلونی دیگه زیادی داشتم ضایع بازی در یم

اش نی صاف کردم و خودم و نسبت به جسم

 اهمیت جلوه دادم و گفتم: 

 



 ...اهاا...چرا انوقت ؟

 

کشیدم و آروم زیره ازم جدا شد. نفس راحتی 

پچ زدم:   ولب  

 

 ...خدایاشکرت

 

؟!     چی

 

...واسه چی یم ...نگفتی خواد ببینه ...هیچی هیچی

 منو؟...چرا هووم؟

 

 چرا؟
ی
   واقعا تو نمیدون

 

 ...نه خب... 



 

 
ی
 و البته ناگهان

ی
   ببخشیدا...ویل من و تو خییل اتفاف

بدون این که خانواده ی تو بدونند داریم باهم 

 یم
ی

ِن اون خانوم کیه  ید بدو کنیم...مادر من نبازندگ

 که دل پش رس به زیر و رس به راه و... 

 

 ...اوه اوه اوه...خب دیگه چی ؟

 

 ...    دیگه همه چی

 

م ، بعدم باهم  م لباس میگیر ... باشه دیگه ...میر

یم پیش مامانت  میر  

 

   عا باریکال... 

 



 بهش لبخند زدم

 

؟ ی ی رسده دیگه بریم تو ماشیر  ...حسیر

 

برام باز کرد و گفت: خندید و بغلش و   

 

   بیا بغلم... 

 

ه شدم...   بهش خیر

کردم لب زدم: همونطوری که رستاپاش و نگاه یم  

 

ه...  ی بهیی  ...نه نه بریم تو ماشیر

 

 از حرکت ام شوکه شد



ی قدم برداشتیم  دست ام و گرفت و به سمت ماشیر

رسیدیم خونه. انقد خسته بودم که با همون لباسا 

ی نشیمن خوابم برد.... روی یگ از مبل های تو   

 

ی پلکام و آروم باز کردم.  با صدای آروم حسیر

 صورت اش دقیقا رو به روی صورت ام بود! 

 

یدار شو قربونت برم از کارات عقب میمونیا... ب  -  

 

 به سمت آینه رفت. هنگ گفتم: 

 

 ...کدوم کارا؟!... 

 

   عه دیشب و یادت رفته؟... 

 



 ...دیشب ؟! 

 

 به سمت ام برگشت

 

نیا...واقعا یادت نمیاد؟...   د  

 

 پاشدم و نشستم

 

 ...نه! 

 

   بابا قرار شد بری خرید...بعدشم بریم ... 

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 



 ...آهااا

 

  عا باریکال...حاال پاشو صبحانه ات و بخور آماده 

راه بذارمت جلوی فروشگاه... رسِ  شو تا  

 

 پاشدم ... 

 کراوات اش و دور گردن اش انداخت... 

گفتم: ت اش رفتم و به سم  

 

 ...بده خودم ببندم واست... 

 

؟    بلدنی

 

 ... حاال میبیتی 



 

ه شده بود  صاف رو به روم وایساد و بهم خیر

 

ی کراوات اش شدم  نی توجه مشغول بسیی

 

 ...بیا درست شد

 

 به سمت آینه برگشت

 

   بابا ، باریکالاا...بلدیا... 

 

 ...اهوم...من برم صبحانه ام و بخورم... 

 

جا کجا؟!...   ک  



 

 برگشتم به سمت اش و متعجب گفتم: 

 

 ...چیه ؟! 

 

   بیا اینجا ، بیا... 

 

 به سمت اش رفتم... 

 

 ...جان؟... 

 

ی دستاش گرفت و نرم لبام و بوسید  صورتم و بیر

 

   حاال برو



 

با خنده نگاه ام و ازش گرفتم به سمت در خروچی 

قدم برداشتم. صورت ام و شستم موهام و جمع  

خونه رفتمکردم و ب ی ستم. به سمت اشیی  

 

ی بودو انتظارم و یم کشیدصبحانه رو میر  

ی تو  نشستم و صبحانه رو زدم بر بدن. حسیر

کرد. با پذیرانی بودو با موبایل اش صحبت یم

هاش متوجه شدم دیرش شده. سنیدن صحبت

وارد اتاق خواب شدم و رس رسی    ع لباسام و 

 پوشیدم

 

م آرایش ام و تو  یه خورده ریمل زدم و بقیه ی لواز 

کیف ام ریختم که اگه وقت شد تو فروشگاه یه 

 خورده ارایش کنم

 هر چند با نگایه که تو آینه به خودم انداختم



 بعید میدونم اصال الزمم بشن... 

 

کیف ام و موبایل ام و برداشتم و از اتاق خارج 

شدم. بدو بدو به سمت در خروچی راه افتادم یهو 

ی بلند شد...   صدای حسیر

 

   کجا کجا ؟

 

 ...دیرت شده دیگه بدو بریم... 

 

 مرموز نگام کرد: 

 

 دیرم شده ؟! 
ی
   تو از کجا میدون

 

 ...شنیدم داشتی با گوشی ات... 



 

 چشماش و ریز کرد و کنجکاو نگاهم کرد

 

 ...بخدا فال گوش واینستادم!... 

 

 یه ابروش و باال انداخت

 

 ...گفتم بخدا...یهونی شنیدم... 

 

قب رفتم و به دیوار چسبیدم. تو جلو اومدو ع

 چشماش زل زدم

 

 وای یعتی میخواست چیکار کنه؟

 



 صورتش و جلو اورد

 

ه رو چرخوند  یهو پیشونیم و بوسید و دستگیر

 

ی     بفرماییر

 

ون دادم  نفس ام و با صدا بیر

 

 خدا شفات بده... 

 

 یا شایدم باید منو شفا بده! 

 

خارج شدم در و بست و پشت رسم اومد و در 

ی و برام باز کرد نشستم و درو بست حرکت  م اشیر

 کردیم



 

ه شدم...   از پشت شیشه به خیابون خیر

 

ی تو ساعت چند میای خونه؟  ...حسیر

 

یع میکنم امروز زودتر بیام دیگهس     

 

 ...مثال چند؟

 

   مثالاا...میام دیگه...چهارو پنج میام... 

 

 ...اهااا

 



 با ، بابام دعو 
ی

ام شده و   دنیا رفتیم اونجا نمیگ

 کنیا... 
ی

 فالن که اومدی با من زندگ

 

 ...یعتی دروغ بگم؟

 

  نه دروغ نگو...ویل خب الزم نیست واقعیت و هم 

 
ی

 بگ

 

 ...باشه

 

   افرین...تو که منو دوس داری دیگه درسته؟

 

 متعجب بهش نگاه کردم

 



ش؟...معلومه که دوست  ...این چه سوالیه مییی

 دارم

 

سیدمجلو رفتم و گونه اش و بو   

 

 خندید

 

   قربونت برم من

 

ی متوقف شد. از شیشه نگاه کردم  ماشیر

 جلوی یه فروشگاه بزرگ بودیم

 

  خب دیگه...هر وقت خریدات و انجام دادی به 

 خودم زنگ بزن میفرستم بیان برسوننت خونه... 

 



م دیگه م میر  ...تاکش میگیر

 

 اخم کرد

 

 _ تاکش؟

 

 ...چشه مگه؟!... 

 

رست میارن   هزارتا بال مال   

 

 ...وا... 

 

   واال... 

 



 پیاده شدم

 

 ...خدافظ

 

   بسالمت

 

 منتظر شدم که بره اما اقدام نکرد! 

 یه تای ابروش باال پریدو سوایل نگام کرد: 

 

   چرا وایسادی! برو دیگه... 

 

 ...من منتظرم تو بری

 

 خندیدو گفت: 



 

   برو دخیی خوب برو تا منم برم

 

 ...باش خدافظ

 

   خدافظت

 

گاهم و ازش گرفتمن  

 تند صدام زد: 

 

   دنیا دنیا... 

 

 متعجب برگشتم و نگاهش کردم

 



   بیا

 

 به سمت اش رفتم

 

 ...چیه؟! 

 

فتا...هوش و حواس    ای بابا داشت یادم میر

ذاری واسه آدمنیم  

 

 کارت بانگ اش و به سمت ام گرفت

 

 ...این چیه؟! 

 

   چیه بنظرت؟...کارته بانکیه دیگه



 

 ...خب؟

 

 کردو گفت: پو
ی
ف  

 

؟...   مگه نیم خوای خرید کتی  

 

 ...اهااا...پول همراه ام هست مرش... 

 

 ابروهاش بهم گره خورد درو باز کرد

پیاده شدو به سمت ام اومد. از ترس قدیم عقب  

گذاشتم. زیپ کیف ام و باز کردو کارت و تو کیف 

 ام انداخت

 

 ...ترسیدم یهوو... 



 

 لبخند زد و گفت: 

 

...   حاال برو   

 

 بهش زل زدم

 

 ...مرش

 

   برو دیگه... 

 

 خندیدم و واسش دست تکون دادم

 

وارد فروشگاه شدم...    



 

 کیل لباس جلوی چشمام بود

ویل از اونجانی که سخت سلیقه بودم کمیی لباش 

 به دلم یم نشست

 

   خانویم

 

 برگشتم به سمت اش

یه خانم میان سال بود که از لباس فرم اش فهمیدم 

اس...  فروشنده  

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...جانم

 

   میتونم کمک ات کنم؟



 

 ...ِام...اره...ممنون میشم

 

  خب چه نوع لباش مد نظرته ...مجلش ، 

ت...   اسیی

 

ی میخواین برین رس یه قرار  ...اوووم...فک کنیر

 خیلتر مهم... 

 

 خندیدو گفت: 

 

یف بیارین    اهاا...تشی

 

 پشت رسش راه افتادم

 



ی کردم انقد ط بقات و باال و پاییر  

 

 و 
ی
ون که بالخره چن تا لباس خوشگل مشگل بیر

 ...  مجلش گرفتم و چن تاهم لباس راحتی

ت هم گرفت...   چند جفت کفش مجلش و اسیی

 

همه رو تحویل گرفتم و حساب کردم از فروشگاه 

 خارج شدم. تاکش گرفتم و برگشتم خونه... 

و در اوردم  لباس هارو روی تخت گذاشتم و پالتوم

 تقریبا ساعت دو بود

 

ا سفارش دادم و یک راست  ی گوشی برداشتم و پییی

رفتم حموم. بیست دقیقه ای طول کشید کمربند 

حوله ام و گره زدم و خارج شدم نشستم و خریدا 

 رو باز کردم



 

 با دیدن اشون کم مونده بود ذوق مرگ شم

عاشق خرید و لباسای گوگویل و جدید بودم یه 

س گرم و راحتی شیک پوشیدم جلوی دست لبا

 آینه خودم و نگاه کردم

 

م که  اومدم یه خورده شیطنت کنم و عکس بگیر

اف اف به صدا در اومد. شال بافت بزرگم و روی 

موهام انداختم و از اتاق خارج شدم. وارد محوطه 

 شدم و در و باز کردم

 

ی  ام و تحویل گرفتم و در و بستم یهو یاد حسیر ی
پییی

 افتادم

 



...اااای واای...خاک تو رست دنیااا...االن میاد 

 جرواجرت میکنه... 

 

فته بود زنگ بزنم یگ و بفرسته دنبالم برسونتم گ 

 خونه...از ترس رسی    ع به سمت در ورودی دوییدم 

 

 ...حاال باید چه غلیط بکنم خدااا... 

 

ارو  ی اصال حوصله ی دادو قاالش و نداشتم. پییی

ی گذاشتم...   روی میر

 

به سمت اتاق خواب دویدم  رسی    ع  

وارد شدم و گوشی و برداشتم شماره اش گرفتم به 

دم  ی ی بهیی از درمان بود. زنگ میر هر حال پیشگیر



گفتم رسیدم حداقل خطر شل و پل شدن و از یم

گذروندمرس یم  

 

دم ی  انقد دویده بودم نفس نفس میر

 اویل کامل نشده بود که جواب داد... 
ی
 بوف

 

ی من یادم رفت بهت زنگ بزنم  ...الوو...حسیر

بخدا...خودم برگشتم خونه ببخشید...قول میدم 

 اینم بذارم تو لیست اخرین بارها باشه؟

 

 تو گلو خندید و گفت: 

 

...سالم ات کو خانوم خانوما...     یه نفس بگیر

 



با شنیدن آرامش توی صداش یه جوری نفس ام و 

ی رفت...  ون دادم که کل ترسم از بیر  بیر

وی لبه ی تخت افتادم و چندتا نفس خداروشکر. ر 

 عمیق نی در نی کشیدم... 

 لبخند روی لبام اوردم و با عشوه گفتم: 

 

 ...خونی عشقممم

 

؟    خوبم عزیزم تو خونی

 

 ...اهوم عایل...گ میای؟

 

  یک ساعت یک ساعت و نیمه دیگه...حاضی شو 

 میام دنبالت... 

 



 ...باشه باشه مواظب خودت باش ببای

 

فرستادم و قطع کردمواسش بوس   

 

ام و خوردم ی  با خیال راحت و با آرامش مطلق پییی

 

 موهام و جمع کردم... 

نشستم و کل خالقیت ام و توی خود آرانی بکار 

 بردم آرایش عایل... 

 لباس های شیک و مرتب... 

کفش های پاشنه بلند خوشگلم و هم پوشیدم و 

 نشستم و مشغول الک زدن به ناخن هام شدم... 

 

قت یاد نگرفتم الک ام و مرتب بدون این که هیچ و 

 دور ناخن ام بپاشه بزنم



 

همیشه هم رس این موضوع کیل اعصابم خورد 

شد سکوت فضای خونه رو در برگرفته بود یم  

 

 با هزار مکافات بالخره سه تا از انگشتام و الک زدم

 

اومدم چهاریم و بزنم که با شنیدن صدای در ، از 

م به ناخن ام. رسی    ع به سمت جام پریدم و گند زد

باکس دستمال کاغذی رفتم که تا خشک نشده 

 پاک اش کنم

 

 ...هوووف

 

 خوشبختانه به موقع رسیدم

 



ی توی خونه پیچید:   صدای حسیر

 

   دنیاااا

 

 مثل خودش داد زدم

 

 ...جانمممم

 

 صداش نزدیک تر شد... 

 

؟!   - اینجانی  

 

 ...نه اونجام...خب اینجام دیگه... 

 



چشمای غرق ذوق به سمت ام اومدخندید و   

 

   چطوری ملکه ی من... 

 

 ...خوبم عشق من... 

 

 بغل اش و واسم باز کرد. پریدم تو بغل اش... 

محکم دستاش و دور کمرم حلقه کردروی موهام و 

 بوسید. ازش جدا شدم و با عشوه یه چرچی زدم

 

شینم...چطورم؟...بنظرت به دل مادرجونت یم  

 

 باخنده گفت: 

 



...قربونت برم  مع لومه که میشی  

 

 بهش لبخند زدم

 

   خییل خب دیگه بریم... 

 

شیتی یه لیوان آب برات بیارم؟...تازه ...نیم

 رسیدی ها... 

 

   آخ آخ راس میگیا... 

 

 نشست و به مبل تکیه داد

 



خونه یک لیوان و پر از آب کردم و  ی پریدم تو اشیی

توی پیش دستی گذاشتم و کنارش دستمال  

ارد نشیمن شدم... گذاشتم.و   

 

ی   ...بفرماییر

 

   مرش خانوم

 

 کنارش نشستم

وع کردم به الک زدن   دوباره رسی

ی شدم. نگاش کردم  یهو متوجه نگاه حسیر

 

؟    چیکار داری میکتی

 

نم!  ی  ...الک میر



 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

اوووف چه با دقت...  -  

 

 ...اوم خییل دقت میخواد ، تمرکزم و بهم نزن

 

..   بده ببینم .   

 

الک و ازم گرفت. دستم و گرفت روی پاش  

وع کرد به الک زدن  گذاشتم. آروم و بادقت رسی

رسم و جلو بردم که دقیق تر ببینم داره چیکار 

کنه... یم  

 



  عه دنیا...قربونت برم اینطوری که تو رست و جلو 

ی نمیبینم ی  اوردی که من چیر

 

 ...نه واقعا کارت درسته... 

 

   بله دیگه... 

 

ه شدمبهش خیر   

 

 ...میدونش تا حاال کش واسم الک نزده ؟... 

 

؟
ی

   جدی میگ

 

 ...اهوم... 



 

 گونه ام و تندو محکم بوسیدو دوباره مشغول شد

 

   خوبه که من اولیش ام نه؟

 

 ...نمیدونم... 

 

؟    یعتی چی

 

 یعتی تا حاال دخیی به این بدبختی دیده بودی؟

ی و دیده بودی که غرق ت نهانی یعتی تا حاال دخیی

 باشه؟برخالف دلم که گرفته بود بهش لبخند زدم

 

 ...هیچی بیخیال... 



 

   خب دیگه پاشو ، پاشو بریم دیرمون شد... 

 

طویل نکشید که نشستیم راه افتادیم بیست دقیقه 

ی ریموت  ی متوقف شد. حسیر انی گذشت که ماشیر

ی و پارک کرد  و برداشت و در باز شد ماشیر

س تمام وجودم و در  بر گرفت یهو اسیی  

 

نکنه مامان اش از من خوشش نیاد بعد کاری کنه 

ی عذرم و بخواد. اون موقع اس که هر چی  حسیر

نقشه کشیدم و هر چی یط این مدت زحمت  

ه هوا...   کشیدم همه اش دود میشه میر

گردم رس خونه ی اول... و من دوباره بر یم  

 



البته این بار خونه ی اویل که هیچ شانش واسه 

ی ندارم... وارد شدن   حسیر
ی

به زندگ  

 

   دنیااا

 

ون اومدم ی از فکر بیر  با صدای حسیر

 

نم...پیاده  ی   قربونت برم یک ساعته دارم صدات میر

بریم دیگه شو  

 

 دست اش و به سمت ام گرفت

 

 دست اش و گرفتم و پیاده شدم

 

ی من یه خورده...   ...حسیر



 

؟!     یه خورده چی

 

س دارم نمیدونم چرا.  .. ...یه خورده اسیی  

 

س نداره که...     عشقه من اسیی

 

 ...  درک کتی
ی
س داره...تو نمیتون  ...اسیی

 

یم    آروم باش ...یه نفس عمیق بکش میر

 داخل...محاله مامان از تو خوشش نیاد... 

 

؟
ی

 ...جدی میگ

 



   اهوم... 

 

 دست ام و گرفت... 

 

ی دست ام نگیر خوو  ...وا ...حسیر

 

 چشماش درشت شد

 

   چرا ؟! 

 

ان و بابات یه جوریه...شاید اصال از من ...جلو مام

خوششون نیاد...با این کارت بدتر عصبیشون یم  

 ...  کتی

 



ابروهاش بهم گره خورد دستم و بیشیی تو دست 

د...   اش فشی

 

 با صدای خانویم میان سال برگشتم: 

 

 ... ی     سالم خوش اومدین اقا بفرماییر

 

به گریم باهاش سالم و احوال پرش کردم و از  

ی و آروم پچ کنار  ش رد شدیم. رو کردم به حسیر

 زدم: 

 

 ...این گ بود ؟

 

م و    این بتول خانمه...خانم خییل محیی

عدا بیشیی باهاش اشنا میشی ب مهربونیه...حاال  



 

 ...اها

 

 وارد شدیم

 

یهو با خانوم قد بلندی مواجه شدم که تو همون 

ی باشه...   نگاه اول حدس زدم باید مامان حسیر

 

ی وا قعا کتی برداری شده از مامانش بودوای حسیر  

 

 و 
ی

مامان اش هم دقیقا مثل خودش چشمای رنگ

 صورت جذاب و بانمک... 

 

 بدجور محو تماشاش شده بودم

 



 بطوری که یادم رفته بود باهاش سالم کنم

 

   دنیا...عزیزم...مامانه ها... 

 

گفتم: مبهوت  

 

...ها؟...اهاا...ببخشید اخه شما خییل شبیه 

ی  ی هستیر ی شبیه شماست حسیر ... یعتی حسیر

 ...من دیدمتون یه خورده ... 

 

 مامان اش ریز خندید

 

ی      عزیزممم اشکایل نداره بفرماییر

 



با لبخند پر از محبت اش مارو به داخل دعوت  

ی خانوم وجیه و  کرد. فکر نمیکردم یه همچیر

 باشه... 
ی
 مهربون

 

ی برخوردی  و از اون مهمیی فک نمیکردم یه همچیر

داشته باشهباهامون   

 

ی کت اش و در اورد و نشست اما من هنوز یه  حسیر

 خورده معذب بودم

 

 کنارش نشستم و کیف ام و روی پاهام گذاشتم

 

س ات کمیی شد؟    اسیی

 

 ...ها؟...اره...نه...یعتی یه خورده



 

 خندید و خودش و بهم نزدیکیی کرد

 

کجاست؟  مامان پریا   -  

 

خونه خارج شد ی  مامان اش از اشیی

 

االن میاد باالست...      

 

؟    بابا چی

 

کته دیگه...ویل میاد ...قول     اونم طبق معمول رسی

 داده امروز زودتر بیاد... 

 



   اها

 

ه شده بودم  دوباره به مامان اش خیر

 اخه مگه میشه این همه شباهت؟! 

ه خودش عمل کرده که  حتما مامانشم پیش دکیی

 شبیه هم شدن

ی توی گوشم پیچید:   یهو صدای حسیر

 

   کجانی خانویم؟

 

ی خیلیتر شبیه مامانتی ها...   ...وای حسیر

 

 خنده هاش اوج گرفت... 

 



   گفته بودم که... 

 

 ...اره ویل نه دیگه تا این حد... 

 

نه ام و بوسیدجلو اومد و اروم گو    

 

 ...عه نکن...االن میاد یم بینه... 

 

ام و ازم ام اوردو که کیفدستش و به سمت کیف

ه که از ق اش. خندید و به صد سفت گرفتمبگیر

 سمت خودش کشوندش و پچ زد: 

 

ولش کن...  -  

 



نی اختیار خندم گرفت و دسته ی کیف و بیشیی تو 

 دستم فشار دادم

 

 ...ول نمیکنم

 

خنده هاش اوج گرفت. و تند کیف و از تو دستم 

ون کشیدو اونوره خودش گذاشت...   بیر

 

خوام نداریمااایمول نمیکنم...و ن -  

 

م؟خوام نداریم هوو کنم و نیمیعتی چی ول نیم...   

 

 و عتی دلم نیمی -
ی
خواد هیچ وقت ساز مخالف بزن

 
ی
 رو حرفم حرف بزن

 



کتی بسیار ...رو حرفت حرف بزنم؟...فکر نیم

 دستوری بود جمله ات

 

خیر  -  

 

 ...بود

 

با لبخند مرموزی بهم زل زده بود که باعث شد 

ه...   حرصم بگیر

 

منو بده...اصال اون کیف   

 

 ابروهاش و باال انداخت

 

نچ...کیف شما اینجا میمونه -  



 

ی میگم کیفم و بده  ...حسیر

 

نمیدم -  

 

نما...  ی ...جیغ میر ی  ...حسیییر

 

 با خنده گفت: 

 

س ب - زن ببینم...به این قيافه ی معذب و پر از اسیی

ی موقعیتی نیم خوره اهل جیغ زدن اونم تو همچیر

 باشه

 

 ...اهل جیغ زدن هستممم

 



ه موحد؟اها افتخارتونه خانوم -  

 

ی به نظر  ررر اقای مقدم...دیدم خییل مطمی  ...خیر

رسید محض اطالعتون گفتمیم  

 

 لعنت بهت. چقدر تو باهوشی ... 

پا روی پا انداختم و دست به سینه با غیض روم و 

هاش توی گردنم ازش برگردوندم. یهو هرم نفس

پخش شدو با صدای جذبه داره مردونش توی  

 گوشم پچ زد: 

 

کنه شه رسی    ع قهر یمونش برم که تا یه چی یمقرب -  

 

 نگاش کردم و گفتم: 

 



 ...گ گفته قهر کردم؟...من قهر نکردم

 

ام و آروم نگاهش و توی صورتم چرخوند و کیف

 روی پام گذاشت 

 

ات خانومم بیا اینم کیف -  

 

یه جوری هم گفت خانومم که کم مونده بود پس 

قفل کرده بود. به کیفم اشاره کرد بیوفته. زبونم  

 

ی هم چسبیدیش انگار خونه دزد مزد یه جور  -

 داره

 

 خندیدم و گفتم: 

 



 ...اومدیم و داشت

 

خونه چشم  ی  کردو به چهار چوب دره آشیی
ی
پوف

 دوخت... 

 همه جا غرق سکوت بود که داد زد: 

 

امااان بخدا من دنیارو دیدم...اوردم اش تو ببیتی م -

 اش ها... 

 

نان از جام پریدم که صدای قلبم و کامال آنچ

... کردم احساس یم  

 بهت زده گفتم: 

 

 ...ترسیدم دیوونه...آرومیی 

 



نگام کردو زد زیره خنده. مامانش با صدای بلند  

 گفت: 

 

    اومدم عزیزم ، اومدم

 

خونه خارج شد. چقدم خوش  ی بالخره از آشیی

 استایل بود

 

د رو به با لبخند خوشگله اش به سمتمون اوم

 رومون نشست. خانواده ی مقدم بودن دیگه... 

مطمئنا خییل خرجه رسو صورتاشون کردن که این 

 شدن... 

 

ا خوشگلم     خب چه خیی

 



 بهش لبخند زدم

 

 ...سالمتی 

 

ی دست اش و دور کمرم برد  حسیر

 

   ملکه ام و دوس داری مامان؟... 

 

بدون این بذارم مامان اش متوجه بشه دست اش و 

دم پچ زدم فشار دا دم و از پشت دندونای بهم فشی

 ... 

 

ی نکن...   ...حسیر

 

    خوش سلیقه انی ها... 



 

ی به حرکات ام یم خندید و گره دستاش و حسیر

تر کردمحکم  

 

   بله دیگه... 

 

    چند سالته عزیزم

 

ی برداشتم صدام و  ی با حسیر
دست از کلنجار رفیی

 صاف کردم

 

 ...ِاهم...من بیست... 

 

ی خییل ازت تعریف میکرد با    عزیزممم..  .پدر حسیر

 ...
ی
ن ی  تعریفاش مو نمیر



 

 ...ایشون لطف دارن... 

 

با شنیدن صدای پاشنه ی کفش هانی برگشتم و به 

 پله ها نگاه کردم

 

 پریا بود... 

 با دیدنم رسی    ع به سمت ام اومد

ی باز شد و نفس راحتی کشیدم  قفل دستای حسیر

 پاشدم. محکم بغلم کرد

 

ومدی...زن داداش خوشگلم   عزیزم خوش ا  

 

 اوه اوه زن داداش! 



ی در مقابل حرفش اگه تعجب یم ی کردم و چیر

ی هم تصمیم  یم گفتم خییل ضایع بود واسه همیر

 گرفتم نرمال برخورد کنم 

 

 ...مرش عزیزدلم

 

    خونی تو... 

 

ی و در ادامه گفت:   رو کرد به حسیر

 

ی چرا زوتر نیوردی اش؟  _ حسیر

 

نیوردم دیگه  -  

 

مانش چشم غره ای واسش اومدو گفت: ما  



 

   پریا جان عزیزم ... 

 

 بالخره ولم کردو ساکت شد... 

 

   قربون خواهرم برم که انقد فهم و شعور داره... 

 

    عه از گ تاحاال... 

 

ی االن به بعد...     از همیر

 

 نشستم پریا هم کنارم نشست

این بار سنگیتی دستای پریا که دور گردن ام بود 

ی کشوندم  یم اذیت ام کرد. خودم و به سمت حسیر

 که متوجه شد دردم چیه: 



 

.. داری دستت و یا..   عه پریا بر یم  

 

...چیکار کردم مگه؟ ی     وا حسیر

 

عشقم و خفه کردی  -  

 

ی افتادمام دادو تو بیهو پریا هل غل حسیر  

 

 _ بیا اینم عشق ات... 

 

ی بهش میگما...  ی    مامان یه چیر

 

بیا پیش خودم عزیزم     دنیا پاشو ...پاشو   



 

 فقط بهش نگاه میکردم

 

ون  ی این دوتا باشی سالم بیر    پاشو دیگه...بیر

 نمیای... 

 

 پاشدم و به سمت اش رفتم

دست ام و گرفت و کنار خودش نشوندم گونه ام و 

ی پا پشت پا انداخت و با لبخند   اروم بوسید. حسیر

 گوشه ی لب اش بهم زل زده بود

 

دیک تر میای خوشگل تر و    عزیزممم هر چی نز 

 بانمک تر به چشم میای... 

 

   قربون اش برم من... 



 

ی داشتم از خجالت آب یم شدممن به جای حسیر  

 

کردم انقد زن زلیل باشی    ایش...فکر نیم  

 

 با تندی به سمت پریا برگشت... 

 پریا ترسیده لب زد: 

 

 ...     ببخشید منظوری نداشتم داداشی

 

    سالم سالم ... 

 

شنیدن صدای اقای مقدم همه از جامون بلند  با 

ی بشینمخواست برم کنشدیم. دلم یم ار حسیر  



 اونجا راحت تر بودم تا کنار مامان اش... 

بتول خانوم به سمت اش رفت. کیف و کت اش و  

گرفت. اقای مقدم به همه سالم کردو به سمت ام 

 اومد

 

    به به عروس گلم

 

ند. دیگه کم  کرداووف چه عروسم عروسیم هم یم

شد عضوی از خانواده اشونم. کم داشت باورم یم

 بهش دست دادم و گفتم: 

 

 ...سالم

 

م؟     خونی دخیی

 



 ... ی  ...خوبم مرش...شما خوبیر

 

نم خوبمم     بخونی تو و بقیه،  

 

روی مبل نشستم..مامان اش هم اینورم نشست 

اش انقد معذب بودم که حد و حدود نداشت. همه

رفتم و پوست لبم و ام ور یمهبا الک ناخن

ی و نگاه کردم که یم کندم. رسم و باال بردم حسیر

 تازه متوجه شدم اونم خییل وقته بهم زل زده... 

 

   دنیا

 

 تند گفتم: 

 

 ...جانم... 



 

   بیا یه لحظه

 

ی مامان باباش ردو بدل شد. لبخند زدم و  نگاه ام بیر

 بهشون گفتم: 

 

 ...ببخشید

 

    راحت باش عزیزم

 

ی رفتم و کنارش نشستم به سمت حسیر  

 نفس راحتی کشیدم و زیر لب پچ زدم : 

 

 ...اخیش



 

ی آروم م پچ زد: خندید و دره گوش حسیر  

 

؟    االن راحتی

 

 ...  ...اهوم خیلتر

 

 دستم و تو دست اش گرفت... 

چرخید گفت: ه نگاهش پدرش رومون یمک   درحایل  

 

 _ هزار ماشاهلل...چقدرهم بهم میاین

 

انومش گفت: رو کرد به خ  

 



 _ درست نمیگم خانوم... 

 

 لبخند زدو گفت: 

 

دقیقا...خییل به هم میان -  

 

 پریا خندیدو گفت: 

 

یتی میدی؟ خب دیگه - ی گ بهم شیر مبارکه...حسیر  

 

متعجب پریارو نگاه کردم بعدم نگاهم رفت روی 

 ... ی  حسیر

 

؟!  یتی چی  ...شیر



 

واسش چشم غره ای اومد و یه لبخنده زورگ زد و  

 گفت: 

 

نه شما توجه هیچی  - ی  عزیزم...پریا حرف زیاد میر

 نکن

 

انی به 
ی چشمم رفت رو مامانش که درگوشی یه چیر

کردند و لبخندی که از روی باباش پچ پچ یم

 لباشون قصد محو شدن نداشت! 

 

ی بار نگاهم قفل صورت مامانش شدو  برای چندمیر

ی چشم چرخوندم...   همزمان رو صورت حسیر

یه خورده خودم و بهش نزدیک   پریا رو نگاه کردم و 

 کردم... 



 آروم یه جوری که کش متوجه نشه پچ زدم: 

 

 ...پریا... 

 

 گوشش و به سمتم گرفت و گفت: 

 

جانم عزیزم -  

 

 ...میگم... 

 

ی شد؟!  - ی چیر  

 

 واسه تسلط گلونی صاف کردم و گفتم: 

 



ی و مامانت...   ...میگم...حسیر

 

خب!  -  

 

 ...کجا عمل کردن؟! 

 

ردو زد زیره خنده... یه خورده مکث ک  

شدم. فقط خدا خدا از خجالت داشتم آب یم

کردم با صدای بلند جلوی مامانش و باباش نگه یم

چه سوایل ازش پرسیدم که ضایع شم و تا اخر 

 نتونم تو صورتشون نگاه کنم
ی
 مهمون

 

اش زنگ خورد عذرخوایه کردو اقای مقدم گوشی 

بعد پاشد از جمع فاصله گرفت. خانوم مقدم هم 

 مدت در جواب 
ی
یه لبخند و چشم غره ی طوالن



خنده های اوج گرفته ی پریا بالخره از دستش 

به بهانه ی رس زدن به غذاهانی که   خسته شدو

خونه پناه  ی خدمتکارا درحال پختشون بودند به آشیی

 برد... 

 

 نفس راحتی کشیدم. خودم و جمع کردم... 

ی با عصبانیت گفت:   حسیر

 

...بسه دیگه رسم و ببندیشه دهنت پریا یم -

 رفت... 

 

ی خنده هاش رو کرد بهم و گفت:   پریا بیر

 

ی برات میارم که ص - ی م یه چیر یی کن...االن میر

ی...   جواب سوالت و بگیر



 

ی  پاشدو تند تند از پله ها باال رفت. برگشتم و حسیر

 و نگاه کردم. متعجب گفت: 

 

سوال؟!...کدوم سوال؟!  -  

 

 . .. ...ها؟!...نمیدونم...یعتی  

 

 رسم و زیر انداختم و گفتم: 

 

...ازش پرسیدم تو و مامانت کجا عمل  

اینکردین...اخه خییل شبیه هم  

 

 کردو به پشتی مبل تکیه داد: 
ی
 کالفه پوف

 



میدونم چی بهت بگم که دیگه دست نبخدا  -

 برداری 

 

 چیکار  
ی

...کنجکاوم خوو...میگ ی ...حسیییر

کنم  کنم؟...واسه سواالی توی رسم جواب پیدا ن

 بمونند؟
ی
 که تا ابد سوال باف

 

 جلو اومد و پیشونیم و بوسید

 

ربون اون رست برم...اخه من موندم این ق -

سواالی نی خودی چجوری راه رسه تورو پیدا 

کنند... یم  

 

اومدم که جوابش و بدم که با صدای بلند پریا 

 برگشتم... 



 

خب خب خب...  -  

 

نشست!  با یه آلبوم عکس خییل بزرگ اومدو کنارم  

وع کرد به ورق  آلبوم و روی پاش گذاشت و رسی

 زدنش... 

نی اختیار رسم و جلو بردم و عکسای خانوادگیه 

 قدییم اشون و نگاه کردم. خییل برام جالب بود... 

 

 

 که موهای جوگندمیه آقای مقدم مشگ 
ی
از زمان

بود هم عکس داشتند. ویل حتی اون تایم از 

 
ی

ی نبود! زندگ اش هم شبیه حسیر  

شمم به عکس دو نفره ی مامان و باباش افتاد و چ

نگاهم روی صورت مامانش چرخید باز هم از 



موهای مشگ باباشون فهمیدم عکس مال خییل 

د!  ی  وقته پیشه اما مادرشون با االنش مو نمیر

 

... توی دلم گفتم  

المصب اخه تو چرا یط این همه مدت هیچ 

ی نکردی!...   تغییر

شه... مگه یم  

 

کن...این منمنگاه اش   -  

 

انگشت اشاره اش و رو دخیی بچه ی دو یا سه 

ساله ای گذاشت! موهای بلندو حالت دار و چهره 

 ی بامزه و چشم و ابروی مشگ... 

نگاهم و از عکس گرفتم و نگاش کردم. به زیبانی 

االنش نبود. یعتی میشه گفت کودکیه بسیار 



معمویل داشته اما االن یه صورت گرد و بیتی  

... و با چشم و ابروی مشگ و موهای بلند کوچول  

 

 جذاب شده. خییل هم جذاب... 

 خندید و گفت: 

 

-  ... ی نگاه کن اینم حسیر  

 

ی با عصبانیت گفت:   حسیر

 

ا...بده ببینم اون آلبوم روعه عه پریاا -  

 

تند آلبوم و قاپیدو قبل این که موفق بشم عکس 

 
ی

  اش و اونوره خودشاش و ببینم بستبچه گ

اش... گذاشت  



 

...بذار ببینه عکستو...کنجکاوه  ی _ وااا...حسیر

 بیچاره

 

ی بذار ببینم...خواهش میکنم  ...حسیر

 

ه شده بود  در حایل که با اخم به گوشه ای خیر

 ابرونی باال انداخت: 

 

ف نشنومگفتم نه...دیگه هم حر   -  

 

پریا پاشدو دستم و گرفت و کشوندم سمت 

از  خودش که مجبور شدم باهاش همکاری کنم

 جام بلند شم... 

 



ام عکسش و دارم ...بذار نشونت بدمتو گوشی  -  

 

ی تند از جاش بلند شدو اومد که با عصبانیت  حسیر

بیاد سمتمون که پریا پا به فرار گذاشت. من که 

حسانی کنجکاو شده بودم و اصال برام مهم نبود که 

ی عصبانیه دنبال پریا دویدم. وارد اتاقش  حسیر

فلش کرد. شدیم درو بست و ق  

 

ی داشتم کاری و انجاج  از این که برخالف میل حسیر

میدادم احساس خونی نداشتم اما یهو زدم زیره 

 خنده... 

وع کرد به خندیدن گوشیش و از روی  پریا هم رسی

ی تحریرش برداشت و روی لبه ی تخت نشست  میر

 مشغول جستو جو شد... 

 

اش چشیم چرخوندم... منم رو وسایل اتاق  



ی   ی ی چیر  اولیر
ی

که توجه ام و جلب کرد تابلوی بزرگ

هارو در برگرفته بود. یه عکس  بود که یگ از دیوار 

بود و   بسیار زیبا از خودش که نقاشی سیاه قلم

شد... آدم محو تماشاش یم  

 

 

دو تا پنجره ی بلند با پرده های حریر سفید. تخت 

ی تحریر و کمد لباسش!...   بزرگ. میر

ای از اتاقش بود. کال مثل پیانو و یه گیتار که گوشه 

 پیانو دوست داشتند. چون 
ی

این که خانوادگ

ی  ونه اش داشت... خهم یه پیانو تو حسیر  

 

بیا... بیا پیداش کردم -  

 



ون اومدم به سمت اش رفتم و  با صداش از فکر بیر

 کنارش نشستم... 

 

اش و به سمتم گرفت: ی گوشی صفحه  

با  چشمم به دخیی بچه ی چهار، پنج ساله افتاد 

 بیتی  
ی

ی اما کوتاه. چشمای درشت رنگ موهای چیی

کوچولو و لبای غنچه ای رسخ. صورت گرد تپل 

خواست مپلش. انقدر خوشگل بود که دلم یم

 عکسش و ببوسم... 

 

ه شدم و  به خودم اومدم دیدم به عکسش خیر

ی کش لبخندم باز شده که انگار اصال دلش  همچیر

خواد بسته شه... نیم  

 

دیدیش؟ -  



 

هم و بزور از عکسه گرفتم و گفتم: نگا  

 

 ...اره...خییل خوشگله...حاال گ هست؟

 

 لبخندش پاک شدو گفت: 

 

ِ دیگه...   وا رسه کارم -
ی ؟!...حسیر گذاشتی  

 

لبام و از هم باز کردم که حرف بزنم اما انقدر 

شوکه بودم که یادم رفت و به جای حرف تند 

 عکس و نگاه کردم... 

 

ه ...دروغ...دروغگوو...ای ن...اینکه دخیی  

 



زد زیره خنده. دستش و گرفتم و تکونش دادم و  

 گفتم: 

 

ه...دیوونه  ...پریا...پریااا...میگم اینکه دخیی

 شدی... 

 

رو تخت ولو شد. بالخره بعد چند دقیقه به خنده 

 هاش پایان داد... 

ون که  با عصبانیت پاشدم که از اتاقش بزنم بیر

 دستم و گرفت

 

گیاشه...ندیدی چقدر چهبخدا...این عکسه ب -

کسش و کش ببینهع  بدش میاد  

 



گوشی اش و ازش گرفتم و نگاهم و رو عکسش 

 چرخوندم. خدایا اخه مگه امکان داشت؟... 

ه من مطمئنم ایتی که دارم یم بینم عکس یه دخیی

 نه پش... 

 

گوشی و پرت کردم رو تخت کتارش و با عصبانیت  

 گفتم: 

 

 ...بخدا تو زده به رست

 

؟...اصال االن که رفتیم د - یوونه چرا باور نمیکتی

ی آلبوم و یواشگ یم قاپم عکسای خانوادگیمون پاییر

 و نشونت میدم

 

 بهت زده نگاهم روش قفل بود. 



 

گیاشه... ...اگه...اگه این عکس بچه  

 

خب؟ -  

 

 ...پس چرا...چرا خودش میگه عمل کرده و فالن؟! 

 

ه؟! .چیو عمل کردوای خاک به رسم..  -  

 

با نگاه کردن به چشماش دقیقا فهمیدم منظورش 

( چیه...   از )چی

 

...منحرف...منظورم بیتی و لباش و چه میدونم کل 

 صورتش و میگم

 



 عزیزم...اون اگه عمل  ا -
ی

خه تو چرا انقدر خنگ

کرده بود که شبیه مامانم نبود...یا...یا شبیه 

 
ی

اش نبودعکسای بچه گ  

 

 با چشمانی درشت شده گفتم: 

 

یعتی دروغ گفته؟! ...   

 

ره...یعتی نمیدونم...شاید خواسته رس به رست ا -

 بذاره

 

 اخمام در هم شد

 

...پس چرا دلش 
ی

...ببینم اگه تو راست میگ

خواست عکساش و ببینم؟! نیم  



 

 با خنده گفت: 

 

خه بچه که بودیم همه بغلش میکردن و لپاش و ا -

چلوندن...کل فک و فامیل و دوست و اشنا، یم

رفت...اما ریبه ها دلشون واسش ضعف یمحتی غ

انقدر مغرور بود که از این که اون همه با نمک و 

خورد یه جورانی از قیافه خوشگل حالش به هم یم

اش متنفر شده بود. برعکس من که خودم و 

کشتم واسه این که تو چشم باشم و دوسم یم

خواست مثل یه مرد داشته باشن اون دلش یم

 باهاش رفتار شه

 

 این جا که رسید لب و لوچه اش و کج گردو گفت: 

 



یش...االنشم همه دوسش دارن...نمونه اش اون ا -

نه ی  سوفیا که خودش و واسش دار میر

 

 با شنیدن اسم سوفیا آمیی چسبوندم

 

ه ی نی ریخت که
... ...اون دخیی  

 

ش متنفریااوه اوه...معلومه از  -  

 

 جلوی خودم و گرفتم که ادامه ندم

 

...خب...توهم باشی متنفر ...نه گ  گفته؟...یعتی

شی دیگه... یم  

 



نگاهم و ازش گرفتم کلید روی درو تو قفل 

چرخوندم و درو باز کردم. درحایل که پله هارو به 

ی که آرویم یط یم کرد نگاهم و روی صورت حسیر

 مشخص بود حسانی تو فکره چرخوندم... 

 

و چجوری افریدی...   ای خدااا این بشی

ندم مادرش موقع زایمانش چه دعانی  فقط من مو 

شکیل شده... کرده که این این  

جلو رفتم و کنارش نشستم و در حایل که هنوز 

فرمش و دید اش و لبای خوشقوس خوشگله بیتی 

دم با صداش به هوش اومدم...  ی  میر

 

رد اره؟! کبالخره کاره خودش و   -  

 

ه...  دم که خنده ام نگیر  لبام و محکم بهم فشی



ی کردم و گفتم:  رسم و تند  تند باال و پاییر  

 

 ...با اجازتون...اقای دروغگو

 

ی  - ...مصلحتی ببیر  من دروغ نگفتم...یعتی

ی   بود...همیر

 

بخاطر این که این همه مدت رسکارم گذاشته بود 

 شدم
ی
 عصبان

 

 من... 
ی
 ...تو میدون

 

یه تای ابروش و باال انداخت و با لبخندی جذابش  

 گفت: 

 



تو چی هووم؟ -  

 

اش چرخوندم و زبونم اهم و توی چشماش آنی نگ

 بند اومد... 

 

بگو دیگه -  

 

 ...  ...من هیچی

 

 نگاهم و ازش گرفتم و بهت زده گفتم: 

 

...بیخیال...  ...هیچی  ...هیچی

 

آقای مقدم به جمعمون پیوست و من دوباره 

س گرفتم...   اسیی



 

ا دخیی ز  - یباخب دیگه چه خیی  

 

 ...سالمتی اقای مقدم... 

 

نگاهش روم قفل بودکنجکاو   

 

ش احساس میکنم قبال یه جانی من همه ا -

 دیدمت

 

 یهو ترس عجیتی به جونم تزریق شد... 

ی و نگاه کرد. که دست یخ زدم و  بهت زده حسیر

د و این باعث شد یه  آروم توی دستای گرمش فشی

م و ترس و کنار بذارم  خورده ازش گرما بگیر

 



که دیدین...یادتون   پدر جان معلومه -

کت...روزی که تازه داشتم  نمیاد؟...توی رسی

کردماستخدامش یم  

 

 اقای مقدم خندیدو گفت: 

 

 _ بله بله درسته... 

 

 آروم نفس راحتی کشیدم... 

با صدای دوباره اش آرامشی که تازه داشتم به 

اوردم و از دست دادم و نگاهش کردم: دست یم  

 

کت نبود...   _ اما من منظورم رسی

 



بودم و دیگه فاتحه ی به لباش چشم دوخته 

خودم و خوندم. دیگه تموم شد دنیا خانوم. تموم 

 شد... 

 بیچاره شدی رفت... 

بدبخت شدی. حاال دیگه باید بارو بندیلت و 

 
ی

ببندی و ِد برو که رفتیم. اونم با یه جهان شدمندگ

جلوی کش که با گرمای دستاش حالت از این رو 

شه... به اون رو یم  

 

 

کتی احساس بودنش فکر یمکش که وقتی به ن

 بهت دست میده و اشک توی غم
ی

ی دلتنگ انگیر

شه. تا به خودم اومدم دیدم چشمات جمع یم

اشک دیدم و تار کرده رسم و زیر انداختم و آروم 

ی بودم کل ریملم قاطیه  چشمام و مالیدم. مطمی 

اشکم زیر چشمام ریخته شدو آبروم رفت. خودم و 



ی چن د برگ دستمال  جلو کشیدم و از روی میر

 کاغذی برداشتم و چشمام و پاک کردم

 

 کل ریملم روی دستمال کاغذی نقش بست... 

دونستم هنوز رد ریمل زیر و دور چشمم هست یم

اما با این حال نگاهم و به اقای مقدم دادم. اما من 

ی بودم حتی یک بارم ندیده بودمش...   مطمی 

نه خودش و نه هیچ کدوم از افراده خانواده اش 

 رو... 

 

 هم خاطره ای از دیداره 
ی

حتی تو بچه گ

نداشتم...   باهاشون  

 

 _ احساس میکنم...شبیه کش هستی 

 



 وای نه... 

 اما...اما من که شبیه بابا نیستم! 

یا اگر مامان و هم دیده باشه که مطمئنا دیده. بازم 

اونم نیستم! پس منظورش چی   میتونم بگم شبيه

و  بیشیی عذابم بود. چرا ترس یه داشت بیشیی

 میداد! 

 

_ شبیه کش که من خییل سال پیش دیده 

 بودمش... 

 

اها...  -  

 

 آب دهنم و قورت دادم و گفتم: 

 

 ...اها شاید...نمیدونم



 

_ همش یگ از دوستام بودن...اما ازهم جدا 

 بودند
ی
 شدن...خانوم بسیار زیبا و مهربان

 

 نکنه منظورش مامانه؟! 

من شبیه مامانم...  ویل تاحاال کش نگفته بود که  

 عجیبه!... 

 لبخند زورگ زدم و گفتم: 

 

...ببخشید رسویس کجاست...برم یه آنی بزنم به 

 دست و صورتم... 

 

ی از جاش بلند شد..   حسیر

 

عزیزم بیا خودم بهت نشون میدم -  



 

به اقای مقدم لبخند زدم و ازجام بلند شدم و 

 دنبالش رفتم... 

برم که  به جلوی رسویس رسیدیم. اومدم که

 چونم و گرفت و نرم لبام و بوسید... 

نی اختیار بغلش کردم. دستاش و دورم برد آروم در  

 گوشم گفت: 

 

م دنیا... .فک کنم من بفک کنم..  - دون تو بمیر  

 

حلقه ی دستام و دور گردنش محکم تر کردم و 

 چشمام و بستم... 

 

 ...خدانکنه عشقم

 



 ازم جدا شدو تو چشمام زل زد

 

؟!...نکنه میخوای ببیتی دارم دروغ ...چیه هووم

 میگم یا نه

 

 آروم و کوتاه خندیدو گفت: 

 

 تو دیگه دروغ نیم -
ی

گ  

 

لبخند از روی لبام محو شدو درحایل که توی 

چشماش زل زده بودم. بغض گلوم و گرفت و اشک 

 دیدم و تار کرد... 

باش وسط ابروهام و لمس کرد... ل  آروم با  

 

 



بوسیدم که انگار نه یمیه جور هم آروم و عاشقا

شد پای یه دخیی اگه دل خاک بر رسم عاشق یم

اش و خایل موندو پشتدروغگوی دغل باز یم

کرد. من با تمام وجودم احساس میکنم که از نیم

ی که باید یم رفتم منحرف شدم و ندونسته مسیر

ی شدم که به نابودیم ختم خواهد شد!   وارد مسیر

 

بختی رسیدم که نه راه و حاال به مرحله ای از بد

 پس دارم و نه راه پیش! 

 یه بیچاره ی به تمام معنا... 

 یه بدبخت فلک زده... 

 

احساساتم و پس زدم نگاهم و ازش گرفتم و وارد 

 رسویس شدم... 

شیر آب و باز کردم و چند مشت آب رسد پاشیدم 

تو صورتم و بغضم و با هزار مکافات قورت دادم. 



م و توی آینه نگاه کردم. رسم و باال بردم و صورت

و بیشیی احساس  انگار با نگاه کردن به خودم بیشیی

بدبختی میکردم و با نگاهم سیع داشتم به خودم 

 بفهمونم که ... 

 آروم زیر لب پچ زدم: 

 

...دنیای بیچاره...اگه دلت پیشش گیر کرده باشه 

 چی هوووم؟...خودت کم بدبختی داری؟

 

 تقه ای به در زده شد: 

 

ون باهم حر دنیا  - ف ...میدونم حالت بده...بیا بیر

ون تنهانی  بزنیم ببینم چته قربوبت برم...بیا بیر

شی ها.. بیشیی اذیت یم  

 



ی زدم...  ی  پوزخند غم انگیر

کاره من دیگه از اذیت شدن و این داستانا گذشته 

من دیگه کارم به نابودی کشیده، تو داری درمورد 

؟
ی
ن ی  اذیت شدن با من حرف میر

ه لوس و نازنازی مثل ای ن که باورش شده با یه دخیی

طرفه که بخاطر یه دعوای احمقانه از خونه ی 

ون و به اون پناه برده  باباش زده بیر

 

 

خواست سفره ی دلم و براش باز  چقدر دلم یم

خواست کنم و از بدبختیام بگم. چقدر دلم یم

کارو بکنم و یه خورده باهاش دردو تونستم اینیم

م بغلم کنه و کیل نازو نوازشم کنه که دل کنم اون

بلکم یه خورده از بار غصه هام کاسته شه و این 

... همه دردو یه دنبال خودم نکشونم  

 



ون اومدم.  با تقه انی که به در زده شد از فکر بیر

دستمال برداشتم و صورتم و خشک کردم. نفس 

 عمیقی کشیدم و لبخند روی لبام اوردم... 

 در و باز کردم: 

 

 ...چی شده عشقم؟!...ببخشید کارم طول کشید

 

 درحایل که نگاهش روم بود گفت: 

 

؟ - خونی  

 

ی کردم و گفتم:   رسم و باال و پاییر

 

 ...اهوم...عایل

 



 دستم و گرفت و بوسید

 

داروشکر...بیا بریم االن بابا میگه اینا دوتا کجا خ -

ی   رفیی

 

 بهش لبخند زدم و باهاش قدم برداشتم... 

هام و پشت لبخندم قایم  م غصهو باز هم تما

 کردم... 

خواد هیچ استعدادی توی بعضی وقتا دلم یم

خواد مثل بقیه نتونم بازیگری داشته باشم. دلم یم

ها خواد تا آدمغم و غصه هام و پنهون کنم. دلم یم

کنند بفهمند چه غیم توی دلمه و به زبون نگام یم

 نمیارم. 

 

 



ه  شدم... به دستم که توی دستش بود خیر  

ون دادم. کاش یم شد بهش  حریص نفسم و بیر

گفت که دستم و ول کنه. اصال دیگه دستم و 

 لحظه انی لمس ام نکنه... 
ه یا حتی  نگیر

حیف که توی بد موقعیتی بودم و نمیتونستم هیچ  

 کدوم از افکارم و عمیل کنم... 

 

 

 وارد جمع گرم خانوادگیشون شدیم... 

برخورد بود که   اقای مقدم و مامانش انقدر خوش

کال خجالت و کنار گذاشتم و کیل باهم گرم گرفتیم 

 و گفتیم و خندیدیم

 

 واسه شام هم لییل جون بزور نگهمون داشت... 

 



ساعت دوازده شب بود که بالخره خدافیطی کردیم 

ی  و حرکت کردیم. خداروشکر که پدر و مادر حسیر

آدم های خییل خوب و با شعوری بودن و به 

ام یمانتخاب هاش ا ... حیی ی ذاشیی  

 

ی کلیدو توی قفل چرخوندو وارد شدیم...   حسیر

 لباسام و در اوردم و 
ی

همون دمه در از فرط خستگ

با تاپ و شلوارم روی مبل دراز کشیدم. خداروشکر  

که همون خونه ی مقدم گند زدم به آرایشم و 

مجبور شدم صورتم و بشورم وگرنه اصال حال و 

ین داستانارو حوصله ی شست و شوی صورت و ا

 نداشتم

 

 جنازه
ی

ی که با اون همه خستگ ام و به مبل همیر

کردم... رسوندم باید هزار مرتبه خداروشکر یم  

ی درحایل که کت اورد گفت: اش و در یمحسیر  



 

بریم رسجات بخواب قربونت برم پاشو  -  

 

همینم مونده دوباره بیام تو تختت اونم با این 

که مدام حالم و افکار عذاب دهنده و حرص درارم  

م میشن... اکنند باعث دلشوره بد یم  

ی نگفتم که راهش و  ی چشمام و رو هم گذاشتم چیر

 بکشه و بره... 

 

 

چند دقیقه ای گذشت و کم کم سکوته خونه تاثیر 

رفتم که خودش و گذاشت و داشتم به خواب یم

دستاش زیر بدنم رفت. تند چشمام و باز کردم و 

ی از مبل  ه بذاره رو قبل این که حسیر جدام کنه و بیی

تخت مثل یه بالش تو بغلش مچالم کنه دستام و 



به سینه اش چسبوندم و فشار دادم و مانع 

 شدم... 

 

...نیم ی خوام پیشت بخوابم...ولم کنیی  

 

 بهت زده نگام کرد و گفت: 

 

؟!  - ؟!...چی گفتی چی  

 

خوام پیش تو بخوابم...گفتم جام راحته نیم  

 

دی؟!...من که ش!...دیوونه یعتی چی جام راحته؟ -

ی نگفتم که قهر یم ی ! چیر کتی  

 



خواد امشب و اینجا ...قهر نیستم...فقط دلم یم

 بخوابم اجازه میدین اقای مقدم؟

 

بار دلخور از جاش بلند همونطوری شوکه و این

ه شد...   شدو بهم خیر

 

؟من...من کجا بخوابم هووم -  

 

یف بیی  تو  ...وا...یعتی چی کجا بخوابم؟...تشی

ات بگیر بخواباتاقت روی تخت گرم و نرم  

 

دنیا...  -  

 

 ...چته؟! 

 



یهو اخماش درهم شد. دستم و گرفت و با 

ی یه   ی کشید. خم شدو عیر عصبانیت از رو مبل پاییر

 گونیه سیب زمیتی روی شونه اش انداختم... 

وع کردم به تقال و جیغ زدن و مدام به کتف اش  رسی

دم ی  مشت میر

 

خوام م کن...نیم...ولم کن...ولممم

ی نیم ...بذارم پاییر ی خوام پیشت تو بخوابم حسیییر

فهمییتر احمق... چرا نیم  

 

روی تخت گذاشتم. دست و پا زدم. اومدم که 

پاشم که هل ام دادو رسم به بالش چسبیده شد! 

پتو رو روم کشید و روم خیمه زد و تو چشمام زل 

 زد: 

 



...نهحق نداری ج -  انی غیر از اینجا بخوانی

 االن...نه هیچوقت دیگه... 

 

 ...داری...داری...تو داری به من دستور میدی؟! 

 

ی   با همون ابروهای گره خورده رسش و باال و پاییر

 کرد: 

 

اره دارم دستور میدم -  

 

گرفت. نه از این که بزور دیگه داشت حرصم یم

 اوردم و روی تخت گذاشتم نه... 

قرار بلکه واسه این که داشتم تحت تاثیر چشماش 

ی نباید دیگه اتفاق یم ی گرفتم دقیقا همون چیر

افتادیم  



 

های زورگو خوشم نمیاد...در واقع نه تنها ...از آدم

خوره و خوشم نمیاد، بلکه حالم ازشون بهم یم

ت باهاشون ندارم  هیچ مییل به حتی معارسی

 

 گره ابروهاش باز شد. کنار رفت! 

ان دلخوری ی بار اش کامال مشخص بود. اما اینمیر

خواستم بهش توجه کنم. از تخت جدا شدم و نیم

 از اتاق خارج شدم... 

 

 

 روی همون مبل دراز کشیدم... 

ه شدم. یعتی واقعا  به لوسیی آویزون به سقف خیر

 دلخور شد؟ ناراحتم شد؟... 



نکنه حرفم درست نبود. نه بابا تو فقط حرف 

. به پهلو خوابیدم و سیع کردم دلت و زدی هم ی یر

بهش فکر نکنم. چشمام و بستم و زیره لب پچ 

 زدم: 

 

 ...بیخیال بابا

 

 

 یهو از خواب پریدم! 

خیس عرق بودم. انگار که مبل به بدنم چنگ 

نداخت. انگار که توی آتیش بودم. چند تا نفس یم

 عمیق کشیدم... 

ی به تخت و بالش اش عادت  شاید منم مثل حسیر

تونستم جانی غیر از اونجا رو بودم . اصال نیمکرده 

 تحمل کنم... 



 

 

با این که فقط نیم ساعت خوابیده بودم انگار  

   که
ی

و بیشیی به جای این که خستگ ام در بره بیشیی

بدنم کوفته شده بود. بزور خودم و از مبل کندم و 

 چشمای نیمه بازه خوابالودم و بازتر کردم... 

 

 

 یهو متوجه تخت شدم! 

 متعجب اطراف و نگاه کردم... 

ی  من واقعا روی تخت بودم؟...برگشتم دیدم حسیر

 با فاصله کنارم خوابیده!...اخه... 

اخه اون گ منو بغل کرده بود و اورده بود تو اتاق  

 که من متوجه نشدم! 

 



 بشم یا حتی دلم یم
ی
خواست جیغ بزنم. عصبان

خواست یگ بزنم تو گوشش و بهش بگم دلم یم

 حق نداری حتی دیگه ح
ی
ق نداری بهم دست بزن

 و دلم و تو 
ی
دیگه مردمک چشمات و روم بچرخون

ام به رحم بیاری و آرومم  آتیشی ترین موقعیت

 !  کتی

 

پلک زدم و اشک چشماهام روی گونه هام خایل 

شد. نی صدا گریه کردم و آروم رسم و روی بالش  

ه شدم...   گذاشتم و بهش خیر

 

 

••• 

 

" ی  حسیر



 

 

شد... اغش توی صورتم پخش یمهای دنفس  

دیدم، آتیش درونش و  با این که صورتش رو نیم

دونستم دوباره کردم و یمکامال احساس یم

 شده. من یم
ی
فهمیدم اون داشت چشماش بارون

کشید. اون یه دردی رو داشت تحمل عذاب یم

اورد که کمر شکن کردو به روی خودش نیمیم

 بود... 

 

پشت   اش بودم. من متوجه تمام احساسات

ی اون و لبخندهاش چه ی ها که نهفته نبود. چه چیر

کردو خورد که لب باز نیمداشت از درون یم

داد چی گفت که چشه؟...چی اون و عذاب یمنیم

ی و قفل کردن دره اون و مجبور یم کرد به لب بسیی

 دردهاش؟... 



 

کرد و قلبم از حرارت آروم صورتم و نوازش یم

گرفت... داغش آتیش یمهای دستاش و نفس  

 با صدانی پر بغض پچ زد: 

 

ک کنم من به تو عادت کردم...نه تختت... و نه ف -

 بالش زیره رسم... 

 

هام راه خودشون و به پلکام سوخت و اشک

چشمام پیدا کردند. چشمام و باز کردم و به 

های بلند خیس و چشمای غرق اشک نیمه مژه

 بازش چشم دوختم

 بگم باز کن اون قفل لعنتی خواست بهش دلم یم

 رو... 

 



بزن حرفات و که دل نی قراره من طاقت اشکات و 

ای... نداره. نذار فکر کنم افشده  

نذار احساس کنم کنار من حالت خوب نیست. 

بذار دلم به خوب بودنت قرص باشه. بذار آرامش 

 طوفان درونت رو احساس کنم... 

 

 

ی نبود که به حرف بیاد. او  ن به اون اما اون دخیی

 از وجودش 
 
قفل زنگ زده عادت کرده بود و جزن

 شده بود... 

 اش و بوسیدم و بغلش  
ی
جلو رفتم و آروم پیشون

دم و اشکام روی  کردم. پلکام و روی هم فشی

 موهای مشگ حالت دارش چکیدند... 

 . 

 . 



 . 

 یک ماه بعد... 

 . 

 . 

 . 

 دنیا"

 

 

ی چشمام و باز کردم صورت  صبح با بوسه ی حسیر

ا رو به روی صورت ام بوداش دقیق  

 با ترس و لرز گفتم: 

 

 ...چی شده ؟! 

 



   سالم ات کو ؟

 

 ...سالم

 

   صبح ات بخیر عزیزم

 

 پوشیده بودبا دستام 
ی
ون پاشدم و نشستم لباس بیر

 چشمام و مالیدم

 

 ...جانی میخوای بری ؟

 

کت...     اره دیگه رسی

 

 با نق و نوق و حالت التماش گفتم: 



 

 ...تنهانی تو خونه چیکار کنم ...پیشم بمون حس
ی یر  

 

رگشت و اومد به سمت امب  از جلوی اینه  

 

کنم زودی برگردمت برم سیع یمقربون چشما -  

 

ه خوو   ...حوصله ام رس میر

 

   تا تو پاشی یه صبحانه بخوری من برگشتم

 

 تا من صبحانه ام و بخورم 
ی
ن ی ...چرا حرف الیک میر

ون م یاتو تازه داری از در خونه بیر یر  

وع کرد به خندیدن :   رسی



 

..میگم چطوره زنگ بزنم به پریا 
ی

  اره راست میگ

ون خریدو بازار گردی  بیاد پیشت یا باهاش برو بیر

 پریا که استاد بازار گردیه ها... 

 

 ...اره اره بهش زنگ بزن

 

   باشه عزیزم

 

 به سمت در خروچی اتاق رفت

 

اق کش و قوس به بدنم دادم و از ات  پاشدم و یه 

ی رفتم و وارد  ون رفتم. پای برهنه از پله ها پاییر بیر

ی داشت با گوشیش صحبت  نشیمن شدم. حسیر

 میکرد هم زمان نگاه اش به من بود 



 

د  ی  حرف میر
ی
 مثل این که با بیان

خونه رفتم یه لیوان برداشتم توش اب  ی به اشیی

ی به  ریختم رس کشید. بعد از چند دیقه حسیر

م گفت: طرف ام اومد و اخمانی دره  

 

چرخیا  اخرین بارت باشه پای برهنه تو خونه یم  

 

 نگایه به پاهام انداختم

 

 ...وا دیوونه چرا ؟! 

 

ی...نگو که این و    خب عزیزم دل درد میگیر

دونستی نیم  

 



کنم از این به بعد  دونستم بابا ...باشه سیع یم...یم

 کفش هام و بپوشم

 

   افرین دخیی خوب

 

 بهش لبخند زدم

مچی اش و نگاه کرد ساعت  

 

   عزیزم من دیرم شده باید برم ...تو راه به پریا زنگ

نم بیاد پیشت ی  میر

 

 ...باشه

 

   صبحانه ات و کامل بخوریا

 



 ...باشه

 

   مواظب خودتم باش

 

 بلند گفتم: 

 

 ...باااااشه

 

   کاری نداری؟

 

 ...نچ

 

ی؟ ی ، چیر    امری ،فرمایشی

 



 ...نچ

 

   یه بوس بده من برم

 

جلو بردم پیشونیم و بوسید رفت...  رسم و   

نشست ام صبحانه ام و خوردم و یه خورده به 

 رسو وضع ام رسیدم.... 

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 



پشت چرغ قرمز بودم. از فرصت استفاده کردم و  

.. گوشیم و برداشتم. شماره ی پریارو گرفتم.   

 بعد هزاران هزار بوق بالخره جواب داد

 

ی الووو...چرا انقدر زنگ م -  یر
ی
ن  

 

...پریا بخدا دستم بهت برسه تیکه بزرگت  

نم جواب  ی گوشته...مرض داری هرچی زنگ میر

 نمیدی هان؟

 

دم...چرا الیک جوش میاریبابا حموم بو  -  

 

 ...ببند دهنت و گوش کن

 



ی به من دستور ندهح - هاااا...من کارمندت سیر

 
ی
ن ی  نیستم که اینطوری باهام حرف میر

 

دم یم...ده اگه کارمندم بودی که  ی کشتمت میر

کردمخودم و خالص یم  

 

 جیغ زد: 

 

دا ادامه بدی قطع میکنم دیگه هم جوابت و بخ -

 نمیدم

 

تند گوشی و از گوشم جدا کردم و بعد از این که از 

آروم بودنش اطمينان حاصل کردم دوباره گوشی و 

 به حالت اولیه برگردوندم... 

ی شد. حرکت کردم...   چراغ سیی



 

..چته تو...زده به رست جیغ ...آروم باش بابا. 

 هان؟
ی
ن ی  میر

 

شنیدم و صدای نفس های پر از حرصش و یم

طع کنه... آن ممکنه گوشی و قدونستم هر یم  

 

 ...پریا جان...خواهرم...عزیزم

 

 کردو متعجب گفت: 
ی
 مدن

ی
 سکوت طوالن

 

؟! بسم - ی هللا...با متی حسیر  

 

من چندتا خواهر مهربون و   ...اره عزیزم...مگه

ز دارم هووم؟دلسو   



 

شه...دارم خدایا باورم نیمهربون و دلسوز؟!.. م -

بینم فک کنمخواب یم  

 

 تو گلو خندیدم و گفتم: 

 

...بیداری بابا...زنگ زدم بگم دنیا خونه 

تنهاست...بپوش برو پیشش برین باهم یه دوری 

 بزنید حال و هواش عوض شه

 

 کتی زیادی دیگه داری زن زلیلاا...فکر نیمعجبا -

ی یم شی حسیر  

 

...عه...این چه حرفیه نی ادب...پاشو برو پیشش 

بشنوم پشت گوش انداختی میام اونجا 



کشمت...درضمن مواظبشم باش یه تار از یم

 موهاش کم شه فاتحه ات خونده اس

 

 مثل 
ی
قطع کردم. از آسانسور خارج شدم. بیان

بار هول و دستپاچه از جاش بلند همیشه اما این

 شد... 

 

ی س..  - .سالم اقا...خوبیر  

 

ی کردم  رسی باال و پاییر

 

 ...سالم... 

 

م شدم که با  ه رو چرخوندم و وارد دفیی دستگیر

 دیدن سوفیا اخمام در هم شد... 



دم، هر رسی باید  ی دیگه داشتم به سیم آخر میر

فهموندم که روز عکاش حق نداره پاش و بهش یم

وری  م بذاره مگر این که کارش خییل ضی توی دفیی

 باشه

 

 

 اما کو گوش شنوا... 

 از جاش بلند شدو با لبخند گفت: 

 

؟ - سالم...خونی  

 

ام و در اوردم و روی پشتی صندیل ام نی حرف کت

ه شدم و داد زدم:   انداختم. با اخم بهش خیر

 



ه من  ...مگه من به تو نگفتم حق نداری پاتو تو دفیی

 بذاری...نگفتم هان؟

 

 از جاش پریدو ترسیده لب زد: 

 

.اومدم...اومدم ببینمت...بهت سالم کنماو..  -  

 

عصبانیت فریاد کشیدم: ا  بدون توجه به ترسش با  

 

ون از اینجا هم ...سالمه کوفتیت و یم تونستی بیر

کتم...نمردم که  ...خیی مرگم من که تو این رسی بکتی

ون میام توهم چشمات و باز  بالخره از اینجا بیر

بینیمکتی یمیم  

 



باز کردم. همه جا غرق  به سمت در رفتم و درو 

 سکوت شده بود. کنار وایسادم و بهش اشاره کردم

 

ون تا زنگ نزدم حراست  ...با زبون خوش گمشو بیر

نت...   بیان بیی

 

 قدیم جلو گذاشت و لب زد: 

 

ی  - حسیر  

 

ون یا قراردادت و پاره کنم  ی بیر ...هیسسس...میر

 هان؟

 



اش و برداشت. اش زده بود. خم شدو کیفخشک

ه سمتم قدم برداشت. روم و ازش آروم ب

 برگردوندم که نی حرف گورش و گم کنه... 
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 دنیا"

 

 

رو باز کردمد صدای اف اف و شنیدم پریدم و  

 

   سالااام عشق من چطوری؟

 



 ...قربونت برم تو چطوری؟

 

   خوبم زن داداش... 

 

 ...وا گ گفته من زن داداشتم؟

 

، عروس   چه میدونم وقتی مامان بابا عروس 

ی حتما هستی دیگه...   میکیی

 

 بود پرید تو و درو بست وارد 
ی
پریا دخیی شیطون

مه اش اینورو اون ورو نگاه میکرده نشیمن شد.   

 

ا ؟    چه خیی

 

ی یم ی ...دنبال چیر گردی؟...سالمتی  



 

   نه عزیزم ... 

 

 زیر لب گفت : 

 

ه...     بعد دم به دیقه پاچه ی منو میگیر

 

؟ ی گفتی ی  ...چیر

 

   نه

 

 یه چشمک زد

 

ی دیگه؟...     شب هارو پیش هم میخوابیر



 

 ...وااا... 

 

ی نگفتم... بدو اماده شو بریم  ی   خییل خب بابا چیر

ون خرید  بیر

 

 ...باش صیی کن برم حاضی شم

 

ی اماده بشی منم یه زنگ بزنم    اوم باش تا تو میر

 

 ...بزن ، راحت باش خونه ی داداشته دیگه... 

 

 بامزه انی بود ف
قط یه خورده کنجکاو بود دخیی

 ... ی از یه خورده بیشیی ی  البته یه چیر

 



 لباسام و پوشیدم... 

 

 نشستیم و حرکت کردیم... 

 

ی شد  بیست دیگه انی در نابودیه مطلق سیی

دیگه مغزم داشت منفجر میشد. پریا همه اش فک 

 میکرد
ی

د رانندگ ی  میکرد ، فک میر
ی

د و رانندگ ی  میر

 

م فک زدن اش یک طرف ، صدای گوشی 
َ
 اش که د

شد یک طرف... به دقیقه بلند یم  

 

گفت بزنم دندوناش و بریزم تو دهن شیطونه یم

 اش ها... 

 



دونستم چجوری از جواب دادن به دیگه نیم

 سواالش طفره برم... 

 

ی جلوی یه ساختمان باال بلند متوقف شد  ماشیر

 

گردم  خب عزیزم من بریم  

 

 رسی    ع دست اش و گرفتم

 

 ...کجا کجاا؟! 

 

   برم باال یه کاری دارم انجام میدم برمیگردم دیگه

 

؟!...اگه کار داشتی خب یم گفتی نمیای! ...یعتی چی  



 

ی یم سید چرا   وا !...اگه به حسیر گفتم نمیام ، مییی

نمیای...منم نمیتونستم بگم که میخوام با دوست 

 
ی
یتونستم؟م  پشم برم خز پارن  

 

؟
ی
...تو میخوای بری باال پارن ...اونم با یه ...چیتر

 پش؟... 

 

  ای بابا ...خییل ببخشیدا ویل این همه مدت خونه 

...معلوم    داداش من کنگر نخورده لنگر انداختی

...در  ی نیست دوتانی شب و روز چیکار میکنیر

ی دیگه...بعد این وسط   س همدیگه هم هستیر
دسیی

ی من؟  رفیی
ی
 گیر میدین به یه پارن

 

 ...پریااا حرف دهنت و بفهم... 



 

نمیفهمم ...     

 

 درو باز کرد بره دست اش محکم فشار اوردم

 

   آییتر ول کن دست ام رو... 

 

ی میگم...  نم به حسیر ی  ...بخدا اگه بری زنگ میر

 

 برگشت و بهم نگاه کردترسیده بود

 

 ...!    تو این کارو نمیکتی

 

 ...معلومه که میکنم... 



 

 پاهاش و تو اوردو درو حریص کوبید

 

ون دادنفس اش و با صدا ب یر  

 

   تو چند سالته؟

 

 ...ای بابا چیکار به سن و سال من داری... 

 

   نه بگو ... 

 

 ...بیست

 



  بیستتت؟...فقط بیست سال؟...بعد 

م و تهدید   اینطوری متی که سه سال ازت بزرگیی

؟میکتی خجالتم نیم کشی  

 

 عصابم و بهم ریخت اومدم که جواب اش و بدم

زد. برگشتم. پریا یهو یه نفر تقه انی به شیشه 

ی   شیشه رو داد پاییر

 

   جان؟

 

 ! ی  پشه کم مونده بود تا کمر بیاد تو ماشیر

 

   پریا بیا دیگه دو ساعته منتظریم ، بدو

 

   تو برو من میام



 

 نگاه اش روم رُس خورد

 

جووون  -  

 

خواست دهنم و باز کنم و هر چی از دهنم دلم نیم

 در میاد و بهش بگم اونم جلوی پریا... 

 

 نی حرف فقط نگاش کردم

 

    پری اینم بیار ... 

 

   پرو نشو مازیار... 

 



 پریا مشغول جمع کردم وسایلش شد

 

پشه مثل دخیی ندیدها بهم زل زده بود و آدامس 

جوییدیم  

 

    چقد خوشگله...اسمت چیه خانویم

 

زیار با توعماهوی ما  -  

 

 پشه درو باز کرد واسم

 

خوش میگذره ها   بیا بیا بریم باال بهت   

 

ازیار دوست دخیی داداشمه... م  -  



 

پریا جمله اش تموم نشده بود که پش رنگ اش 

ی گچ شد...   عیر

 

 درو بست

 

ی از من ی     بابا ارادت داریم خانوم...اگه نی ادنی چیر

 دیدید ببخشید نمیدونستم و گرنه... 

 

 روم و ازش برگردوندم و زیر لب پچ زدم: 

 

 ...مرده شور... 

 

دیگه...    ببند   

 



 پریا پیاده شد

 

 ...عه عه پریااا

 

یم یه  ی نیم ساعته برمیگردم میر   بابا بمون تو ماشیر

نیم دیگه...  ی  دوری میر

 

 بزنم
ی
 بدون این که فرصت بده حرف

 

 رفت!... 

 

ی نشد  ده دقیقه ای منتظر مونم خیی

 حوصله ام بدجور رس رفته بود

 



ون اومدن ما...   ...اینم از بیر

 

گرفتم ه میموندم کمه کمه اش یمای کاش تو خون

ی همه اش جلوی یم خوابیدم دیگه. قیافه ی حسیر

 چشمام بود ای کاش... 

 

ی پریا باشم تو  ای کاش االن به جای این که تو ماشیر

ی اون بودم و کنار اون...   ماشیر

 

 هم میکنه... 
ی
 ...اه بیخیال بابا...مگه فرف

 

ی ام شدم  پسورد گوشی ام و زدم .وارد مخاطبیر

نشیت  با دیدن اسم اش هم لبخند رو لبام یمحتی 

 نی اختیار شماره اش و لمس کردم
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" ی  حسیر

 

 

یهو وسط کنفرانس صدای آالرم گوشی ام بلند 

 شداومدم که ریجکت کنم که اسم دنیا رو دیدم

 

ی متوجه  ...حاال شما خودتون هم برش کنیر

ی یه لحظه  ...ببخشید تا شما برش میکنیر ی میشیر

ون... من برم ب یر  

 

 ...    اقای مقدم ، میشه بیشیی

 

 ...میام االن یه لحظه... 



 

گوشی ام و برداشتم و از سالن کنفرانس خارج 

 شدم

 

 ...الوو

 

؟    الوو سالم عشقم خونی

 

...قربون ذوق تو صدات برم اره تو چطوری ، با پریا 

 خوش میگذره؟

 

ون داد  نفس اش و با صدا بیر

 

اره بد نیست -  

 



شدند و نگام النی که توی سالن رد یمبا دیدن فضو 

م قدم برداشتم کردند به سمت دفیی یم  

 

؟!   ...مطمئتی

 

اهوم -  

 

کنم تاحاال اصال بهت خوش ...ویل من حس یم

 نگذشته ها... 

 

   حس نکن خوو... 

 

 ...چشم... 

 

 وارد شدم و درو بستم



 

ی     حسیر

 

 ...جان؟

 

ای؟شه امروز و زودتر بی  گ میای خونه...اصال یم  

 

شه ، تازه االن وسط جلسه بودم ...نه عزیزم نیم

 زنگ زدی... 

 

؟!... 
ی

   جدی میگ

 

 ...اهوم

 



   پس من مزاحمت نشم دیگه...کاری نداری

 

...مزاحم چیه عزیزم...نه برو خوشبگذره مواظب 

 خودتم باش

 

   خدافظ

 

 ...خدافظ ات... 

 

 قطع کردم

 

یهو میالد وارد شد   

ی ک ی ی چیر ه رفت تابلوی عکس چشم اش رو اولیر

دنیا بود. هر وقت وارد میشد به جای این که به 

ه یم شدمن نگاه کنه و حرف بزنه به تابلو خیر  



 

  با اون چشمای نافذ اش یه جوری هم زل زده که 

ه  آدم دلش ضعف میر

 

ن  ...مرده شور دل ات و بیی

 

   وا

 

کنیا...واال...دفعه ی اخرت باشه نگاش یم  

 

 یم  عکس اشه بابا خ
ی
ن شی ودش که نیست غیر

 واسه من... 

 

...عکس اش ، لباساش ، خودش...اصال به هر 

ی که به دنیا مربوط یم ی شه نگاه نکن...اوگ؟چیر  



 

   شیطونه میگه

 

 ...شیطونه چی میگه؟

 

   هیچی 

 

 ...نه بگو

 

  هیچی دیگه...پاشو بیا بریم حرفات و نصف و 

 نیمه ول کردی...فرداهم قرار داد بسته نشه

ندازی گردن این و اون... یم  

 

ون دادم  با عصبانیت نفسم و بیر

 



از اتاق خارج شدیم به سمت سالن کنفرانس راه 

 افتادیم... 
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 دنیا"

 

 

شدم دیگه داشتم دیوونه یم  

ی  چهل دقیقه گذشته بود و من همچنان تو ماشیر

م رس رسید. سوئیچ و  منتظر پریا بودم. دیگه صیی

 برداشتم و پیاده شدم

 



وارد ساختمان شدم و از نگهبان شماره ی طبقه رو  

گرفتم وارد آسانسور شدم طویل نکشید که خارج 

 شدم به سمت واحد سه رفتم

 

در نیمه باز بودو صدای موزیک کل ساختمان و در 

برگرفته بود. درو باز کردم و وارد شدم. با دیدن 

ون زد. وااای چه  فضای خونه چشمام از حدقه بیر

 خیی بود

 

وب زده بودن که هیچ کدومشون مثل یه  انقد مشی

کردند. دیوونه خونه بودادم عادی رفتار نیم  

 زیر لب با عصبانیت پچ زدم: 

 

...پریا خدا لعنتت کنه ...حاال من وسط این همه 

 حیوون تورو چطوری پیدا کنم اخه... 



 

جلو رفتم. یهو یه نفر دستم و گرفت و محکم به 

بدنم پیچید و صورتم  دیوار کوبوندم. دردی توی

 جمع شد و از درد نالیدم: 

 

 ...اااخ...کتف ام

 

 رسش و توی گردنم اوردو کنار گوشم پچ زد: 

 

    معلومه خوب ناله میکتی ها... 

 

احساس نجس شدن بهم دست داد. داشتم باال 

اوردم. انقد صورت اش نزدیک بود که قیافه اش یم

دستام  دیدم. تمام زورم و تویدرست و حسانی نیم



اش اش دادم و دویدم به سمت در انداختم و هل

. یهو یه نفر داد زد  خروچی

 

    ببند در و نره... 

 

یه اقانی جلوم ظاهر شدو قبل از این که خارج 

وبیدش و قفل اش کردک   بشم. درو  

 

ون  از ترس قلبم داشت از قفسه ی سینه ام بیر

د. با دیدنم از در جدا شدو اروم اروم به سمت  ی میر

ام قدم برداشت. نی اختیار اشک توی چشمام 

 جمع شد. عقب عقب رفتم

 

کردم؟ چطوری باید خودم و خدایا باید چیکار یم

دادم؟ دورو برم پر بود از مردانی که مثل نجات یم



سگ آب از لب و لوچه اشون آويزون شده بودو 

 تشنه ی رابطه ی جن *ش بودند... 

 

اون ها هر رفتم و فقط فقط داشتم عقب عقب یم

شدند و بیشیی دلشون لحظه بهم نزدیک تر یم

خواست بدنم و لمس کنند! یم  

 

لرزید. ترس تمام وجودم و در برگرفته بودو بدنم یم

دم...  ی  یهو با جسیم برخورد کردم، نفس نفس میر

 

کردم قلبم هم ریتم با موزیک در حال احساس یم

د ی ون میر  پخش، داشت از قفسه ی سینه ام بیر

اش برگشتم به سمت  

 

    به به چه خانوم خوشگیل... 



 

تکه موی توی که یه ور صورتم و پوشونده بود 

بودم و پشت گوشم برد. آب دهنم و پاهای 

خشک شده ام و حرکت دادم و خودم و عقب  

 کشیدم: 

 

 ...به من دست نزن کثافت... 

 

    اوه خانوم زبونم داره بچه ها

 

    جوون ...چه حایل بکنیم ما... 

 

ی دس ت اش و روی شکمم برد و به سمت پاییر

حرکت داد. اون لحظه احساس کردم هر آن امکان 

 داره سکته کنم و از ترس پس بیوفتم.... 



 

هرچند انقدر وضعیت ناجور بود که مرگ و به 

مردم دادم. اصال کاش یمزیرخواب شدن ترجیح یم

و هیچ وقت دست اون عویصی ها بدنم و لمس 

دماز اشک اهای پر کرد. پلکنیم با    م بهم فشی

 گریه جیغ بلندی کشیدم: 

 

ی ...   ...حسیییییر

 

دیگه پاهام توان تحمل کردم وزنم و نداشت نی 

ی افتادم. نمیدونم اون لحظه چرا  اختیار روی زمیر

ی و صدا زدم. شاید یم فهمید دونستم اگه یمحسیر

پریا من و کشونده وسط یه گله مرد، هم پریارو هم 

کرد و جر واجر یماین مردای لجن ر   

شد اشک بود که مثل بارون از چشمام رسازیر یم

 یهو صدای موزیک قطع شد! 



 

ی هان؟ تونه؟...دارین چه غلیط میکنیر    چه خیی

 

 با صدا پریا رسم و برگردوندم و نگاهش کردم... 

 

    داشتیم با این خانوم خوشگله... 

 

 داداشم بفهمه دمار 
ی
...میدون   ببند دهنتو عویصی

؟از ر 
ی
وزگار هممون در میاره؟...هان میدون  

 

   داداش ات چیکارست این وسط...نکنه مسئولیتی 

ان نی پناه و خوشگل؟
ی داره در قبال دخیی ی  چیر

 

 

 مازیار جلو رفت و گفت: 



 

ه نامزد داداششه...      احمق این دخیی

 

ون زد. از حرکات گلوش  پشه چشماش از حدقه بیر

قورت میده. قدیم پیدا بود مدام داره آب دهنش و 

 عقب گذاشت و گفت: 

 

منده...      خانوم رسی

 

ی که فکر یم ی کردم خارج اون لحظه به تنها چیر

زار بود و بس... شدن از اون لجن  

 

پریا به سمت ام اومد که کمک ام کنه از جام بلند 

 شم .دست اش و پس زدم و از جام پاشدم



 رسی    ع 
ی
بدون نگاه کردن بهشون با قیافه انی عصبان

ه سمت در خروچی قدم برداشتم. وارد آسانسور ب

 شدم

 

از ساختمان خارج شدم. کیف ام و گوشی ام و از 

م   ی اش برداشتم اومدم که تاکش بگیر توی ماشیر

 که... 

 

   دنیا دنیا...صیی کن یه لحظه... 

 

ام اش. نفس نفس زنان به سمتبرگشتم به سمت

 دویید... 

 

رم...ولم کن پریا اصال حوصله ات و ندا  

 



ی تا  ی تو ماشیر   اخه مگه من بهت نگفتم بشیر

 بیام.... 

 

 با تندی به سمت اش برگشتم

 

؟...تا گ هان تا گ؟...یک  ی ...بشینم تو ماشیر

 ساعت دوساعت؟...یا شایدم تا اخر روز

 

   ببخشید عزیزم طول کشید

 

خوام برم خونه...فقط یم  

 

 دستم و گرفت

 



وریم یه خورده   بیا بریم یه دوری بزنم یه قهوه بخ

 خرید کنیم یا... 

 

خوام برم خونه... ...گفتم یم  

 

  عه اذیت نکن دیگه...بخدا اگه نیای ناراحت 

نم...میدونم یم ی شم دیگه ام باهات حرف نمیر

 ناراحتی ویل اتفاقیه که افتاده دیگه ببخشید... 

 

ی   محکم دست ام و گرفت و به سمت ماشیر

ی   کشوندچاره ای نداشتم غیر از نشسیی

رخالف میلم نشستم و حرکت کردیمب  

 

 که 
ی
د که یادم بره اتفاف ی پریا تو راه انقد فک میر

ین احساش تو  افتادو که من بدون این که کوچکیی



ه شدم که بس   چهره ام بیارم به رو به روم خیر

 کنه... 

 

 اما اون دست بردار نبود

دستم و به سمت سیستم بردم و یه موزیک پیل  

ال بردم که صدای پریا کردم و صداش و انقد با

 توش محو شد... 

 

 چند دیقه انی گذشت جلوی فروشگاه پیاده شدیم

پریا کیل خرید کرد منم هر چی الزم داشتم و گرفتم. 

خریدامون و تحویل گرفتیم. هوا کم کم داشت 

 تاریک میشد

 

خریدارو تو صندوق عقب گذاشتیم و حرکت  

 کردیم



 

 بیست دقیقه ای گذشت... 

س داشتم و  .. دلشوره.  اسیی  

ی زندگیشون و گم   مثل کسانی که با ارزش ترین چیر

 کرده باشند... 

نی دلیل و نی جهت آرامش از بدنم پر کشیده بودو 

 آروم و قرار نداشتم... 

 

 ...پریا بریم خونه دیگه ... 

 

ی بخوریم  خونه؟...تازه یم ی خوایم بریم یه چیر  

 

م بریم...نه نیم خواد من سیر  

 

نزن  اصال حرف اش و   



 

ی از حرکت ایستاد. پیاده  ی بار ماشیر برای چندمیر

شدیم و وارد رستوران شدیم گارسون ِمنو هارو 

اورد. یه سوپ سفارش دادم پریا هم کیل غذا 

 سفارش داد

 

 ...
ی

م از گشنگ    وای دارم میمیر

 

 ...االن میارن غذاهارو

 

   دنیا... 

 

 ...هووم؟

 

 نه؟
ی

ی نمیگ ی ی چیر    تو که به حسیر



 

نگاه ام و به گوشه ای دوختمبا اخم   

 

 من بدبخت یم
ی

 که چقد   وای اگه بگ
ی
شم میدون

 حساسه... 

 

 حریص نگاش کردم: 

 

ی به خوشگیل تو، با ...پریا من نیم فهمم دخیی

موقعیت خونی که خانواده اش داره چطور باید 

ی اون همه آشغال باشه...   بیر

 

  چه ربیط داره...آدمه دیگه...به سمت هرگ که 

ت اش داشته باشه گرایش داره...راست اش دوس



ی منم فک نیم ی عاشق دخیی کردم یه روزی حسیر

 مثل تو بشه... 

 

 ...مگه من چمه؟! 

 

  خودت که خونی ، خوشگیل ، نازی ، خوش 

ی   و مهربون...هر چند عصتی و از گلو پاییر
ی
اخالف

 گفتم... 
ی

...از نظر موقعیت خانوادگ  نرو هم هستی

 

بهش زل زدمبا چشمانی درشت شده   

تونست تو روم بگه که از نظر واقعا که چطور یم

ی تا آسمونم؟!   من با اونا زمیر
ی

 خانوادگ

 

   ناراحت نشیا من حقیقت و گفتم... 

 



...نه عزیزم ناراحت نشدم...تو فقط گفتی که من و 

ی  خانوادم اصال در حد شماها نیستیم دیگه...چیر

 ناراحت کننده انی نبود

 

خواستم ناراحتت کنم...اصال نیم  ای بابا ببخشید   

 

 ...گفتم که ناراحت نشدم

 

   دنیا

 

 نگاش کردم

 

ی نگو باشه؟    به حسیر

 

 ...من بهش دروغ نمیگم



 

  من که نگفتم دروغ بگو...اون که کف دست اش و 

 
ی
 اتفاف

ی
 تا تو نگ

ی
بو نکرده که من رفتم پارن

 نمیوفته...نگیا باشه؟

 

ی  چیدگارسون غذاهارو اوردو روی میر  

 

 کردم و  
ی
پریا هنوزم منتظر جوابم بود. کالفه پوف

 گفتم

 

 ...باشه نمیگم

 

   قربونت برم مرستر 

 

 سوپ ام و خوردم



 

داد نگایه به تایم گوشیم که نه شب و نشون یم

خواست زودتر شدم دلم یمانداختم. یه جا بند نیم

برگردم خونه یه حس عجیب و غریب داشتم انگار 

خورد و هوای رستوران یم صندیل داشت بدنم و 

 برام خفه بود. 

 

ی به خونه حالم بهیی یم ی فقط با رفیی شد. مطمی 

ی برگشته خونه...   بودم حسیر

 

 ...پریا پاشو بریم دیگه... 

 

   وا چرا انقد عجله داری؟!...بذار شامم و بخورم! 

 

 ...بدو دیگه...تند تند بخور راه بیوفتیم



 

   چیه دلت واسش تنگ شده؟... 

 

به خودم اومده بودمتازه   

 بود! 
ی

 نکنه این حس عذاب دهنده حس دلتنگ

 نه محاله امکان نداره... 

 

 ...ای بابا...معلومه که نه... 

 

   دروغگوو... 

 

انقدر اعصابم داغون بود که دیگه برام اهمیت 

 نداشت راست و دروغ حرفام... 

 لبام و باز کردم و اون حش که داشتم و رو کردم: 



 

...بدجورم تنگ شده...من و زودتر ...اره تنگ شده

 برسون خونه... 

 

یا نه؟ ذاری شام ام و بخورم  یم  

 

ذارم ...نه نیم  

 

  بهش زنگ بزن باهاش صحبت کن ...تا غذام و 

 تموم کنم

 

بخوری ؟!  خوای همه اینا رو ...تو یم  

 

   وااا... 

 



پاشدم و کیف ام و برداشتم و به سمت در خروچی 

 رستوران راه افتادم

 

   صیی کن...صیی کن... 

 

ی و کوبیدم  نشستم و در ماشیر

 

ی روزی بود که تا این موقع  بعد اون همه مدت اولیر

ی بودم. حالم یه جوری بود  دور از حسیر

 ...! 
ی
 دلشوره و ترس و نگران

د !...  ی  انگار یه بغض به گلوم چنگ میر

 

 بالخره رسو کله ی پریا پیدا شد راه افتادم... 

و باز کردم خونه تاریک بود کلیدو انداختم و در 

 وارد شدم .نگایه به پریا انداختم هنوز دم در بود



 

ی هنوز نیومده... بیا تو...   ...فک کنم حسیر

 

ی هم اومده    نه مرش عزیزم من دیگه برم ...حسیر

کت بمونه   عادت نداره تا این وقت شب رسی

 

...اره راس میگیا...حاال تو بیا تو یه چای باهم 

 بخوریم

 

تم که مرش من دیگه برم مواظب خودت باش   گف

ش نپلک...   زیاد دمیی

 

رفت که دست اش و  داشت درو یم بست و یم

 گرفتم

 



 ...منظورت چیه؟! 

 

   هیچی بعدا میفهیم بای بای 

 

 ...پریااا

 

 درو بست و رفت

 

دهمه ی چراغ ها خاموش بودن   

ی عادت نداشت این موقع شب  عجیب بود حسیر

 بخوابه !... 

 

خونه رفتم بطری اب و تشنه ی ام بود به سمت آشیی

ون اوردم و توی لیوان ریختم به   از یخچال بیر



سینک تکیه دادم هنوز لیوان و باال نیورده بودم  

 که... 

 

   به به بالخره رسو کلتون پیدا شد 

 

با شنیدن صداش جیغ زدم و لیوان از دستم افتادو 

خونه رو  ی ی رسی    ع و چراغ آشیی هزار تکه شد! حسیر

بان ر  وشن کرد! رس جام خشکم زده بود و فقطرصی

کردم رفت و احساس یمقلبم بود که باال و باالتر یم

م!...   دارم میمیر

 

   تکون نخور ، رس جات بمون

 

ی انداختم اگه یه خورده پام و  نگایه به کف زمیر

داد یم دادم شیشه پامو جر تکون یم  



ی یه  ی اومد و دست اش و زیر بدنم برد و عیر حسیر

ی بلندم کردبچ ه ی کوچولو از روی زمیر  

 

ستم و دور گردن اش حلقه کردم نی اختیار د 

رسازیر شد. به اتاق خواب بردم روی تخت    اشکام

گذاشتم و بالش و زیر رسم جا به جا کرد که راحت 

 بخوابم... 

 

اومد کنارم دراز کشید و پتورو رو هر دوتامون  

کشید. خودم و بهش چسبوندم و محکم بغلش  

کردم بدون اون دم. کم کم داشتم احساس یمکر 

 کنم! بالخره اون با تمام 
ی

دیگه نمیتونم زندگ

هاش من و به دام رفتاراش با کاراش و با حرف

 خودش انداخت... 

 

 چقد ضعیف شده بودم ... 



کردم حس یاده آنیتا افتادم فک یم شد. باورم نیم

اون نسبت به بردیا دیونگیه. در حایل که خودم 

اعت پیش مثل یک معتاد داشتم بال بال چند س

دم ی  میر

 

حاال با این گندی که زدم چجوری تو چشمای بابا 

 نگاه کنم؟باید چه غلیط کنم ؟

 

لرزید و ذهن ام تو درگیر ترین حالت چونه ام یم

 ام و به سینه اش چسبوندم و 
ی
ممکن بود. پیشون

انقد نی صدا گریه کردم که نفهمیدم گ خوابم 

 برد... 

 . 

 

 . 



 

 . 

ظهر بود که از خواب بیدار شدم 12ساعت  

 

ی از  نگایه به اینورو اونور تخت انداختم اما خیی

ی نبود. چشمم به یادداشتی افتاد که به آینه  حسیر

ی اومدم و از روی  چسبیده شده بود.  از تخت پاییر

 اینه برداشتم اش 

 

خیر ) سالم عزیزدلم صبح ات ب   

خوام بخاطر اتفاق های دیشب ازت معذرت یم

سونم ات نیم خواسم بیی  

ه ی  صبحانه ات و آماده کردم رو میر

امروز سیع میکنم زودتر بیام خونه حوصله ات رس 

) " ی  نره......حسیر



 

ی گذاشتم دوباره اشک از  یادداشت و روی میر

تونستم هام رسازیر شد. انگار دیگه نیمچشم

م. چمدونم و برداشتم و  جلوی اشکام و هم بگیر

 روی تخت گذاشتم

 

کمدو باز کردم و کل لباس هام و ریختم رو تخت و 

 لوازم شخض ام و جمع کردم

 

باید زودتر از این مخمصه ای که با ندونم کاری 

دادمواسه ی خودم ساختم. خودم و نجات یم  

 

کردمرفتم و به پشت رسم هم نگاه نیمباید یم  

یه لباس ساده پوشیدم. تا جانی که تونستم لباس 

توی چمدون و زیپ اش و کشیدم... هارو چپوندم   



 

بقیه رو هم رها کردم کیف و چمدونم و برداشتم 

ی رفتم.  از اتاق خارج شدم. به سختی از پله ها پاییر

چمدونم و جلوی در گذاشتم و به سمت اتاق  

 کارش رفتم 

 وارد شدم یه خودکارو کاغذ برداشتم

 

 نمیتوستم بدون خداحافیطی برم

س نکرده بود که چهره هنوز نوک خودکار کاغذو لم

ی بار  اش جلوی چشمم اومد بغض ام برای چندمیر

 ترکید... 

 

 رفت که از رس نی 
ی
نگاه ام به سمت گاو صندوف

عقیل اون همه فرصت داشتم که بازش کنم اما 

فرصت هارو بیخیال شدم و بدون این که متوجه 

...   بشم تمام تمرکزم و گذاشتم ی روحسیر  



 

د... اون انقدر تو گوشم نجوا کر   

انقد توی چشمام زل زد و از ته دل اش بهم ابراز 

عالقه کرد که بالخره احساس لعنتی اش و به 

 جونم تزریق کرد... 

 

 به سمت گاو صندوق رفتم... 

هر شماره انی که به ذهنم اومدو زدم انقد تکرار  

ی  کردم. از چپ به راست از راست به چپ. از پاییر

. بابا  ی ی راست یمبه باال و از باال به پاییر گفت حسیر

 باهوش تر از این حرفاست... 

 

 تمام امیدم نا امید شد



ه شدم و  ی نشستم و به گاو صندوقه خیر رو زمیر

ریختم. دستم و به سمت اش بردم. فل اشک یم

 بداهه تاری    خ تولدم و زدم. جرینگ... 

 

 باز شد !... 

د آب دهنم و  ی ون میر چشمام داشت از حدقه بیر

ته باز کردمقورت دادم در اش و تا   

 پر بود از کاغذا و پوشه و دالر... 

 

ی رفتم گوشی برداشتم و    pmرسی    ع به سمت میر

که چند ماهه پیش بابا داده بود و دوباره باز  

 کردم... 

 بودن که مهر 
ی

مدارک توی پاکت خایک رنگ

 روش بود. به سمت گاوصندوق رفتم ر   قرمز
ی

نگ  



انی که توی گاو صندوق بودو نبود و 
ی   همه ی چیر

ی ریختم  کف زمیر

 

پنج دقیقه بعد...    

ی تو این گاوصندوق نبود!  ی ی چیر  اصال همیچیر

دست به زانو کنار کیل پول و سند و کاغذ نشسته 

بودم. صدای االرم گوشی ام بلند شدو من و از 

ون کشید. پاشدم و به سمت  هزاران فکرو خیال بیر

ی رفتم  میر

 

ی بود !...   حسیر

و صندوق با دیدن اسم اش رسی    ع به سمت گا

ی ریخته بودم و  انی که کف زمیر
ی برگشتم. تمام و چیر

رس رسی    ع جمع کردم و به همون حالتی بودن توی  

اشون... گاو صندوق گذاشتم  



 

ی ریخته بودو رس رسی    ع  انی که کف زمیر
ی تمام و چیر

جمع کردم و به همون حالتی بودن توی گاو 

 صندوق گذاشتمشون... 

 

 در اش و بستم

در حال پخش بود چقد من  هنوزم آالرم گوشی ام

بدبخت بودم. داشتم بخاطر کوروش به کش که 

با یک ثانیه نگاه اش بهم کل محبت های الیک  

کردم!... برد خیانت یمکوروش از یادم یم  

 

 اونم بخاطر گ؟... 

پدری که هیچ وقت سیع نکرد از ته دل اش من و 

دوست داشته باشه. تنها فرق من با خدمتکاراش 

از لحاظ مایل من همه چی داشتم  این بود که  



 

 همه چی داشتم بجز محبت و توجه... 

بعد از سالها بالخره یگ پیدا شده بود که من و 

خواست. نی منت بهم محبت و واسه خودم یم

وستم داشتدکرد از ته دل اش توجه یم  

 

 که تو تک تک 
ی

بالخره بعد از یه عمر زندگ

م هم برای  کردم حتی اگه بمیر لحاظات اش فکر یم

پیداشده که دل اش  کش مهم نیست کش

هام کم شه... خواد یه تار از مو نیم  

 

ی و کنار یم گشتم پیش  ذاشتم و بریمچرا باید حسیر

کردم ؟... کوروش ؟ چرا باید کوروش و انتخاب یم  

ین سودی واسم نداشت !...   وقتی که کوچکیی

 گوشی ام و برداشتم و از اتاق خارج شدم



 

ز پله ها باال بردم و توی اتاق خواب  چمدونم و ا

گذاشتم لباس های روی تخت و جمع کردم و توی  

خونه رفتم صبحانه ی ام و کمد جا دادم به اشیی

 خوردم حمام کردم و موهامو خشک کردم

 

با حوله ی حموم روی تخت نشستم و خریدام و 

 باز کردم یه ساحیل خوشگل برداشتم و پوشیدم... 

 

زدم. موهانی که تو صورتم  دوتا گل رس به موهام

 پخش شده بودن و باهاشون جمع کردم

خواست به کوروش فکر  اصال دلم نیم

کنم.همونطوری که یط این سالها اون من و نادیده  

م گرفت منم برای یه مدت نا دیده اش یم گیر

م به دست رسنوشت هرچی شد ، خودم و یم سیی

 شد



 

 

و Tvواسه این که رس گرم بشم به نشیمن رفتم 

ی همیشه  روشن کردم و رس جانی که حسیر

نشست و یم Tv دید نشستم چه فیلم عاشقانه یم 

 ی خوشگیل بود غرق دیدن فیلم شدم... 

 

بیست دقیقه ای نگذشته بود که صدای درو 

ی شنیدم یم ی هم سمت  ِدونستم حسیر  واسه همیر

اش برنگشتم همون جانی که نشسته بودم صداش 

 زدم

 

 ...عشقممم اومدی ؟

 

عشقم؟!     



 

با صدای بردیا لرزی زیر پوستم رفت. تند پاشدم و 

برگشتم به سمت اش داشتم . از ترس داشتم 

م: بزور لب زد  میمردم  

 

...تو...تو اینجا چیکار میکتی احمققق...چجوری 

 اومدی تو خونه؟! 

 

  عههه حاال من شدم احمق اون مرتیکه شد عشق 

 ات اره؟

 

 ... بگو دردت چیه ؟

 

تنگیه   دردم دل  

 



چسبوند جلو اومد دوباره داشت خودشو بهم یم

عقب کشیدم دستام و رو سینه اش بردم و هلش 

دادم. این دفعه بیشیی از دفعات قبیل دلم 

خواست جلوش کم بیارم... نیم  

 

ون کثافت  ...گمشو...گمشو از این خونه برو بیر

خوام ببینمت نیم  

 

ی بیادو منو با این ببینه.  نیادو یهو  خدایا نکنه حسیر

 که یط این مدت فکر یم
ی
ه ببینه اون کرده دخیی

پاکیه و کاری به کار کش نداره با مردای دیگه رابطه 

. . داره؟ تحمل این آبرو ریزی و ندارم.   

رفتم. ای کاش قبل اینکه رسو کله ی بردیا کاش یم

داشتم و گورم و  پیدا بشه چمدونه لعنتی ام و بریم

کردم... گم یم  

 



فهممدنیا؟!...من اصال معتی این کارات و نیم  چیه   

 

 ...فک کردی یادم رفته اون شب رو... 

 

   اون که باید فراموش کتی 

 

...باید فراموش کنم؟!...واقعا که چطور روت 

اه کتی هان چطورر؟؟؟شه تو چشمام نگیم  

 

 دستاش و توی موهاش فرو بردو کالفه داد زد: 

 

ه هنوزه داری به اون   وای دنیا دنیاااا...تو هنوز ک

؟  فکر میکتی

 

 ...فکر نکنم؟! 



 

 نیاز های من   معلومه که نه...وقتی که تو نیم
ی
تون

و برطرف کتی من باید چیکار کنم ها؟...آنیتا در 

س بود نیازم و باهاش برطرف کردم دیگه...   دسیی

 

جلو اومد دستم و گرفت و روی قلب اش گذاشت. 

 آروم پچ زد: 

 

مال توعه...چرا باهاش راه    اما این قلب فقط

 نمیای هووم؟

 

 ...لعنت بهت بردیا... 

 

وع کرد به داد زدن:   دوباره رسی

 



  چته تو؟ چه مرگته هان؟...چرا انقد من بدبخت 

و اذیت میکتی ...تا گ باید هر چی بابات گفت بگم 

چشم فقط بخاطر تو...تا گ باید جلوت رس خم  

و که من و کنم...بگو دیگه حرف دلت و بگو ...بگ

آزگار درگیر کش  خوای، بگو که بیست سالیم

 
ی
ن ی بودم که منو دوست داشت...چرا حرف نمیر

 ...  لعنتی

 

گاه کنمنخواست تو چشماش حتی دلم نیم  

 نی حرف اضافه گفتم: 

 

 ...دوست ندارم... 

 

 خونه غرق سکوت شد!... 

 



 

 حرف تو دهن بردیا ماسید... 

ه شده بود. چشماش به مرور پ ر از اشک بهم خیر

شد و از قرمزی چشماش متوجه عصبانیت اش 

 شدم

چونه ام و تو دست اش گرفت و رسم و باال برد و 

 غرید: 

 

  یعتی این همه سال...این...همه...سال من و رس  

ین همه سال کشک ا کار گذاشتی دنیا؟...یعتی 

 دیگه؟... 

 

سوخت... دلم واسش یم  



م کاری گفتم. شاید کویل باید احساس ام و بهش یم

گفتم یه فکر از من بود. شاید اگه زودتر بهش یم

 اش یم
ی

کردبه حال زندگ  

 

 ...    منو نگاه کن لعنتیتر

 

 تو چشماش زل زدم

 

...اشتباه از من بود بردیا...باید زودتر بهت 

گفتم... یم  

 

ده شدن تند تند نفس یم کشید.صدای فشی

ی دندوناش و به وضوح یم شنیدم. چقد خشمگیر

فت دیگه هیچ   تو این حالت قرار یمبود! وقتی  گیر

. جلودارش نبود..  کس  



 

بازوهام و گرفت و روی مبل پرتم کرد. اومدم که از 

تونسم جام پاشم که محکم به مبل چسبوندم نیم

 حرکت کنم کم مونده بود به التماس کردن بیوفتم 

 

 ...بردیاااا ولم کن تورو خدا دست از رسم بردار... 

 

و مانع حرف زدنم   نشست دست اش روی لبام

هاش توی صورتم شد، صورتش و جلو اورد!نفس

ترکیدو چشمام پخش شد! بغضم کم کم داشت یم

پچ زد:  شد. با اعصبانیتپر از اشک یم  

 

خوام صدات و بشنوم  هیس...نیم  

 



ی سینه هام گذروند و به  دست آزادش و آروم از بیر

ی حرکت داد. تقال یم ایده کردم اما نی فسمت پاییر

هام بود. اشکام از کاسه ی چشمام روانه ی گونه

ها متنفر بودم. شد. از خودم از تک تک اون لحظه

ی داشت  متنفر بودم از این که کش غیر از حسیر

ی بارم و بدنم و لمس یم کردو من شاید داشتم اولیر

ی ترین آدم  با یگ از نفرت انگیر
ی

ام تجربه های زندگ

کردمیم  

 

ی یماون لحظه آرزو کر  اومدو دم که ای کاش حسیر

داد. دیگه حتی واسم مهم نبود منو با نجاتم یم

 بردیا ببینه یا نه ... 

 

یهو صدای در باعث شد بردیا نگاهش و از چشمای 

ه و برای چند ثانیه دست بکشه از   پر از اشکم بگیر

اش و دارهکاری که قصد انجام  



ر حایل که خشم و د خودش و ازم جدا کرد! 

در هم آمیخته شده بود رسش و به اش تعجب

 سمت در ورودی برگردوند... 

ی رمان جذاب و خوندنیه #دنیای_نا_آرام ادامه  

دی قلم توانای: #مهدخت_مرابه  

 

°•○●○•°  

 

 

از فرصت استفاده کردم. پاشدم و خودم جمع و 

 جور کردم

 

 

••• 

 



" ی  حسیر

 

 

 پام و تو خونه ی غرق 
ی

با کوله باری از دلتنگ

منشأ اش دنیا بود گذاشتم. درو بسته  آرامشم که

 ام... 

 

 صداش زدم: 

 

   دنیااا

 

 همزمان با وارد شدنم به نشیمن کت ام و در اوردم

چشمم به یه پش قد بلند که کنار دنیا ایستاده بود 

ی نگاهم قفل کرده بود  افتاد! بدنم عیر

 یه لحظه خون جلو چشمام و گرفت... 



 جلوی خودم و گرفتم 

 

 به  به ظاهر آروم
ی
و اما در باطن متعجب و عصبان

سمتشون قدم برداشتم. چقدر قیافه ی پشه آشنا 

اومد !همونطوری تو شوک نگاهم بینشون بنظر یم

 ردو بدل شد! دنیا لب زد: 

 

سالم -  

 

ی کردم و نگاهم و به پشه دادم:   رسم و باال و پاییر

 

 ... دنیا خانوم ایشون گ باشن؟! 

 

وع کرد به حرف زدن  با ترس و ِمن و ِمن رسی  

 



امونهیگ از...یگ از آشناه -  

 

اش فرو بدو صاف وایساد. پشه دستاش و تو جیب

ی و به ُرخقشنگ پیدا بود که یم ی ام خواد یه چیر

 بکشه که اصال ازش خیی نداشتم: 

 

    پش عموشم اومدم ببینمش... 

 

 دنیارو نگاه کردم: 

 

 ...نگفته بودی پش عمو داری!... 

 

ز کرد که حرف بزنه اما پشه مانع شد: دنیا لب با  

 

سیدی جناب مقدم...      خب شاید شما نیی



 

اش زوم کردم... روی چشمای عسیل  

ای رو توی چشماش دیدم که بار من عالقهو این

رسید... بسیار کهنه و قدییم بنظر یم  

اش نسبت به دنیا بو برده بودم از این که از عالقه

آدم  احساس کردم یه اشدیدم از اینکه کنارش یم

 
ی
ام که هر آن امکان داره دنیا بهم بگه دیگه اضاف

ام... خواد ببینتخواد باهام باشه و دیگه نیمنیم  

 

م یه رابطه باشم... خواست نفر سو دلم نیم  

ی که شدیدا بهش میل داشتم این بود که   ی تنها چیر

م و ازخونه پرتش کنم  گوشه ی لباس پشه رو بگیر

ون. ثانیه ب ه ثانیه با دیدنش احساس بدو بدتری بیر

شدبهم منتقل یم  

 



 دنیا گلونی صاف کردو گفت: 

 

ت توضیح میدم... حاال من بعدا واس -  

 

 رو کرد به پشه و گفت: 

 

ت نشهخواستی بریا...دیر شما یم بردیا جان -  

 

 پشه جلو رفت و پیشونیه دنیا رو بوسید

امیی چسبوندم. کم مونده بود یه مشت بزنم تو 

داره بهش دست بزنهن صورتش که بفهمه حق  

 

   مواظب خودت باش عزیزدلم ...یادت نره به عمو 

 رس بزنیا

 



کرد دقیقا همون حش که من با نفرت بهم نگاه یم

 بهش داشتم... 

 

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

ی بود. از بردیا   حسیر
ی
نگاهم قفل چهره ی عصبان

 اش چشم برنیم
ی
داشت اخم روی پیشون

 دای بسته شدن در باعث شد رسیترسوندم. صیم

ون بیام. با عصبانیت به  تکون بدم و از فکر بیر

ام برگشت و گفت: سمت  



 

   این پشه مریض پش عموت بود؟! 

 

 ...اره 

 

ان؟چرا درو براش بازکردی ه -  

 

 ...باز نکردم خودش اومد

 

ین خونه رو داره؟! یعتی این کلید ا -  

 

 ...نمیدونم 

 

خونه رفتم از کنارش رد شدم به آ ی شیی  



اسش بردم. روی مبل جلوی یه لیوان آب و   Tv 

نشست. جلو رفتم گونه اش بوسیدم لیوان و به 

 سمت اش گرفتم

 

 ات در بره قربونت برم
ی

 ...بیا آب بخور خستگ

 

 لیوان و ازم گرفت

 

   از این پشه ی نی رسو پا اصال خوشم نمیاد

 

؟
ی

 ...پشه کیه؟بردیارو میگ

 

 صداش باال رفت: 

 

   اسم اش نیار



 

 بغض کردم

 

...رسم داد نزن مگه من بهش گفتم بیاد؟... 

 خودش اومد

 

پاشدم که برم تو تنهام به حال خودم گریه کنم که 

 دستم و گرفت و به سمت خودش کشوندم 

ون دادو سیع کرد آروم باشه:   نفش بیر

 

  عزیزم از دست من ناراحت نشو دست خودم 

 ات و بوسید 
ی
عصابم خورد شد نیس دیدم پیشون  

 

 ... مهم نیست

 



خونه رفتم ی  به سمت اشیی

 

گفت بهت؟  حاال چی یم  

 

 ...گفت بابا گفته برگردم خونه... 

 

   چرا بابات خودش نیومد؟

 

 ...نمیدونم

 

 به سمت ام اومد

 

عتی چی خب اگه بابات میگه برگرد خونه پس ی -

 چرا معطیل برگرد دیگه... 



 

ه هم گره زدم: نگاهم روش موند و ابروهام و ب  

 

خوای بفرستیم ...چیه از دستم خسته شدی یم

گفتی دیگه چرا بابام و داری برم؟...خب زودتر یم

م ...باشه میر  بهانه میکتی

 

...من فقط دارم ین چه حرفیه دنیا زده به رستا -

میگم درست نیست یه دخیی این همه مدت از 

پدرو مادرش دور باشه اونم فقط بخاطر یه دعوای 

ی... پد ر دخیی  

 

...پیش تو جام امن ...تو نیم خواد نگران من باشی

 بود

 



! بود ؟...یعتی دیگه نیست؟ -  

 

خوای با این حرفا منو از ...اره بود چون تو یم

 خودت دور کتی 

 

 دستش و کالفه تو موهاش فرو برد... 

 

وای دنیا دنیاااا  -  

 

 ...چیه؟! 

 

لش نگ بزن بهش بگو اینجانی که خیاز حداقل یه  -

 راحت شه

 



شه...دیگه ...بگم اینجام که خیالش ناراحت یم

فهیم؟ببینیم یم ذاره منو تو همو نیم  

 

 یهو داد زد: 

 

 لعنتی یه کاری بکن یا برو پیشش و بهش بگو دِ  -

اینجانی یا زنگ بزن بهش که دم به دقیقه این پشه 

 به بهانه ی حرفای بابات پانشه بیاد اینجا

 

کنارم رد شدو روی مبل جلوی   با عصبانیت تمام از 

Tv نشست و بیخیال مشغول تماشا شد! قلبم از

زدو اش مچاله شد. اون نباید رسم داد یمدست

کرد... اش و رو من خایل یمعصبانیت  

 



بغض گلوم و گرفت. پاشدم و نی حرف راه اتاق 

 خواب و در پیش گرفتم... 

خاک تو رس من به کش دل بسته بودم که 

ونم بندازه. فکر خواست از یم خونه اش بیر

م خسته شه... کردم انقدر زود از نیم  

 

ی حالم از خودم بهم یم خوره از این که به همچیر

 آدیم دل دادم... 

 گوشیم و برداشتم و به تاکش زنگ زدم 

هام و عوض کردم. چمدونم و دنبال خودم و  لباس

ی اش بردم و به سمت در  کشیدم از پله ها پاییر

ادمخروچی راه افت  

 

ی هنوز متوجه نشده بود درو بستم و وارد  حسیر

 محوطه شدم تاکش دم در بود... 



ی توی محوطه  یهو صدای نگران و ترسیده ی حسیر

 پیچید... 

 

ی؟!     دنیااا...دنیا کجا داری میر

 

اش برنگشتم نی اهمیت به راهم ادامه به سمت

 دادم

 یهو دستم و گرفت و به سمت خودش برگردوندم

گفتم: با عصبانیت    

 

 ...ولم کن میخوام برم

 

خوای بری قربونت برم؟! ...من بگم غلط    کجا یم

شی برگردی؟... رایصی یم؟  کردم خوبه  

 



 ...نه رایصی نمیشم 

 

  چیکار کنم که برگردی...بابا بخدا من منظوری 

خواد راه به راه این پشه به نداشتم فقط دلم نیم

یاد بهانه ی رسوندن حرفای بابات بهت پاشه ب

اش... اینجا...بخدا یه بار دیگه ببینم  

 

ی اجازه ی ادامه دادن و ازش   بغض کردو همیر

 گرفت!... 

 آروم لب زد: 

 

   بمون دیگه باشه؟

 



ی ...بر یم گردم خونمون...تو ...باید برم حسیر

 درست نیست یه دخیی این همه مدت 
ی

راست میگ

 از پدرو مادرش دور باشه

 

 کنم تو تونم...نیم  من...من نیم
ی

نم بدون تو زندگ

به بودنت عادت کردم ...بیا و لج بازی نکن و 

مت  بمون... قول میدم هر وقت خواستی خودم بیی

 خونتون ... 

 

خواسم بحث و ادامه بدم رسم و تو گردن اش نیم

 فرو بردم و بوسیدم اش 

 

 ...خدافظ

 



ون اومدم و سوار تاکش شدم. راننده  از خونه بیر

در نیمه باز  قب گذاشت. ع و تو صندوق  چمدونم

ی نگایه به محوطه خونه  بود از شیشه ی ماشیر

 انداختم

ی هنوز رس جاش بود و از دستی که روی گونه  حسیر

کنهکشید. متوجه شدم که داره گریه یماش یم  

 

خواستم برگردم! بدجور بغض کرده بودم. نیم  

دوس داشتم یه چند روزی ازش جدا باشم شاید 

ی و  عشق و عاشقی از رسم بیوفته. شیشه ی ماشیر

باال کشیدم. کم مونده بود خودمم بزنم زیر گریه 

ی حرکت نکرده بود دلم واسه اش یه  هنوز ماشیر

 ذره شده بود

 



کردم؟ اگه بابام حتی ذره من داشتم چه غلیط یم

ی بو یم برد یا یه بالنی ای از عالقه ی من به حسیر

ی یم فهرس من یم ی . نباید چیر ی مید اورد یا رس حسیر  

گفتم بردیا چه رفتم و بهش یمباید پیش بابام یم

کرد دیگه دلم آبروریزی کرده، باید ادب اش یم

نند منو بردیا همو دوس ک خواست همه فکنیم

 داریم

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 وارد خونه شدم درو بستم



شد! خونه  اختیار اشک از چشمام رسازیر یمنی  

ک  چقد سوت و کور شده بود. انگار که تک ت

 کوچه پس کوچه های قلبم بم بست شده بود

 

خونه رفتم یه لیوان آب رس کشیدم  ی  به اشیی

اومدبا اب خوردن ونفس عمیق هم اشکام بند نیم  

چقدر هوا نفس گیر بود. خونه تبدیل شده بود به 

وکه...   یه میی

 

 به اتاق خواب رفتم 

دیدم اتاق گوشه گوشه ی اتاق تصویر دنیارو یم

داد. تو آینه به خودم نگاه  و یمهنوز بوی عطرش

ی یه کردم باورم نیم شد رسو وضع ام شده بود عیر

 بچه ی پنج ساله با دستم اشکام و پاک کردم

 



روی تخت دراز کشیدم بالشی که زیر رس دنیا بودو 

برداشتم و بو کردم. انقد دلم براش تنگ شده بود  

که احساس میکردم قلبم درد میکنه و هر آن 

ه... ممکنه بایست  

 

افتاد. درد دوری اون انقدر و ای کاش این اتفاق یم

خواست یکبار برای جان فرسا بود که دلم یم

م نه این که لحظه به لحظه با به یاد  همیشه بمیر

آوردنش هزاران بار جون بدم و دوباره به امید 

ی اش زنده شم ... برگشیی  

 

 یم
ی

کردم؟!... واقعا من قبل دنیا زنده بودم و زندگ  

 

•••  

 



 دنیا"

 

 

به خونه رسیدم پول تاکش حساب کردم و وارد 

شدم. چقد هوای خونه واسم نا آشنا بود. 

کردم. انگار نه انگار که تو این احساس غریتی یم

 خونه قد کشیده بودم و بزرگ شده بودم

 

هوا تاریک شده بود    

محافظای بابا دم دره ورودی بودند نی اعتنا از  

خونه شدم. بابا ، با همون  کنارشون گذشتم و وارد 

 زبون چرب و نرمش به استقبالم اومد

 

  به به دخیی خوشگل تر از مهتابم کجا بودی بابا ؟ 

 چرا یه زنگ هم بهم نزدی؟ 



 

؟  ...سالم خونی

 

   تو خوب باشی ما هم همه خوبیم

 

ی و واسم تعریف کن ببینم چیکار کردی   بیا بیا بشیر

 کجاها رفتی 

 

هیچ جاییم نرفتم... خسته ام  ...هیچ کاری نکردم،

م تو اتاق ام  میر

 

آنیتا اومدو چمدونم و تا اتاقم واسم اورد هنوز 

ی بنظر یم ام و زیر چونه اش بردم اومد دستغمگیر

 و رسشو باال اوردم

 



...چیکار کردی؟ تونش کاری که گفتم و انجام 

 بدی؟

 

  نه هنوز...هیچ احساش از خودش نسبت بهم 

کنم فقط مال همون هر کاری یمنشون نمیده... 

کنه و لحظه اس بعدش همه چیو فراموش یم

ی یه غریبه باهام برخورد یم کنه... دوباره عیر  

 

 کامال از حرفاش نا امید شدم

اشک از چشماش رسازیر شد با صدانی پر بغض  

 گفت: 

 

خدا دیگه نمیدونم چه غلیط باید بکنم...دیگه ب -

 بریدم دنیا

 



  فهمیدم نا خداگاه بغلش کردماین بار حال اش و یم

 

کنیم...گریه نکن ...باهم درستش یم  

 

مثل کش که محتاج یه اغوش گرم باشه محکم 

بغلم کرد. برای چند لحظه حس کردم یگ از 

های زندگیم و در آغوش گرفتم... ترین آدم نزدیک  

اروم از خودم جداش کردم با دستم اشکاش و پاک  

 کردم

 

ی    فرصتی و دادی...   مرش که بهم همچیر

 

 بهش لبخند زدم. چند لحظه انی گذشت 



د. آنیتا  ی صدای بابا رو شنیدم داشت اصداش میر

رسی    ع دست اش و روی گونه هاش کشید لباس 

 هاشو مرتب کرد

 

   من دیگه برم

 

 ...باشه برو

 

ون رفت و درو بست  از اتاقم بیر

نگایه به اتاقم انداختم.  لباسام و عوض کردم. 

ه غار تنهاییم برگشته بودمدوباره ب  

ی تر از همیشه بود این ا  ما این بار هوای اتاق سنگیر

بار دلتنگیم یه دلیل بزرگ داشت شاید بزرگیی از 

 دوری از مامان... 

 



ی تنگ شده بود   دلم واسه ی حسیر

خواستم بهش زنگ بزنم اما گوشیم و برداشتم یم

پشیمون شدم. من اومده بودم که فراموشش کنم 

روزای اول بشم و به کارم ادامه بدم و مثل  

 

گوشی ام و تو جیب ام گذاشتم و بغض ام و قورت 

ون رفتم. بابا و بردیارو دیدم که  دادم از اتاقم بیر

 مشغول گپ و گفت باهم بودند

فرصته خونی بود واسه ی تعریف کردن جریان 

 امروز. به جمعشون پیوستم

 

ی   گلم بیا بشیر
   سالم دخیی

 



خورد اش بهم یمهای الیکمحبت حالم از این

اش کنم. رفتم و رو به روش مجبور بودم تحمل

ام نشسته بودردیا روی مبل سمت چپب نشستم.   

ای زل زدمختم و به گوشهپاپشت پا اندا   

 

؟خوای واسه امون تعری  نیم ف کتی  

 

سید ایشون بهیی  ه از برادر زاده تون بیی
...بهیی

 توضیح میدن... 

 

یا انداخت و گفت: نگایه به برد  

 

   منظورش چیه؟! بردیا بگو ببینم... 

 

    هیچی عمو جان من امروز دلم... 



 

 نذاشتم حرف اش تموم کنه... 

 

...امروز این آقای به ظاهر مظلوم پاشدو اومد 

پشمقدم آبروی منو جلوش برد... پشه  خونه ی

ی  اش کیل سواالت عجیب و غریب ازم بعد از رفیی

ود همه چیو به زبون بیارمپرسید کم مونده ب  

 

؟!...  ی که نگفتی ی    چیر

 

نی اهمیت ابروهامو باال انداختم. با عصبانیت رو  

 کرد به بردیا و گفت: 

 

شه ی نفهم این چه کاری بوده که کردی ؟عقل پ -

 تو کله ات نیست؟



 

    دلم واسش تنگ شده بود

 

ه داشتی همه ی نقشه هام و    مردشور دلت و بیی

کردی... نقش بر آب یم  

 

 آخیش دلم خنک شد

ببینم اش  خواست دیگهدلم نیم   

برد و ترسید حداقل از بابا حساب یمز من که نیما 

اومد کاش عاشق یه نفر دیگه دیگه سمت ام نیم

 اش به حرمت گذشته شدو یمیم
ی

رفت دنبال زندگ

... اومد واسش بد بخوامها دلم نیم  

 

ون دادو  به اجبار گفت: بردیا با عصبانیت نفش بیر  

 



م  دیگه نمیر
ی

    چشم عموجان هر چی شما بگ

 

   معلومه که نباید بری

 

وسط رسوصداهای بابا صدای آالرم گوشیم و 

 شنیدم از تو جیب ام درش اوردم

 روی صفحه ی گوشیم نمایان شد. نی 
ی اسم حسیر

شد که جلوی اختیار کش لبخندم داشت باز یم

ی خودم خودم و گرفتم و اون همه ذوق و رو 

 نیوردم 

 

بابا حرفاش و ادامه نداد. سوایل نگاهش روم بودو  

 گفت: 

 

   کیه؟! 



 

ی یم شنوه...پش مقدم ...هیس...رسو صدا نکنیر  

 

خواست یه دل سیر باهاش حرف بزنم ویل دلم یم

شد. وصل کردم... جلوی بابا نیم  

 

 ...الوو

 

   سالم عشق من چطوری؟

 

رده! صداش گرفته بود معلوم بود گریه ک  

 

 ...سالم نفسم خوبم تو چطوری؟

 



   اصال خوب نیستم

 

 ...چی شده ؟! 

 

  دلم واست خییل تنگ شده کاش زودتر صبح بشه 

 برگردی پیشم ، اصال کاش االن اینجا بودی

 

 ...قربونت برم میام

 

 نگایه به بابا و بردیا انداختم بهم زل زده بودند

 

   گ ؟...گ میای؟

 

 بهت ز 
ً
نم کاری ...عزیزم بعدا ی نگ میر

 نداری...خدافظ



 

 بدون اینکه وایسم خداحافیطی کنه قطع کردم... 

 بابا رس پا وایسادو واسم دست زد

 

  باریکالاا...باریکال الحق که تو دخیی متی رسبلندم  

 کردی دخیی 

 

 جلو اومدو روی موهامو بوسید

 زیر لب حریص پچ زدم: 

 

 ...ایش...عقده ای 

 

خورده بهم زل زده بود بردیا با ابروهای بهم گره  

 نی اهمیت نگاهش و ازم گرفت پاشدو رفت! 



 با عصبانیت پاشدم و رو به بابا گفتم: 

 

ه ، اصال  ...من دیگه با بردیا آبم تو یه جوب نمیر

دیگه حوصله اش و ندارم از این لحظه به بعد 

  ببینم اش یا 
ی
بشنوم که از ازدواج منو اون حرف

.. یم نم زیر همه چی ی . زنید میر  

 

 و اخمای درهم چند قدیم جلو 
ی
بعد مکتی طوالن

 اومد و متعجب گفت: 

 

؟!     داری منو تهدید میکتی دخیی

 

 ...شما اینطوری فکر کن

 



 بزنه از کنارش رد شدم و به 
ی
دیگه نذاشتم حرف

 اتاقم برگشتم

 

ی و گرفتم بوق اویل کامل نشده بود   شماره ی حسیر

با که جوابم و داد. کیل باهم حرف زدیم تقری

ساعت سه شب بود که بزور خوابم برد قرار شد 

 فردا بعد ازظهر برم یه رس برم پیشش... 

 

 .... 

 

ساعت دو بعد ازظهر از خواب بیدار شدم. معدم 

هم شام نخورده دیشب شد. داشت سوراخ یم

اومد خوابیدم. از جام پاشدم هنوز هم خوابم یم

 بود  خوردم کم موندهرفتم صبحانه یمویل باید یم

ه دست و صورت ام و شستم   معدم درد بگیر

 



خونه راه  ی از اتاق ام خارج شدم و به سمت آشیی

ابا خونه نبود... ب افتادم.   

 

وع کردم به  ی چید رسی خدمتکار صبحانه رو روی میر

 خوردن ... 

 

ی بودم یعتی  ی صبحانه همه اش تو فکر حسیر رس میر

 االن داشت چیکار میکرد... 

یگه... د  رس کاره اه این دیگه چه سوالیه حتما   

ون زدم واسه   که از خونه بیر
ی
بعد از اون شب بارون

ی باری بود که روزم و با   عمیل کردن نقشه ام اولیر

وع یم کردم... ندیدنش رسی  

 

 بعد از خوردن صبحانه به اتاقم رفتم 



یه لباس خوشگل پوشیدم و یه ارایش مخترص  

ین شکل برم به دیدنش   کردم دوست داشتم با بهیی

ام و برداشتم تقریبا ساعت پنج و شش بود  کیف 

شد که راه افتادم هوا کم کم داشت تاریک یم

 رسیدم 

 

 از تاکش پیاده شد

خییل دلم واسه اش تنگ شده بود. دره نیمه باز 

 حیاط توجه ام و جلب کرد !... 

گوشی ام و از توی کیف ام در اوردم و شماره اش و  

 گرفتم 

 

؟  ...الو سالم عشقم کجانی

 

سالم عزیزم... خونه ام...     



 

ذاری... ...ای بابا...در حیاط و چرا باز یم  

 

  فک کنم یادم رفته... حاال اون و ول کن بیا تو دلم 

 واست یه ذره شده 

 

 ریز خندیدم و گفتم: 

 

 ...منم دلم واست تنگ شده... 

 

 در خونه هم نیمه باز بود! 

 با تردید وارد شدم همه جا تاریک ، تاریک بود! 

 

؟
ی

   نه بابا جدی میگ



 

... چراغا خاموش ان مطمئتی خونه ای؟ نکنه 

ذاری... داری رس به رسم یم  

 

اومد انگار نه انگار که جلوتر رفتم هیچ صدانی نیم

ی تو خونه بود!  کردم کم کم داشتم شک یم حسیر

به بودنش. دستم و روی کلید برق بردم طویل 

 نکشید که همه جا روشن شد

 

همانا و سکته کردن منم هماناروشن شدن خونه   

شوک عجیتی بهم وارد شد رس جام خشکم زد. کیل 

آدم ریختند رسم و جیغ و داد راه انداختند بعد از 

 چند دقیقه... 

 واسه این که دست بردارن جیغ کشیدم: 

 



تونه عروسیهههه؟  ...چه خیی

 

ی جلو اومد. محکم بغلم کرد و با خنده گفت:   حسیر

 

گلم...   تولدت ...مبارک خوش  

 

ون زد  چشمام از حدقه بیر

 

 ...تولدمه امروز؟!!! 

 

   دوستان خانم خودش تولدش و فراموش کرده... 

 

وع کردن به خندیدن پریا پرید و بغلم کرد  همه رسی

 



   تولدت مبارک نفسم

 

 ...مرستر قربونت برم

 

ی داشت بهمون  خودش و بهم آويزون کرد حسیر

کرد جلو اومد و گفت: نگاه یم  

 

زن ام و ول کن خفه اش کردی...    پریا   

 

 پریا با اخم به سمت اش برگشت

 

 من چاقم؟   یعتی االن یم
ی

خوای بگ  

 

ی و گرفتم یه جوری که پریا متوجه نشه  مچ حسیر

 نزنه که 
ی
فشار دادم و با ابرو اشاره کردم که حرف



بهم نگاه کرد و بعد نگاهش و به   پریا ناراحت شه. 

 پریا داد: 

 

تپل با نمگ...    نه عزیزم شما   

 

    ایشش

 

 پریا از کنارمون رد شد و رفت

ی برگشت به سمت ام و تو چشمام زل زد  حسیر

 

   دلم واست قده یه نخود شده بود

 

 ...دلم من واسه تو قده یه عدس شده بود... 

 



 از حرف ام خنده اش گرفت

 

ی ات داریا    ای شیطون همیشه یه جوانی تو آستیر

 

 ...بله دیگه

 

و محکم لبام و بوسید. با دستم اروم زدم جلو اومد

و گفتم:   تو بازوش  

 

 ...بگو ببینم کادوم کو؟

 

   اول بیا با مهمونا آشنات کنم بعد... 

 

خوام اول کادومو بدهخوام نیم...نیم  



 

خوای بفهیم کیا اومدن جشن   توله یعتی تو نیم

 تولدت؟

 

 ...نه نه نه

 

ما  لپتو گاز یم گیر  

 

ه هام چسبوندمدستام و به گون  

 

 ...حق نداری

 

   زن ایم ها... 

 



 ...گ گفته ؟

 

   خودم میگم... 

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...کادومو بهم میدی یا نه؟

 

   بیا بریم ، بیا بریم ...مرغ تو یه پا داره 

 

کنجکاو بودم یعتی کادوش چی میتونست باشه 

 دستم و گرفت به سمت اتاق خواب بردم

 

هردوتا باهم وارد شدین در اتاق و باز کرد   



 

 ....وااااای خدای من باورم نمیشه

 

 کم مونده بود اشک شوقم در بیاد

 

  کردم انقد خوشحال بشی   فک نیم

 

ی برگشتم و بغل اش کردم  به سمت حسیر

 

 ...مرسیتر عشقم

 

 ارزوم 
ی

ی لباس سیندرال از بچه گ یه لباس دقیقا عیر

ی ارزوم و براورده کنه چقد  . بود فک نمیکردم حسیر

خوشگل بود دلم میخواست ساعت ها بشینم و 



نگاش کنم. با ذوق به سمتش قدم برداشتم دستم 

 و روی دامن خوشگل آنی اش کشیدم

 

 ...بنظرت اندازم میشه؟

 

   ببخشید که سایز لباس زیرتم دارما... 

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...راس میگیا

 

ه شدم  برگشتم و دوباره به لباسه خیر

 

سش دارم دلم میخواد رسی    ع ...وای خییل دو 

 بپوشمش



 

 سکوت اتاق و پر کردو من غرق تماشا بودم

 

ی آروم گفت:   حسیر

 

   دنیا

 

کردم گفتم: درحایل که جای جای لباس و نگاه یم  

 

 ...جانم

 

ی نگفت!  ی  منتظر ادامه شدم اما چیر

ی باعث شد برگردم ببینم چشه...   و همیر



و برده بود  های شلوارش فرو هاش و تو جیبدست

ی بود!   رسش پاییر

 با دیدن اش تو اون حالت یه جوری شدم

 افتاده! کردم یه اتفاهمه اش احساس یم
ی
ف  

 

 جلو رفتم و گفتم: 

 

 ...چیه عشقم! 

 

   راسش... 

 

ی کشتی منو بگو ببینم چی شده  ...وای حسیر

 

   راسش مامان و بابا دارن میان اینجا... 



 

ی معتی  اولش خشکم زد. ویل به محض گرفیی

لبام و از هم باز کردم و گفتم:  اشحرف  

 

؟!...با من شوچی نکن تورو خدا...   ...چییتر

 

 با خنده گفت: 

 

کنم جدی دارم میگم  شوچی نیم  

 

ی بهیی ...خب یم گفتی من یه چیر

پوشیدم!...توهم رسخود یه کارانی میکنیا! یم  

 

  تو که همه چی بهت میاد قربونت برم 

ه... پوشی دیگمن...بعدشم لباس ات و یم  
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" ی  حسیر

 

گفتم زبون ام بند دونسم چطوری باید یمنیم

 اومده بود یهو نه گذاشتم و نه برداشتم گفت: 

 

... ...یم خوام زنم شی  

 

 چشاش قلمبه شد

 آب دهنم و قورت دادم و گلونی صاف کردم: 

 



... منظورم!...منظورم این بود که باهام ازدواج  

 ...!  کتی

 

؟!...معلوم
ی

ه حالت خوب نیستا  چی داری میگ  

 

 ...اتفاقا خییل هم حالم خوبه از این بهیی نمیشه

 

 زد زیره خنده

 

کتی ؟  یعتی االن تو داری از من خواستگاری یم  

 

 ... اره دیگه

 

 خنده هاش اوج گرفت. کالفه گفتم: 



 

 ...ای بابا! 

 

   همه مدیل اش و دیده بودم این مدیل اش و نه... 

 

ی   چیکار کنم؟... خب من بلد نیسم اولیر
ی

بارمه میگ  

 

ش فقط نگام یم ی کرد و از لبخند شیطنت آمیر

 مشخص بود کیل تو دلش داره بهم میخنده... 

 

 ... خب جواب ات؟

 

   هولم هستی که؟

 



 ... اره خییل هولم رسی    ع جواب بده بدوو... 

 

   نه

 

اش پرید. ام برای شنیدن جواب مثبتیهو کل ذوق

نیا واقعا دلش کردم دتو تمام این مدت فکر یم

 کنه...فکر یمیم
ی

کردم اگه بهش خواد با من زندگ

کنه! پيشنهاد ازدواج بدم نی برو برگرد قبول یم  

 لعنت به من چی فکر کردم چی شد!... 

 

 ...نه؟! 

 

   اهوم نه... 

 

؟...یعتی چی نه؟یعتی نیم خوای باهام ازدواج کتی  



 

خوام نه نیم -  

 

؟! ذاری دیگه... داری رس به رسم یم  

 

 به سمت لباش که براش گرفته بودم رفت

 

   قربونت برم تو چقد خوشگیل

 

 اعصابم داغونه داغون شده بود: 

 

کتی بعد من اینجا   به لباست ابراز عالقه یم

 هویجم اره؟

 



   اره حسود جون
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 دنیا"

 

ی و ناراحت رو لبه ی تخت خواب  ی غمگیر حسیر

به نشست. دست از تماشای لباسم برداشتم و 

اش رفتم و کنارش نشستمسمت  

 

 ... چیه قربونت برم؟

 

هیچی  -  

 

کتی ؟هووم؟...چرا بهم نگاه نیم  



 

 کامال جدی و عصتی گفت: 
 با اخمانی در هم و لحتی

 

  دنیا واقعا جوابت منفیه؟...اگه من مشکیل دارم 

حلش کنم...  بگو تا  

 

 به چشماش زل زدم

ت اش جواب رد بدمتونسم به درخواسنیم  

ال وقتی ازم خواستگاری کرد تازه متوجه شدم  اص

ها بود انتظار شنیدن درخواست اش که مدت

خواست تا اخر عمرم کنارش باشم! داشتم! دلم یم  

 

خواستم خواستم به قلبم دروغ بگم نیمدیگه نیم

خودم و بزنم به اون راه. حش که با اون تجربه 

س دیگه نداشتمکردم و کنار هیچ کیم  



 

 باهاش بزرگ شده بودم.   حتی بردیا 
ی

که از بچه گ

های دنیا فرق داشت. اون برای ی آدماون با همه

ه دیگه بود...  ی  من یه چیر

 

 چقدر ارزش داره که من نخوام  
ی

اصال مگه زندگ

کنار کش که دوسش دارم باشم. حتی اگه مدت 

 زمان این عشق خییل کوتاه باشه! 

 

ن و نی توجه به موقعیت بدون این که حتی به ای

فکر کنم که چه بدبختیانی بعد جوانی که بهش 

 میدم در انتظارمه گفتم: 

 

 ...جواب من مثبته...باهات مشکیل ندارم... 

 



اولش چشماش درشت شد. بعد کنجکاو نگاه ام  

 کرد

 

 دیگه ؟! 
ی

   راست میگ

 

ی کردم  رسم و آروم باال و پاییر

 

 ...اهوم

 

 یهو بغل ام کرد! 

 

میدم نذارم اب تو    قربونت برم عشقمم!...قول

 دلت تکون بخوره. 

 

 



 کم مونده بود اشک ذوق از چشماش بچکه! 

سوخت. دلم به حال خودمم دلم واسش یم

کردم ؟... سوخت چجوری باید بابارو رایصی یمیم  

 

تر کرد اشک تو چشمام حلقه ی دستاش و محکم

حلقه زد. واسه این که جلوش زار نزنم با تشی  

 گفتم: 

 

ی خفه شدم خوام بخدا...ولم کن دیگه یم ...حسیر

 لباس خوشگلم و بپوشم

 

 با خنده گفت: 

 

   ببخشید

 



تی لباسم و بپوشم؟خوای کمک ام ک...نیم  

 

   چرا که نه... 

 

پاشدم بجز لباس زیرام همه ی لباسام و در اوردم. 

یهو متوجه نگاهش شدم. مدام نگاهش روی 

ی یم ی شد. چقدرم نگاهاندامم باال و پاییر  اش سنگیر

 بود خدااا... 

 

؟!   ...چیه چرا اینطوری نگا میکتی

 

 هول شده گفت: 

 

-  ...! ها؟!...هیچی  

 



؟!   ...مطمئتی

 

 خندیدو گفت: 

 

   نه... 

 

ون به پریا بگو بیاد کمک ام ، ون...برو بیر  ...برو بیر

 رسی    ع ... 

 

 خندیدو پاشدو و به سمت ام اومد

 

بندم خودم... ه زیپ دیگه یمی  -  

 

راوردن لباس و از تن مانکن درحایل که مشغول د

چرخوندبود با لبخند مرموزش نگاه اش روم یم  



ی ابروهام اوردم که خندیدو مشغول کارش  اخم بیر

 شد. لباس در اوردو به سمتم اورد 

 

ی شلوار باال کشیدم اش.  از پشت زیپ و    عیر

کمربند اش و بست. کفشای پاشنه بلند خوشگلم 

اینه ی قدی  و پوشیدم و موهام و باز کردم جلوی

 رفتم

 خدای من صدبرابر یه لباس عروس زیبا بود 

 دوس داشتم همه اش تو آینه به خودم نگاه کنم 

 

   دورت بگردم چقد خوشگل شدی

 

 ...وا...مگه زشت بودم که خوشگل بشم؟

 



ازپشت بغلم کرد رسش و توی گردنم اوردو دستاش 

و دور کمرم حلقه زدلباش و کنار گوشم اورد و پچ 

 زد: 

 

ی هستی که بدجور به دلم    تو زیباترین دخیی

 نشسته... 

 

صدای جذاب مردونش ،گرمای نفساش عجیب 

بهم احساس ارامش میداد. ته ریشش روی گردنم 

ی باعث میشد بدنم مور مور  در لغزش بود همیر

بشه و احساس عجیب و غریتی بهم دست بده. یه 

خواست ادامه بده هم دلم حش که هم دلم یم

ت دست برداره تا غرق حرکاتش نشم و خواسیم

خودم با دستای خودم بهش اجازه بدم تبدیلم کنه 

 به یه دخیی دست خورده... 



چشماش و بسته بود و به گردنم بوسه های ریزی 

د! بعد این همه مدت دوباره اقدام کرده بود  ی میر

ی یه رابطه...   واسه داشیی

 

ی بارم بود که دلم یم ن امو خواست رابطهو من اولیر

ه! چون یگ دو دفعه ی قبیل اصال  شکل بگیر

ترسیدم از اینکه بزنه دوستش نداشتم هیچ تازه یم

 به رسش و بخواد بزنه ناکارم کنه... 

بار فرق داشت. من با تمام وجودم دوستش اما این

ی بودم...   داشتم واز حس خودم مطمی 

ذاشت... اشت روم تاثیر یمد  کم کم با بوسه هاش  

 

ل کنم. نفس عمیقی  سیع کردم خود م و کنیی

کشیدم و تند به سمت اش برگشتم. چشماش 

جذاب و خوش رنگ اش خمار شده بود 

بارید. دروغ نگم منم دلم ازچشماش یم  شیطنت



خواست برای یک بارم شده اندام ورزیده و یم

ی یه رابطه لذتخوش  فرم اش و به قصد داشیی

 بخش لمس کنم... 

 

بود بزنم زیره خنده. ویل نمیدونم چرا کم مونده 

قبل این که پقی بزنم زیره دستم و به سینه اش 

 چسبوندم و کنارش زدم و با خنده گفتم: 

 

ون... ... برو کنار یم خوام برم بیر  

 

ون اومد. دستم و  بدون نگاه کردن بهش از اتاق بیر

جلوی دهنم گرفتم که صدای خندهام به اوج 

 نرسه

ی برم کها  اومدم که یهو چشمم به  ز پله ها پاییر

خانومش افتاد...  و   اقای مقدم  



 

برگشتم و دره اتاق خواب و نگاه کردم. یه خورده 

ون و باهم به  ی شدم که از اتاق بیاد بیر منتظر حسیر

 استقبال اشون بریم اما نیومد که نیومد... 

 تصمیم گرفتم تنهانی به استقبال اش برم

زوم  اروم از پله ها رو یط کردم تمام مهمون ها روم 

کرده بودند! یه نگاه کیل بهشون انداختم میالدو 

 رضا هم اومده بودند

 

 به سمت خانم و اقای مقدم رفتم

 

 ... سالم

 

 با ذوق رستاپام و نگاه کردند

 



    سالم دخیی زیبا چطوری؟

 

ی   ...مرش شما خوبیر  

 

     ای جانم چقد ناز شدی دنیا... 

 

 ...مرش لییل جون

 

م به خودم رفته...    الحق که سلیقه ی پش   

 

با لبخند زیبانی که به لب داشت با من و   لییل جون

کرد. میالد به جمعمون اقای مقدم صحبت یم

ی دست داد دست  پیوست. به مامان و بابای حسیر

منم گرفت اش و به سمت  

 



 بر خالف میلم بهش دست داد

 

    تولدت مبارک دنیا خانوم

 

 ...مرش

 

    چند ساله میشی بسالمتی 

 

 ...بیست و یک

 

 اقای مقدم لپمو کشید

 

     قربون عروس کوچولوم برم

 



از حرکت اش خنده ام گرفت ویل خنده ام تو یه 

وع کرد به  لبخند خالصه کردم. لییل جون رسی

 خندیدن

 

   انقد رس به رسه عروس ام نذارین

 

 دستم و گرفت از کنار میالد اقای مقدم رد شدیم... 
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" ی  حسیر

 

 



ین  ون اومدم وارد بهیی لباس ام و پوشیدم از اتاق بیر

 نشیمن شدم

 

 میالد به سمتم اومد و روی شونه ام زد: 

 

   کلک اخرش کار خودتو کردی... 

 

 ...منظورت چیه ؟! 

 

 ابرونی باال انداخت و به دنیا و مامان اشاره کرد

 

کردند از چهره شسته بودن باهم صحبت یمن 

تند و غرق هاشون معلوم بود کیل هم گرم گرف

اند... صحبت  

 



  نگاهشون کن ...اقای مقدم یه جوری عروسم 

کنه ش ،عروسم میکنه که هر گ ندونه فک یم

 ساله دنیا عروس خانواده ی مقدمه

 

... اچی قربونش برم از بس که به دل میشینه 

 عشقم

 

   اوه اوه عشقم؟

 

نگایه به چهره ی میالد انداختم پیدا بود کیل 

 شدم حرص خورده. با 
ی
دیدن چهره اش عصبان  

 

ی مجبور به نفرینم نک - نحسیر  

 

فت که دست اش و گرفتم  داشت میر



 

 میالد؟!...دیوونه شدی! 
ی

 ...چی داری میگ

 

 پچ زد: 
ی
 جلو اومد و اعصبان

 

ی کش که به دنیا دل داد من بودم نه تو    اولیر

 اجازه ی دزدیدن 
ی

...حاال چون تو پش مقدم بزرگ

 عشق بقیه رو داری 

ی ترم باید  ویل من چون از یه خانواده ی سطح پاییر

 بشینم و نظاره گر باشم... 

 

...حرف دهنتو بفهم میالد معلوم هست چی داری 

؟! 
ی

 میگ

 



نم  ی   من خودم میدونم دارم در مورد چی حرف میر

 مبارکت باشه داداش...ما رفتیم

 

ون کشید و رفت  دست اش و از دستم بیر

اگه باعث آبرو  انقد عصابم خورد شده بود که

دم و همه رو با تیپا ریزی نیم ی  و بهم میر
ی
شد مهمون

ون یم نداختماز خونه بیر  

 

نفس عمیقی کشیدم کراوات ام و محکم تر کردم و 

 به سمت مامان و دنیا راه افتادم

 

ی مامان     به به پش خوشتیپ و جنتلمن ام بیا بشیر

 

؟  ... سالم مامان خونی

 



چطوری؟   قربونت برم عزیزم تو   

 

 ...یه بد نیسم 

 

 زل زده بود 
ی
نگایه به دنیا انداختم به خانم بیان

انقد فکرش درگیر شده بود که متوجه حضورم 

 نشدکنارش نشستم

 

 ... ِاهم

 

 به سمتم برگشت

 

   قربونتون برم چقدم بهم میاین ...من برم شما 

ی   راحت باشیر

 



   نه لییل جون بمون

 

بر میگردم   نه عزیزم کار دارم دوباره   

 

دند ی  باهم حرف میر
ی
 اووف چقدم خودمون

مامان از کنارمون رد شدو رفت. دست دنیارو  

اش... گرفتم و تو بغلم کشوندم  

 تو چشماش زل زدم

 

 ... اخرین بارت باشه با احساسات من بازی میکنیا

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

   تازه کجاشو دیدی



 

، مواظب ... داری منو مجبور به یه کارانی میکنیا 

 حرف زدنت باش خانوم خانوما

 

   نه بابا جرات اش و داری؟

 

 ...حاال میبیتی گ جراتشو داره گ نداره؟

 

   باشه...خواهیم دید

 

 برگردوند
ی
 دوباره رسش و به سمت بیان

 

ه - خییل اشناست!  قیافه ی این دخیی  

 



 ...کدوم؟

 

 کشوند
ی
 دست اش و به سمت خانم بیان

 به عنوان منشی تو هانی تو تمام این سال
ی
 که بیان

کت فعالیت یم بارم سیع نکردم رو کرد حتی یکرسی

قیافه اش زوم کنم. چون هیج احساش درون من 

گرفت. حتی حس  نسبت به اون شکل نیم

 کنجکاوی یا یه توجه زودگذره ساده! 

 

اما دلم نیومد اون لحظه رو دستی دستی بدون 

 که العمل دنیا نسبتدیدن عکس
ی
قرار بود  به حرف

 بزنم از دست بدم: 

 

بیتی چقد خوشگل شده ...بیاتیه دیگه ...یم  

 



به سمتم برگشت. ابروهاش بهم گره خورد و 

 حریص لب زد: 

 

   عههه خوششش ِگللل شده ؟

 

 پا روی پا انداختم و گفتم: 

 

 ...اوووف خییل... 

 

 کردم و در ادامه گفتم: 
ی
 پوف

 

مون  بیاد...شانسم نداشتیم یه زن خوشگل گیر  

 

یگ از دستاشو روی گردنم گذاشت و فشار داد و با 

 عصبانیت لب زد: 



 

خوای خفه ات کنم هوووم؟  یم  

 

 
ی
اش که در حد مرگ رو چهره ی بامزه ی عصبان

 خنده دار شده بود زوم کردم... 

ی نمونده بود بزنم زیر خنده...  ی  چیر

 

 خوشت اومده ...چرا منو به 
ی
  تو که از خانوم بیان

 کردی هان ؟...برو بهشون  مامان ،
ی
بابات معرف

 و دوست دارم...طراوت ، 
ی
بگو طراوت خانومه بیان

...هه...از هردوتاتون بدم میاد...برو برو  ی حسیر

 پیشه عشقت

 

ی کشیدپاشدو رفت. نی اختیار پقی  دست اش و پاییر

 زدم زیره خنده... 



 

از جام پاشدم و واسه عرض ادب به سمت پدر 

 رفتم

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

ی برخالف گفته ی من بجای  از اونجانی که حسیر

 رفت پیشه باباش. به سمت 
ی
اینکه بره پیشه بیان

 رفتم
ی
 بیان

 

 چطوری؟
ی
 ...سالم خانم بیان



 

مشغول گپ و گفت با پشی با قد متوسط و قیافه 

ی   ی معمویل بود. هر دوتا به سمتم برگشیی

پشه بهت زده نگاهش و روم چرخوندو قبل اینکه 

 ح
ی
 بزنه گفت: بیان

ی
رف  

 

ی خانوم     سالم چقد شما زیباییر

 

 ...مرش

 

 لباشو واسه پشه کج کرد 
ی
 بیان

 

خواین برین؟  شما نیم  

 



پشه رسش و زیر انداخت و خودش و ازمون جدا  

 به سمت ام برگشت و لبخند 
ی
کردو رفت. بیان

 زورگ که به لباش چسبوند بود گفت: 

 

؟ ی    سالممم خانوم مرش شما خوبیر

 

 رس تا پامو بر انداز کرد

 

  وای چقد خوشگل شدین بزنم به تخته این لباس 

 خییل بهتون میادا

 

 ... 
ی
 ...مرش...تغییر کردی بیان

 

با عشوه انی حال بهم زن. دستی روی پوسته اش  

 کشید و گفت: 



 

   اره همه بهم میگه 

 

عینک ذره بیتی اش و برداشته بودو کیل لوازم 

ی هم یه  آرایشی به خودش مالید ه بود. واسه همیر

کوچولو تغییر کرده بود. از قیافه اش خوشم 

ی نیم ه چشم حسیر
اومد عجیب بود واقعا این دخیی

 و گرفته بود! 

 

ی و نگاه کردم. تا حواسش نبود  برگشتم و حسیر

ی تیپ و  نگاهم و روش چرخوندم. یه پش با همچیر

 باشه! 
ی
 قیافه ای اخه چطور ممکنه سلیقه اش بیان

 

 زوم کردم   برگشتم
ی
با اخمانی درهم رو قیافه ی بیان

 که گفت: 



 

...تولدتون مبارک...هزار ساله شید  _ راستی

 

 لبخندی مسخره روی لبام اوردم و گفتم: 

 

 ...مرش 

 

ه کرد  ی از دخیی با به یاد اوردن تعریفانی که حسیر

دم که طرف و فحش  حریص دندونام و بهم فشی

رفت از کنارش   بارون نکنم. نی اختیار اخمام تو هم

 گذشتم نگایه به مهمون ها انداختم 

 

صدای موزیک خییل زیاد بود جون میداد واسه قر 

ی انداختم کنار باباش ایستاده  دادن. نگایه به حسیر

بود و مشغول گپ و گفت. چشمم به رضا افتاد 



روی تک مبل نشسته بودو با گوشی اش ور 

فت   میر

 

 نی اهمیت از 
ی کنارش    واسه در اوردن حرص حسیر

گذشتم و به سمت رضا رفتم. روی مبل رو به 

 روش نشستم رسشو باال اورد کیل ذوق کرد

 با دیدن قیافه اش کم مونده بود بزنم زیر خنده

 

؟    سالم دنیا خانوم...خونی

 

 پاشدو اومد کنارم نشست

 

...   ... مرش تو خونی  

 



ا...تولدت مبارکا باشه خوشگل  ...چه خیی   مرسیتر

 خانوم

 

رش رضا جون...خوش اومدی...م  

 

...میدونستم خوشحال یممرسی - شی زودتر تر

 میومدما

 

 نگاه یخ زدم و روش چرخوندم و گفتم: 

 

 ...کاره خونی کردی اومدی

 

لبخند زد. ناخداگاه نگاهم و رو صورتش 

 چرخوندم... 



چشم و ابروی مشگ بیتی خوشگل و صورت زاویه 

خوشگل مشگ...  دار با یه ته ریش  

 

ی شد؟!  - ی چیر  

 

 با صداش نگاهم و تند ازش گرفتم و گفتم: 

 

 ...نه نه...هیچی 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

باهاش ازدواج کتی  مثل اینکه قراره -  

 

 بهت زده گفتم: 



 

 ...با گ؟! 

 

...فکر کردی ح - ی ی دیگه...مامان و باباش و ببیر سیر

 دعوتشون کرده واسه چی هووم؟

 

 دعوتشون کرده که.. 
ی

. ...وا!...یعتی میگ  

 

ی کردم و گفت:   رسی باال و پاییر

 

تت که اره...طرف یم  معلومه - ... دخواد بگیر خیی  

 

ون دادو گفت:   بیر
ی
 نفس پر از حشن

 



خوشبحالش...  -  

 

نم تو دهنتااا...حرف مفت نزن کش  ی ...رضا میر

 قرار نیست با کش ازدواج کنه

 

 متعجب نگام کردو گفت: 

 

؟! یعتی نیم - خوای زنش شی  

 

 

••• 

" ی  حسیر

 

 



کردم  همزمان با صحبت با ، پدر به دنیاهم نگاه یم

 کنار رضا نشسته بودو مشغول بگو بخند... 

 

 ...ببخشید پدر االن میام

 

 احمق من که میدونم میخوای حرص منو در بیاری

 به سمتشون رفتم روی مبل رو به روش نشستم

رضا رسش و به سمتم برگردوند. با دیدنم خودش 

 و جمع و جور کرد

 

ی چطوری؟ - عه سالم حسیر  

 

درحایل که نگاهم رو قیافه ی اخموی دنیا بود  

 گفتم: 

 



 ...مرش خوبم

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

ی نگاه کردم گوشیه رضا به صدا  نی اهمیت به حسیر

 در اومد

 

    ببخشید

 

 پاشدو رفت جواب گوشی اش و بده



ی پا روی پا انداخته بودو بهم زل زده بودبا   حسیر

اش آدم فقط دلش  کت و شلوار طوش رنگه

بشینه و نگاهش کنه!  خواست ساعت هاییم  

 تو چقدر جذانی اخه... 
 لعنتی

مگه میشه با وجود تو من به کسای دیگه حتی نگاه  

 کنم؟! 

 

 پاشدو اومد کنارم نشست

نی اهمیت رسم و چرخوندم و به مهمان ها نگاه  

کردم. لییل جون و اقای مقدم و میدیدم که باهم 

خندیدندیمکردند و صحبت یم  

ی یم خواست با من ازدواج کنه! یعتی واقعا حسیر  

اش قطعیه! نکنه واقعا تصمیم  

 یهو گرمای نفس هاش و توی گردنم احساس کردم

 به سمت اش برگشتم



 

؟! دیوونه شدی ؟این  ی ...چیکار داری میکتی حسیر

 چه حرکتیه... 

 

 مظلوم نگام کرد: 

 

   چیه؟ کاری نکردم یه کوچولو موهاتو بو کردم

 ... ی  همیر

 

 ...جلوی اینا؟

 

   ببخشید که زنیم... 

 

... بذار اسمم بره تو شناسنامه ات بعد این کلمه 

 رو به زبون بیار... 



 

ی که اسم ت رفته تو قلبم کافیه... ا    همیر  

 

 لبخند روی لبام نشست. به چشماش زل زدم

هردوتامون اروم بهم نزدیک شدیم که لبای 

 همدیگه رو ببوسیم... 

 

صدای بلند پریا از جا پریدیم پلکام و روی هم یهو با 

دم گفتم:  ی دم و در حایل که نفس نفس میر  فشی

 

 ...وای خدا ازت نگذره... 

 

ی با عصبانیت گفت:   حسیر

 

ته آروم تر     چه خیی



 

 ... قلبم از جا کنده شد بخداا

 

 روی موهام و بوسیدو گفت: 

 

خدا نکنه عزیزم -  

 

میکرد گفت: پریا درحایل که طلبکارانه نگامون   

 

م     وا مگه چیکار کردم ؟ اومدم زن داداشم و بیی

 برقصه واسمون

 

پریا جلو اومدو دستم و گرفت خودمم خییل 

ی هم  دوست داشتم یه خورده قر بدم واسه همیر



افتادیم به سمت وقت و تلف نکردم. داشتیم راه یم

ی دستم وگرفت  مهمان ها که حسیر  

 

 ...چیه؟! 

 

ریا من اصال حوصله پروندن   دیوونه بازی در نیا

مزاحم هات و ندارم...گفتم که گفته باشم 

 
ی

نگفتی   نگ  

 

نگایه به پریا انداختم. هردوتامون پقی زدیم زیره 

. خنده.   

 

 ...باشه بابا... 

 

 تموم شد
ی
 تقریبا دوازده شب بود که مهمون



بالخره از اقای مقدم و لییل جون تشکر کردیم و 

 خداحافیطی کردند و رفتند.. 

ه رو چرخوندو درو بست ی دستگیر  حسیر

 کیل ذوق داشتم واسه 
ی
لباش که اول مهمون

 پوشیدن اش... 

 

 ام چند برابر یم
ی

شد ! با دیدن اش احساس خستگ  

ی برگشتم. روی پنجه وایسادم و  به سمت حسیر

وبا لحن بچه    دستام و دور گردنه اش حلقه کردم

 گونه گفتم... 

 

 ...خسته شدم

 

حلقه کردو رسش و به دستاش و دور کمرم 

سبوند و چشماش و بست... چ  رسم  



کردم. قلب نا چقد کنارش احساس آرامش یم

آرومم کنارش آروم گرفته بود. دوباره داشتم 

 یم
ی
اومد. از شدم و اشکم داشت در یماحساسان

 خودم جداش کردم و با تشی گفتم: 

 

ی یم خوام برم لباس هام و ...عهه ولم کن حسیر

ونمون.... عوض کنم برم خ  

 

 به سمت اتاق خواب قدم برداشتم م... 

اتاق تاریک بود اباژورو روشن کردم جلوی اینه ی 

قدی رفتم کیل وول خوردم ویل دستم به زیپ 

ی و صدا زدم:  ی هم حسیر  لباس ام نرسید واسه همیر

 

ی   ...حسیییر

 



 چند دقیقه ای نگذشته بود که وارد اتاق شد

 

   جانم عزیزم؟

 

از کن واسم... ...زیپ لباسم و ب  

 

باز کرد.  پشت رسم وایسادو کمربندو زیپ و آروم  

ی افتاد!   یهو لباس پاییر

رسم و زیر انداختم و آروم نگاه ام رو اندامم 

 چرخوندم. سکوت بینمون عجیب و غریب بود! 

 یهو متوجه گرمای دست اش روی کمرم شدم... 

 

کرد به اختیار پلکام و روی آروم بدن ام و نوازش یم

دم. موهام و کنار زدو رسش و تو گردنم فرو هم ف شی



وع کرد  برد. هرم نفس هاش تحریک کننده بود رسی

 به بوسیدنم!... 

 

دست اش و حرکت میداد و به گردنم بوسه  آروم

د. از لذت گوشه ی لبم و   ی های ریز و سطچ میر

گزیدم. عجیب بود در برابرش هیچ مقاومتی 

 نیم
ی

له له زده ام مردای زیادی  کردم. توی زندگ

 بودن واسه این که این لحظه رو باهام تجربه کنند

 

 اما من هیچ وقت مییل بهشون نداشتم... 

ی و در من  ی کش بود که حس خواسیی ی اولیر حسیر

شتمکرد. به سمت اش برگشعله ور یم  

ی بارش بود...   توی چشمام زل زدم. اون هم اولیر

 دقیقا مثل من... 

 صورت اش و جلو اورد



 

گرفت... اشت ازم اجازه اش و یمیه جورانی د  

 عقل و منطق و کنار گذاشتم... 

روی پنجه وایسادم و لبام و به لباش چسبوندم و 

بهش اجازه دادم. عقب عقب به سمت تخت 

 رفتم و روی تخت افتادم

 

 روم خیمه زد و به بدن ام و غرق بوسه کرد

دیم ی  هردوتامون نفس نفس میر

بان قلبم بدجور باال رفته بود و  اون لحظه به  ضی

کرد... به مرز لذت نزدیکیی یمو  لحظه من  

 دست اش به سمت اباژور بردو خاموشش کرد... 

 

با درد شدید از خواب بیدار شدم. کل بدنم انگار له 

ی مانع حرکت ام یم شد یه شده بود! بازوهای حسیر



خورده وول خوردم که باعث شد اونم بیدار بشه 

بردو با پاشدو نشست دست اش و توی موهاش 

 صدای خابالود گفت: 

 

   وای ساعت چنده؟

 

گایه به بدنم انداختم حتی لباس زیرم تنم نبود با ن 

دیدن خودم تو اون موقعیت اتفاقات دیشب که 

 درد و لذت بود جلوی چشمام مرور شد 
ی
... تالف  

ی به سمت ام برگشت. جلو اومدو آروم لبامو  حسیر

 بوسید

 

   خونی دنیام... 

 



نه اش چسبوندم و عقب کشوندم دستم و به سی

اش یه دستم و روی تخت گذاشتم و با یه دستم 

 ملحفه رو گرفتم که سینه هام پیدا نباشند... 

هرچند اخه مگه پیدا نبودن سینه هام فایده انی 

 هم داشت؟! 

ی آنچه که نباید دیده یم شدو دید و جاهانی  حسیر

که باید از لخت بودنم خجالت بکشم هیچ گونه 

ی هم حس خجال تی درونم بوجود نیومد و همیر

باعث شده بود از این که فاقد لباس جلوی نگاهش 

 باشم هیچگونه ترس و واهمه انی نداشته باشم... 

 

ی کیل زور زدم  واسه نشسیی

ی دست اش و پشت کتف ام بردو کمکم کرد  حسیر

 از درد زیادی صورتم جمع شد

 



 ...آااخ... 

 

 نگام کردو ترسیده لب زد: 
ی
 با نگران

 

خونی عزیزم؟ -  

 

 عصابم داغون بود. با تشی  
ی

از شدت درد و خستگ

 گفتم: 

 

خوای از دستم دلخور ...نههه...حالم بده اگه نیم

ون  شی گمشو برو بیر

 

بهت زده بهم زل زده بود. تازه فهمیدم چه زری 

 زدم

 



 ...ب...ببخشید... 

 

 جلو اومدو پیشونیم و بوسید

 

و بپوش بریم  و...پاشو لباساتقربونت برم...پاش -

 صبحانه بخوریم

 

پاشدو ملحفه رو دور کمرش پیچ داد و به سمت  

 کمد لباسش رفت... 

تا اومدم تکون بخورم درد کل بدنم و در بر گرفت و 

 نی اختیار چشمام پر از اشک شد و نالیدم: 

 

م از درد...   ...آخ...دارم میمیر

 



ت اش بود که تند نگام کرد.  درحال پوشیدن تیشی

اقعا ترسیده بود. به سمتم اومداین بار و   

 

دنیا -  

 

م نی این که به  دیگه نتونستم جلوی خودم و بگیر

این فکر کنم چی دارم میگم و درمقابله گ وایسادم  

 گفتم: 

 

 ...آشغاله عوضیتر تو چیکار کردی؟؟؟؟

 

؟! م...من؟!...با متی دنیا  -  

 

ریختم رسم و زیر انداختم و فقط اشک یم  

 



ت برم...میدونمالیه من قربون -  

 

 هان؟...هیچی 
ی
... ...تو چیو میدون ..هیچیه هیچی  

 

 من احمقیم -
ی

ام نمیفهمم؟خوای بگ  

 

 ...اره تو احمقی و هیچی حالیت نیست

 

 حدیتی مونده که د -
ی
ستت درد نکنه دیگه...حرف

دی و نزدی؟ ی  باید میر

 

 

 با گریه گفتم: 

 



ی تو واقعا نیم بیتی حالم رو؟! ...حسیر  

 

پرسم خونی زم من دارم ازت یمخب عزی -  

 

 جیغ زدم: 

 

 ... نههه درد دارم

 

ون اورد  پاشد و لباس هام و از توی کمد بیر

 

مت پیش    پاشو کمکت کنم لباساتو بپوشی بیی

 مامان... 

 

 عصابم خورد بود



 درد داشتم

 مغزم هنگه هنگ بود... 

فهمیدم دارم چی میگم و چیکار میکنم: اصال نیم  

 

خوای شاه کار دیشب ات را؟یم... پیش مامانت چ

 و بهش اطالع بدی؟

 

 دست.اش و توی موهای مشگ اش فرو برد

 

مت معاینه ات کنه ...   نه عزیزم یم خوام بیی  

 

وع کردم به گریه کردن...   دوباره رسی

 

خوامم...نیم  



 

برد و    جلو اومد دست اش و به سمت ملحفه

کنارش زد. بدن عریانم و جمع کردم و زانوهام و 

غل گرفتم ب  

 کم مونده بود نی هوش 
ی
با دیدن ملحفه ی خون

ی انداختم حال اونم کمیی از من  بشم نگایه به حسیر

 نبود... 

 نگاهش از تخت گرفت و بهم 
ی
مبهوت و عصبان

 داد: 

 

   لعنت به من!...من!...من چه غلیط کردم؟!... 

 

اش جلو اومدو دستاش و دور بدنم برد. محکم هل

 دادم

 



ده...لباسام و ب  

 

خوام کمکت کنم  یم  

 

 رسش داد زدم: 

 

خوااام...نیم  

 

 عقب رفت و دستاش و به نشانه ی تسلیم باال برد

 

شقم عباشه باشه...آروم باش  -  

 

لباسارو روی تخت گذاشت    



انی که الزم داشت و برداشت و ب 
ی ه سمت کمد چیر

 از اتاق خارج شد
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" ی  حسیر

 

 

 چه گندی زدم... 

ار از اقدامم دوباره خودش و کن کردم بعد فکر یم

نکرد!  شه اما این کارو کشه و مانع ام یمیم  

چرا واقعا؟! چرا حاضی شد ادامه بدیم درحایل که 

 که از دست داد هیچ جایگزیتی دیگه 
ی
دخیی بودن

 نداشت! 



 

گفت بخاطر عالقه اش بود و یگ دیگه یه دلم یم

شد حرف هانی توی رسم ردو بدل بشه که باعث یم

کنه و کر کنم بعد از اتفاق دیشب دنیا ولم یمف

ه  میر

حق هم داشتم اونطوری فکر کنم. چون رفتاراش 

 هیچ کدوم شبیه قبل از دیشب نبود! 

 

اما شاید باید بهش حق بدم و بگم درواقع اون حق 

  
ی
داره ناراحت و عصتی و پرخاشگر باشه چون اتفاف

که که افتاد اتفاق ساده و پیش پا افتاده ای نبود  

ی  ی بشه ساده از کنارش گذشت و گفت که چیر

 نشده... 

 

اش مقاومت با دیدن عصبانیت اش در مقابل

نکردم. طبییع بود رفتارش. نباید پا پیچ اش 



شدم حق با اون بود حتی اگه تا آخر عمر رسم یم

د و بهم فحش میداد. دلم اشوب بود...  ی  داد میر

 

امکان با حایل که براش به وجود اورده بودم هر آن 

. باید هر چه زودتر مامان  داشت بزنه زیر همه چی

خونه از این قضیه مطلع یم ی شد. به سمت اشیی

 رفتم 

ی چهار نفره ای که  صبحانه رو اماده کردم و روی میر

 توی باغچه بود گذاشتم

 

 دنیا عاشق فضای باغچه ی بزرگم بود

هیچ وقت فکرشو نمیکردم پرورش دادن گل و  

 بودن و مواظبت از  گیاهانی که تو گلدان
ی

های بزرگ

درخت ها. فضانی رو بوجود بیاره که باعث منتقل  

نهاامید زندگیم بشه... ت کردن ارامش به  

 



اشق بشم! کرد من یهو عاصال گ فکرش و یم  

ی که به دعوت دوستش پاشو  اونم عاشق دخیی

 گذاشته بود! گ فکرش و یم
ی
کرد بعد  توی مهمون

وجود احساس کنم که گذشته چند ماه من با تمام 

ش شده و بدون اون نیم  کرد؟! شهقلبم اسیر
ی

زندگ  

 

 چه احساس عجیتی 

ی... چه احساس دل ی انگیر  

ی اش!   چقدر حس خونی داره داشیی

 

خواستم این احساس و از من هیچ جوره نیم

 دست بدم! 

 رها کردنه اون مساوی بود با مرگ من... 
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 دنیا"

 

وزه پیش بخاطر  به حموم رفتم لباسانی که دو ر 

کوچیک بودن چمدونم مجبور شدم جاشون 

بذارم پوشیدم موهام و خشک کردم و از پشت 

 بستم به سختی از پله هارو یط کردم

 

؟  کجانی
ی  ...حسیر

 

ی از بهشت کوچولو وارد  در نشیمن باز شد حسیر

 نشیمن شدو به سمتم اومد

 

؟    قربونت برم خونی



 

م  ...یه کوچولو بهیی

 

یا بریم صبحانه بخوریم  خداروشکر...ب  

 

جلو اومد که بغلم کنه. که دستم و به معنای 

 )وایسا رسجات( به سمتش گرفتم

 

م   ...ولم کن خودم میر

 

 خودشو عقب کشید

 

   حداقل بذار کمکت کنم... 

 



 با اخم به سمت اش برگشتم

 

م  ...گفتم خودم میر

 

ی هم پشت رسم یم اومد  آروم آروم راه افتادم حسیر

  که
ی
نیوفته... اتفاف  
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 صندیل و براش دادم عقب. آروم نشست... 



 زیر لب پچ زد: 

 

ویصی اگه میدونستم خربزه خوردن انقدر لرز ع -

 داره عمرا اگه... 

 

 یهو متوجه نگاهم شدو حرفش و قطع کرد... 

نشستم و نون تست و برداشتم و مشغول مالیدن 

 مربا روش شدم... 

 

گو...خجالت نکش بقیه اش و ب  

 

ی واقعا چرا؟!  - حسیر  

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 



 ...چی چرا؟! 

 

یچی ولش کن...تو کاره خودت و کردی رسو مرو  ه -

گنده نشستی داری مربا میمایل رو نون که نوش 

...منه بدبختم که دارم درد یم کشمجان کتی  

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...چیه ناراحتی من رسو مرو گنده نشستم کنارت؟

 

ارهمعلومه که  -  

 

؟!   ناراحتی
ً
 ...جدا

 

گفتم اره...ناراحتم...   -  



 

و برداشتم و زیر گلوم بردم  کارد پنیر

 

کشم تا تو خیالت ...باشه پس من خودم و یم

 راحت شه که من درد کشیدم و مردم

 

نی اهمیت نیم نگایه بهم انداخت و دستش و جلو 

 اوردو نون و ازم گرفت: 

 

شم از  یم خورم دارم هالکباول اینو بده من  -

 بعد خودت و بکش
ی

 گشنگ

 

از اون همه جرات اش از هیی اهمیت ندادنش که 

و  حسانی هم رو اعصاب بود بهت زده کارد پنیر

ی اوردم و تو پیش دستی گذاشتم... پاییر  



 

 ...مرش واقعا

 

جویید گفت: درحایل که لقمه ی تو دهنش و یم  

 

خواهش میکنم عزیزم...  -  

 

ه شده بودم و تو  فکر بودم با عصبانیت بهش خیر

 جیغ زد: 

 

ررر  ...برام لقمه بگیر

 

هول و ترسیده از این که جیغ و دادراه نندازه  

 گفتم: 

 



باشه باشه آروم باش -  

 

کل و جروبحث صبحانه اش و خورد بعد از کیل کل

م اش دکیی واسه ی معاینه   شد بیی
بالخره رایصی

ی شدیم تو راه  لباس هاش و پوشیدو سوار ماشیر

کلمه هم باهام حرف نزد و همه اش به  حتی یه  

ه بود و پیدا بود حسانی ذهن اش  گوشه ای خیر

... درگره و تو فکره  

 

منم با اضار به صحبت سیع نکردم اعصاب اش و 

 بهم بریزم. به جلوی ساختمان پزشکان رسیدیم 

ی پیاده شدم و درو واسش باز کردم باهم  از ماشیر

 وارد شدیم
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مبل رو به روی کانیی منشی نشستم و  من روی

ی جلو رفت که وقت قبیل و یاد اوری کنه...   حسیر

ی و منشی زوم کردم که نزنه عشق رس  رو حسیر

زیرم و ازم بقاپه. حسانی روش حساس شده بوم به

هرچند هرکس دیگه ای هم جای من بود رو کش  

شد صدرصد... که زنش کرده حساس یم  

 

!    سالم اقای مقدم خوب ه ی ستیر  

 

ی     سالم ...مرش...شما خوبیر

 



ا...   _ چه خیی

 

...نوبت دار  - یم واسه امروزسالمتی  

 

ه رسی کج کردو بهم نگاه کوتایه انداخت و  دخیی

 رنگش پرید! 

 

یف داشته باشید!   _ اها...بله!...تشی

 

از سالم و احوال پرش گرم اش به منشی و 

ی  شناخت عجیب و غریتی که منشی از حسیر

بعد از کیل صحبت اومدو  کردم. داشت تعجب  

 کنارم نشست

 تو فکر فرو رفتم 

 



ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم

 

شناسه؟! ...این تورو از کجا یم  

 

 میفهیم 
ً
   حاال بعدا

 

 ...االن بگو

 

گفتم که بعدا  -  

 

 با اخم منشی و نگاه کردم



یه دخیی بیست و پنج تا ش ساله تمام صورت 

که زیر چونه   عمیل و موهای کریم رنگ، از دستی 

اش گذاشته بودو گه گداری نگاهش و از مانیتور 

ی نگاه میدادیم متوجه تأتو های   گرفت و به حسیر

 زیادش شدم. 

 

نی اختیار نگایه به دستام انداختم انگشتای ظریف 

ونه و پوست سفیدو شفاف.بدون ذره انی  و دخیی

تأتو! حتی انگشیی و دست بندم نپوشیده بودم 

ک نزده بودم... ناخن هامو هم ال   

 

 یه خورده متاسف شدم واسه ی خودم... 

شد از نظر ظاهری من چقد ساده بودم و باورم نیم

انی که تالش یم
کردند واسه جلب توجه دخیی

ی چقد عجیب و غریب...   حسیر

 



ی  ه هنوزم نگاه اش رو حسیر رسم و باال بردم دخیی

 ... ی  بود رسم و چرخوندم به سمت حسیر

ه  فک نکنم حتی یه لحظه هم متوجه نگاه دخیی

ی  شده باشه انگشتاش و بهم گره زده بود از رس پاییر

اش متوجه شدم تو فکر بود. رسم و به شونه اش 

 تکیه دادم. آروم پچ زد: 

 

   خسته شدی؟

 

 ...اهوم یه خورده

 

ریم تورسه یم  قربونت برم االن نوبتمون یم  

 

 زل زدم تو چشمای رنگ دریاش... 



ست داشتم تو بدترین تمام اخالق هاشو دو 

ی اش و احساس  ایطم حس دوست داشیی رسی

کردم یم  

 که عصتی یم
ی
زد بازم ته شدو رسم داد یمحتی زمان

 دلم دوسش داشتم... 

 

و فکری جوجه... ت  -  

 

 ... ها؟نه تو فکر نیسم...تو تو فکری

 

   من؟! 

 

 ...اهوم...فک نکن نفهمیدما

 

 اومد که صحبت کنه در اتاق دکیی باز شد



ایه به دورو برمون انداختم کل بیمارا رفته بودننگ  

ی با   انداختم.یهو مامان حسیر
نگایه به در اتاق دکیی

 روپوش پزشگ ظاهر شد! 

 

داشتم از تعجب شاخ در میوردم. رسم و 

ی و نگاه کردم:   چرخوندم و بهت زده حسیر

 

...مامانت اینجا چیکار میکنه؟اونم با رو پوش 

 سفید؟

 

ه دیگه - دکیی  

 

نیدن جمله اش مغزم پوکیدبا ش  

 

؟!!!   ...چییتر



 

 پاشدم که زودتر فلنگ و ببندم که یهو... 

 

    سالممم عروس گلم خونی قربونت برم؟

 

 آخ آخ دیگه کار از کار گذشته بود

به سمت اش برگشتم اعصبانیت ام و به زور به 

 لبخند تبدیل کردم

 

؟ ی  ...مرش خوبم شما خوبیر

 

ش بدنیستا  مامان یه حالیم از من بیی   

 

 لبخند زد



 

    خونی پش گلم

 

 کردو گفت: 
ی
ی پوف  حسیر

 

هیع بد نیسیم -  

 

 به اتاق اش راهنماییمون کرد

کردم نه راه هنوزم تو شوک بودم باید چیکار یم

فرار داشتم نه قرار موندن. روی مبل نشستم 

ی رس پا بود  حسیر

 

    خب بگو ببینم مشکلت چیه خوشگلم؟

 



ی اند اختم اونم بهم نگاه کرد مونده نگایه به حسیر

 بودیم چی بگیم

 

   مامان یه لحظه میای اونور... 

 

 مشکوک نگاهش بینمون در چرخش بود

 گفت: 
ی
 بعد از یه مکث طوالن

 

    باشه...حتما... 

 

ون رفتند  از اتاق بیر
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 مامان و به یگ از اتاق ها بردم

 

    بگو ببینم چی شده؟! 

 

گفتم:   گلونی صاف کردم و   

 

   راسش... 

 

    راسش؟

 

 ...نمیدونم چجوری بگم

 



از رس کنجکاوی اخماش درهم شده بود و دست به 

 بغل روم زوم کرده بود. 

وع کردم به حرف زدن  یهونی دل و زدم به دریا و رسی

 

ی منو دنیا افتاد  ... راسش دیشب یه اتفاقانی بیر

 

 

 چشای مامان دو برابر شد

 

ما پیشتون بودیم تا _ دیشب که تولدش بود و 

 اخرین لحظه هم حالش خوب بود... 

 

 گلونی صاف کردم و گفتم: 

 

 ...بعده شما... 



 

 با دستش زد پشت اون دستش... 

 

ی تو چیکار کردی؟چه     خاک به رسممم...وای حسیر

بالنی رس دخیی مردم اوردی؟خدا بگم چیکارت  

 کنه... 

 

بدجور عصتی شد ترسیدم و قدیم عقب گذاشتم و 

رده ازش فاصله گرفتمیه خو   

 

ق ...کاری نکردم مامان... بالخره دیر یا زود باید اتفا

افتاد دیگه... یم  

 

   کاری نکردی؟اگه بابات بفهمه روزگارتو سیاه 

کنه یم  



 

ی منو شما  یه بیر ی ...اوال قرار نیست بابا بفهمه یه چیر

بعدشم بابا دنیارو به عنوان عروس اش انتخاب  

 کرده

 

 تو فک
ً
کردی بابات دو بار بهش گفته عروس       اوال

دونیم دنیا کیه و تو دیگه تمومه؟ مگه ما یم گلم

چه خانواده ای بزرگ شده که بدون فکر کردن 

؟ بعدشم گ گفته 
ی

هرچی از دهمت در میاد میگ

ی من و تو بمونه...   قرار بیر

 

 ...مامان

 

   مامان و درد...اگه یه نفر این بالرو رس خواهرت 

میکردی میورد چیکار   



 

یهو چهره ای پریا توی ذهنم به تصویر کشیده 

 شدو خون جلوی چشمام و گرفت... 

 

شکنم...گردن اش و یم  

 

ه بفمهمه چه بالنی 
 اگه بابای این دخیی

ی
   میدون

 رست میاره؟

 

هام فرو بردم ورسم و زیر دستام و توی جیب

 انداختم... 

 

ی _ عه عه عه...من اگه یم   دونستم قراره یه همچیر

 امون و زیره 
ی

کاری ازت رس بزنه و آبروی خانوادگ

ی محال بود بذارم بابات اجازه بده  سوال بیی



...اونم   کتی
ی

سوفیارو کنار بذاری و بری با دنیا زندگ

ی که فک نکنم حتی یک بارم خانواده اش و  دخیی

...دیدی؟  دیده باشی

 

 که 
ی
ی اون همه حرف انقدر تو فکر بودم که بیر

د فقط مت ی وجه سوالش شدمداشت میر  

 

 ...چیو؟! 

 

ه رو؟ - خانواده ی دخیی  

 

ی بار توی  دوباره رسم زیر انداختم. برای اولیر

زندگیم احساس کردم جلوی مامان بغض کردم. 

بطوری که حتی نمیتونستم جواب سوالش و 

 بدم... 



 

ی با چ - ند بار بهت گفتم...چند بار گفتم بیا بشیر

عموته سوفیا حرف بزن...اون دوست داره...دخیی 

بالخره از خودش و خانواده اش شناخت کامل 

داریم...اما تو چیکار کردی؟...دقیقا دست گذاشتی 

رو یه دخیی معمویل که معلوم نیست کیه و چیه و  

 کجا بزرگ شده

 

ی بمب منفجر شدم   یهو عیر

 

شه درمورده دنیا درست حرف ...مامااان...یم

...دلم نیم
ی
ی  خواد پشت رسشبزن بدش و بگیر  

 

ه شدشو  که بهم خیر  

 



د؟...من گ بده اینو و اون و گفتم که االن بار ب -

دومم باشه؟...من فقط دارم چشمات و روی 

کنم واقعیت ها باز یم  

 

کم کم داشت پر از    احساس کردم کاسه ی چشمام

شدو این برای یک مرد عذاب آور ترین اشک یم

 حالت ممکن بود! 

ی حرفام ندات  اما من هیچ شتم! با این  رش از گفیی

خواست کش اشکام و که اون لحظه دلم نیم

 ببینه. توی چشماش زل زدم

 

...بابا چرا هیچکس منه بیچاره رو درک 

ه که  ه...یه جوریم گیر نمیکنه...دلم پیشش گیر

 لحظه انی ازش چشم بردارم...حاال 
نمیتونم حتی

شما اسم و جادو جنبل یا هر کوفت و زهر ماری که 



ویل این و بدون اگه اون نباشه هست روش بذار... 

 منم دیگه نیستم

 

از چهره ی بهت زده اش پیدا بود حرفام براش غیر 

دادم که باور قابل باور بودند. اما من بهش حق یم

ی  نکنه!چون اون هیچوقت منو توی همچیر

 موقعیتی ندیده بود

 

...تو...تو عاش - ی ق شدی پشم؟حسیر  

 

و روی تند دستی روی گونه های خیسم کشیدم 

تک مبیل نشستم. انگشتام و توهم گره زدم و رسم 

 و زیر انداختم

 

 چیکار کنم؟
ی

 ...حاال میگ



 

 رسم و باال بردم و نگاش کردم

 

...اگه شماها پشت من نباشید باباش منو دادگایه 

میکنه اونوقت پشه یگ یه دونه اتون پرواز میکنه 

خوای به سمت زندان و این داستاها...تو که نیم

نو پشت میله های زندان ببیتی اونم به جرم م

 تجاوز هووم؟

 

... چند دیقه انی گذشت  

... جلو اومد   

 

   خییل خب مظلوم نمانی نکن...با ، بابات صحبت 

میکنم ...توهم شماره ی پدر دنیارو بگیر تا هر چه 



ین برین رس  زودتر حرفاشونو بزنن یه جشن بگیر

 خونه و زندگیتون

 

تم و درحایل که چشمام داشت به سمت اش برگش

د گفتم:  ی ون میر  از حدقه بیر

 

...یعتی شوچی   دیگه؟...یعتی
ی

...جدی داری میگ

 موچی در کار نیست درسته؟

 

 لبخند زدو گفت: 

 

تنه شوچی موچی در کار نیس -  

 

 پاشدم و محکم بغلش کنم که عقب کشید

 



ی آدم جات بمون...بغل کردنتونم مثل بچهرس  -

 له و 
ی
ن ی لوردم میکتی نیست میر  

 

 با خنده گفتم: 

 

...قربونت برم مامان که همیشه کلید حل 

 مشکالت تو دستته... 

 

 دستش و به سينه ام چسبوندو هولم داد و گفت: 

 

    خییل خب خودتو لوس نکن... 

 

رفت که گفتم: داشت یم  

 



ی  ی ...فقط مامان...در مورد این قضیه به کش چیر

 نگیا... 

 

ون دادم گف ت: کالفه نفش بیر  

 

کنم امر دیگه انی باشه؟  باشه سیع ام و یم  

 

 با خنده گفتم: 

 

 ... نه مرش

 

 از اتاق خارج شد

 



نشستم و به پشتی مبل تکیه دادم. آنچنان نفس 

راحتی کشیدم که فک کنم کل انرژی های منقی 

 درونم بخار شدو رفت... 

 

...اینم از این... دیگه دنیا خانوم برای همیشه داره 

شهمال من می  

 

شد از رسه ذوق و شوق کش لبخندم بسته نیم  

شه هرچه زودتر مثل یه خواب میموند. یعتی یم

  
ی

ازدواج کردو برای همیشه زیره یه سقف زندگ

 کرد؟! 

 

••• 

 

 دنیا"



 

 

 بود باهاش 
ی
لییل جون خانوم خییل مهربون

کردم. بعد از معاینه خداحافیطی  احساس راحتی یم

ی روی صندیل  کردم و از اتاق اش خارج شدم.  حسیر

 نشسته بود و با گوشی اش ور یم رفت

 

نگایه به کانیی منشی انداختم دخیی با لوندی با  

گوشیش صحبت میکرد نگایه بهم انداخت لباشو  

کج کردو نگاهشو ازم گرفت نی توجه بهش جلو 

ی زدم و نسخه ی داروهارو  رفتم و روی شونه حسیر

 به سمت اش گرفتم

 

   عه اومدی؟

 



ریص پچ زدم: آروم و ح  

 

 ...نه هنوز تو راهم

 

 خندیدو از جاش پاشد

 

   بده ببینم نسخه رو... 

 

 یه نگایه به نسخه انداخت

 

 ...بریم دیگه

 

 برگشت به سمت منشی 

 



   ممنون خانم 

 

یف بیارین     خواهش میکنم بازم تشی

 

ی و گرفتم و  کیل تعارف تیکه پاره کردن دست حسیر

ون ... از وسط بحث گرمشون کشیدم اش ب یر  

وع کرد به خندیدن  وارد آسانسور شدیم. رسی

 

   چیکار میکتی دنیا آبرومون رفت

 

با اخم بهش نگاه کردم و رسم و به سمت درب 

وع کرد به  اسانسور چرخوندم. جلو اومدو رسی

 نوازش کردن گونه ام و آروم پچ زد: 

 

؟ هووم؟  - ناراحتی  



 

ی کشیدم  دست اش و پاییر

 

ی دار  ی دوربیر ه...نکن حسیر  

 

   خب داشته باشه

 

ی مدار بسته ی آسانسور چرخیدو  به سمت دوربیر

 براش دست تکون داد. برگشت و نگام کرد

 

ی نشد - ی دیدی چیر  

 

شدم. فک کنم توی دلم داشتم از خنده منفجر یم

ی و  خودشم فهمیده بود. چون برگشت و دوربیر



لمس کرد. پقی زدم زیره خنده و دستش و گرفتم و 

ی کشید  پاییر

 

چیکار داری میکتی دیوونه؟...   

 

 

 به سمت ام برگشت کیل باهم خندیدیم

درب اسانسور باز شد...    

ی  از ساختمان خارج شدیم چند دقیقه انی تو ماشیر

ی دارو هام و گرفت و بهم  منتظر موندم . حسیر

ی و روشن   داد. اومدو پشت فرمون نشست ماشیر

 کرد

 

 ...خب حاال چجوری باید ازشون استفاده کنم؟! 

 



عزیزدلم روشون نوشته دیگه     

 

 ...اها

 

یهو موزیک با صدای بلند پخش شد که نیم میی 

 پریدم باال... 

 

ی مگه عروسیه عمته؟!!!   ...چیکار میکتی حسیر

 

   ارههه

 

 لپشو کشیدم

 

 ...بگو ببینم چه خیی شده کلک، شنگویل؟... 



 

  عه نکن دنیا...هیچی نشده آدم حق نداره کنار 

هوووم؟ عشقش اهنگ گوش بده  

 

 کردم. صدای موزیک و کم  
ی
خسته و کوفته پوف

کردم و رسم و به پشتی صندیل تکیه دادم. دستش 

 و بردو کال قطع کرد موزیک رو... 

 

ذاشتی بخونه دیگه! ...عه یم  

 

خوام باهات حرف بزنمیم -  

 

 گلونی صاف کردم و مضطرب نگاش کردم 

 

 ...درمورده؟! 



 

 که دیشب افتاد د -
ی
یگهاتفاف  

 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 

 ...وای فک کردم حاال یم
ی

خوای چی بگ  

 

خوام چی بگم دقیقا؟فکر کردی یم -  

 

...حرفتو بزن من رساپا گوشم  ...ها؟...هیچی هیچی

 

وع کن - خب...خب تو اول رسی  

 



وع کردم که حاال من  ...من؟!...مگه من دیشب رسی

وع کنم درمورده اش صحبت کنمباید رسی  

 

تباه کردممیدونم اش -  

 

 
ی
 ...اهوم افرین...خوبه که میدون

 

میدونم کارم درست نبود -  

 

ی کردم  رسم و باال و پاییر

 

 ... باریکال

 

 با خنده گفت: 



 

دونستم که امروز صبح که بیدار شی کله ینم یما -

 ام و میکتی 

 

اخمام درهم شدو تند نگاهش کردم که پقی زد زیره 

 خنده

 

نش و تصمیم گرفتی ...آشغال...اینا همه رو میدو 

 اون کارو بکتی هان؟! 

 

 با خنده گفت: 

 

ابا بخدا تصمیم نگرفتم...یهونی ب -

 ... ...یهونی
 شد...یعتی

 



 ...دلت خواست آره

 

 با لبخندی جذب کننده نیم نگایه بهم انداخت

 

 ن -
ی

 که داشتیم باهم زندگ
ی
گو که تو تمام این مدن

کردیم تو حتی یکبارم دلت نخواست انجامش یم

 بدیم

 

اش کشوندم و با عصبانیت خودم و به سمت

محکم با دندونام بازوش و گاز گرفتم. زد رو ترمز و  

ان  ی گوشه ی خیابون ایستادیم. با لحتی که میر

 دردش کامال توش پیدا بود داد زد: 

 

آاااخ...دنیا...  -  

 



 با خنده گفت: 

 

...ول کن...توروخداااادنیا غلط کردم -  

 

وع   گرفت کهداشت خندم یم یهو ولش کردم و رسی

کردم به خندیدند. صورتش از درد جمع شدو 

 بازوش و سفت با دست آزادش گرفته بود

 

...خدا بگم چیکارت کنه...اخه این چه کاریه آ - یتر

...گاز گرفتنم شد کار...بخدا چک یم خوردم دخیی

 به نفع ام بود

 

 با خنده گفتم: 

 

ات هووم؟خوای بزنم تو گوش...یم  



 

برداشت. نگاهم رو جای دندونام که  دستش و 

حسانی تو گوشت بازوش فرو رفته بودن و انقدر 

کردم هر آن جاشون قرمز شده بود که احساس یم

ون قفل شد  امکان داره خون ازش بزنه بیر

جلو رفتم آروم انگشتام و رو جای دندونام کشیدم 

 و با لحتی بغض آلود گفتم: 

 

هشراره اینجوری کردم ق...قربونت برم... فکر نیم  

 

چونه ام و گرفت و آروم لباش و روی لبام قرارداد. 

دستم و روی ته ریش مشگ اش بردم که ادامه 

داد. تا به خودم اومدم دیدم لحظه به لحظه داریم 

شیمبرای ادامه حریص تر یم  

 



دستام به سینه اش چسبوندم و فشار دادم بزور 

 ازم جدا شدو خندید. 

 

ی دوباره کار دیشب...دیوونه...ولت ک ات و یی

 همینجا وسط خیابون تکرار میکنیا

 

با خنده استارت زد... 
 
ّ 

 

 که ک  -
ی
اره دیشب و که نمیشه تکرار کرد...اتفاف

افتاد افتاد و گذشت و تموم شدو رفت... نباید یم  

 

.تموم شدو رفت؟...نخیر اقااا...تازه اولشه..   

 

ی االن رفتیم خونه دوبار هاخ اخ...پس  - ه میر

کنیم خوبهتکرارش یم  



 

اش گرفتم و با انگشت اشاره ام و به سمت

 عصبانیت گفتم: 

 

م ...اگه دلت نیم خواد یه باره دیگه گازت بگیر

 خاموش باش و رانندگیت و بکن

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

دیوونه ای به خدا -  

 

ام یا تو...اصال بگو ببینم دیشب با ...من دیوونه

ی کاری خودت چی فکر کردی که د ست به همچیر

 زدی هان...منو بدبخت کردی خیالت راحت شد؟

 



...دیگه ع -  دخیی
ی
ن ی ه دنیا...این چه حرفیه که میر

ها... نشنوم  

 

 ...راس میگم دیگه بدبخت شدم

 

میگم نزن این حرف و چرا تو  ه باز گفت... ع -

ه...بابا من و تو تا اخر عمر کنار همیم  گوشت نمیر

م جدا بشیمقرارم نیست هیچوقت از ه  

 

ی پوزخندی زدم...   توی دلم غمگیر

کرد قرار تا آخر چقدر خوش خیال بود که فکر یم

 عمر کنارش بمونم... 

دونست من و اون یه جانی از هم شاید اگه یم

راهمون جدا میشه و من هیچوقت قرار نیست مال 



اون باشم. بخاطر کاری که کرده بود کیل عذاب 

گرفتوجدان یم  

 

توعما...کجانی دنیا...با  -  

 

ون اومدم و نگاهم و بهش دادم  از فکر بیر

 

 ...ها؟... 

 

شمات برم...اصال بهش فکر نکنیا چقربون  -

 باشه؟

 

ه شدم  به پشتی صندیل تکیه دادم و به مسیر خیر

 

...ببخشید  ی  ...حسیر



 

 نیم نگایه بهم کرد و دوباره نگاهش و به مسیر داد

 

چیو ببخشم؟ -  

 

 بودم نفهمیدم چی  ...حرفای صبح ام رو 
ی
... عصبان

 گفتم

 

 دستم و گرفت و بوسید

 

قربونت برم...مهم نیست -  
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" ی  حسیر

 

 

 کلیدو تو قفل انداختم و چرخوندم در باز شد

 کنار وایسادم تا اول دنیا وارد شه

 

ی   ...خب بفرماییر

 

 با عشوه وارد شد

 

   مرش 

 

دم  لحظه به لحظه از دیدنش لذت مییی



حرف زدنش از شنیدن صداشاز حرکاتش از   

 از لمس کردنش. اون برای من چشمه آرامش بود

گوشی ام و از توی جیب ام درآوردم و ناهار 

 سفارش دادم

 

 ...دنیا

 

   جانم

 

 ... شماره ی باباتو بده... 

 

 به سمتم برگشت متعجب گفت: 

 

   شماره ی بابامو میخوای چیکار ؟! 



 

زنم ... قربونت چشات برم میخوام بهش زنگ ب  

 

وا -  

 

 ...وا نداره عزیزم

 

؟! 
ی

 چی بهش بگ
ی
   میخوای زنگ بزن

 

ت شدم...  ... میخوام زنگ بزنم بگم عاشق دخیی

 میدی بده نمیدیم باید بدی... 

 

   اوال مگه یم
ی

ی بخری که میگ ی خوای ماشیتی چیر

میده بده ؟... بعدشم رس به رس من نذار اصال 

 حوصله ندارما... 



 

 با خنده گفت: 

 

خوام بدم به بابا قرار گم بده یمی یم...جد

گهبذاره دی  خواستگاری  

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

 مونده بودم چی بهش بگم که دست برداره 



ی کوروش و بدم. باید پیشش تونسم شمارهنیم

رفتم .باید باهاش این مسئله رو در میون یم

ذاشتم یم  

 

 شمارش و بهت میدم
ً
 ...خییل خب بعدا

 

ده  بعدا چرا االن ب  

 

...عشقم من و تو اول و اخرش مال همیم االن قرار 

 نداره
ی
 خواستگاری بذاری یا دو هفته ی دیگه فرف

 

دو هفته ی دیگههه؟!  -  

 

 ...اهوم

 



  من تا دو هفته ی دیگه موهام سفید میشه ها ، 

نمیتونم صیی کنم باید اسمت زودتر بره تو 

 شناسنامم که خیالم راحت بشه

 

اعصابم خورد شد و صدام باال از اضارهای زیادش 

 رفت: 

 

 ...ای بابا بس کن دیگه ... 

 

حرف تو دهنش ماسید در برابر رفتاری که باهاش 

ه نگام  داشتم حتی یه کلمه ام حرف نزد فقط خیر

کرد. نگاه پر از خشم ام و ازش گرفتم و رایه اتاق یم

 خواب شدم
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" ی  حسیر

 

 

کردم واقعا از برخورد اش دلم گرفت اما سیع یم

 بهش حق بدم... 

 هوووف... 

خواست اما اخه مگه این عصبانیت اش تا گ یم

 ادامه پیدا کنه؟

کردبالخره که باید یم بخشیدو فراموش یم  

 

 اصال... 

اصال چرا باید ببخشه وقتی دیر یا زود این اتفاق 

 یم
ی
افتاد. حاال قبل عروش یا بعده عروش چه فرف



نیست هیچ وقت کنه من که عاشقشم و قرار یم

اش کنم که این همه عصبیه! ترک  

 

 اف اف به صدا دراومد 

جلوی در رفتم غذاهارو گرفتم و پول اش و حساب  

ی ناهارو اماده کردم و روی یگ از صندیل ها  کردم میر

شدم  نشستم و منتظر  

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

 دارو هام و استفاده کردم 



 لباسام و عوض کردم یه ارایش مخترص کردم و به

خونه راه افتادم ی  سمت اشیی

ی نشسته بودو به یه گوشه زل زده بود  حسیر

بارید کیل تو فکر رفته بودبا دلخوری از چهره اش یم

ونش اوردم  یه بشکن از فکرو خیال بیر

 

ی چیدی ...  ی  ...عشق من چه میر

 

رسش و باال اوردو یه لبخند تلخ زد با دست اش به 

 صندیل رو به روش اشاره کرد

 

ی ع زیزم  بشیر  

 

وع کردیم به خوردن ناهار...   نشستم و رسی

 زیر چشیم بهش نگاه کردم



تو خودش بود باقاشق تو دست اش با غذاش بازی 

 میکردم

 

ی   ...حسیر

 

 رسشو باال اورد و منتظر نگام کرد... 

 

 ...دوست دارم

 

 به یکباره لبخند روی لباش نشست

 

   قربونت برم منم دوست دارم

 

یه لبخند واقیع بهم با یه جمله ی ساده بهم 

وع کرد به خوردن غذاش...   تحویل داد و رسی



اومدقلبش از ساده بودن رفتارو حرفاش خوشم یم

بخشید! اونقدر پاک بود که رسی    ع یم  

 

 بهش زل زدم 

 خدایا یعتی ممکنه یه روزی برسه که منو ببخشه 

 اش شده بودم 
ی

متی که با دروغ و کلک وارد زندگ

دم و یه روزی برای واحساس اش و به گند کشی

 همیشه از صفحه ی زندگیش محو خواهم شد

 

شد دلم روز به روز عذاب وجدانم بیشیی یم

خواست قبل از این که بفهمه من چه ادم پستی یم

 که واسش ساخته 
ی
بودم واسه ی همیشه از جهان

 بودم برم و دیگه برنگردم... 

 



کردم این بار فقط احساش یک اما چیکار باید یم

این بار داستان ، ی شخص مقابلم نبود.  طرفه

بدجور بهش وابسته شده داستان دل خودم بود. 

 بدون اون فکر بکنمبودم نیم
ی

تونستم به زندگ  

 

 بعد از مدت ها قلب نا آرومم ، آروم شده بود

تونستم این آرامش و رها کنم.قطره اشگ یمن 

ام گونههای پر شدم و رها کردو آروم رویپلک

ون   لغزید .  م بیر ی رسی    ع خودم و از فکر غم انگیر

دادم دیگه کشیدم اگه چند ثانیه دیگه ادامه یم

اومدند یه دستمال برداشتم و اشکم اشکام بند نیم

 و پاک کردم

ی بهم زل زده بود  حسیر

 ازم پرسید: 
ی
 با نگران

 

ی شده؟!  ی    چیر



 

 ...نه عزیزم هیچی نشده

 

ما یه کتی حت  راسشو بگو دنیا تو الیک گریه نیم

 افتاده دیگه
ی
 اتفاف

 

 ...گفتم که هیچی نشده

 

   درد داری؟

 

 ... نه خوبم

 

   خب خداروشکر

 



 چند دیقه انی گذشت

 

ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم

 

م خونمون  ... فردا میر

 

  
ی
نگاه ترسیدش روم چرخیدو بعد یه سکوت طوالن

 گفت: 

 

  واسه ی چی میخوای بری ؟!...من که کاری 

ی نگف ی تم که ناراحت شی نکردم...چیر  

 

 با خنده گفتم: 



 

م قضیه رو با ، بابام در میون بذارم دیگه  ... میر

 

 لبخند کنج لباش نشست: 

 

؟! 
ی

   جدی میگ

 

 ...اهوم

 

رسونمت  قربونت برم ...باشه خودم یم  

 

خوام برم..بابام آدم حساسیه ... نه نه خودم یم

 تورو با من ببینه داستان میشه

 



   جدا؟

 

 ...اهوم

 

باش هر جور میلیته عزیزم...     

 

 بهش لبخند زدم 

 

 Tvچند ساعتی گذشت بعد از نیم ساعت تماشای 

 اتاق خوابم رفتم. روی تخت دراز کشیدم

ی دنبالش و  ی نبود حوصله ی گشیی ی از حسیر خیی

ی هم گوشی ام و برداشتم که  نداشتم واسه همیر

 بهش زنگ بزنم

 بعد از چند تا بوق بالخره جواب ام و داد

 



..الووووووو.   

 

وع کرد به خندیدن   رسی

 

   دیونه شدی

 

 ...اهوووووووم

 

خواست. رس به رسش  دلم یه خورده شیطنت یم

ی خییل حال یم دادگذاشیی  

 

م ی دارم میمیر  ...وای حسیر

 

نگران گفت:  با لحتی   



 

   چی شده !؟...دنیا

 

 جیغ زدم: 

 

 ...آیییییتر مردم

 

 قطع کردم

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 



یل های باغچه نشسته بودمروی یگ از صند  

 واسه اش 
ی
قلبم داشت وایمیستاد یعتی چه اتفاف

افتاده بود! رسی    ع از جام پاشدم. بدو بدو به سمت 

از کردم ب  اتاق خواب رفتم درو  

 

 وارد اتاق شدم... 

ی و  همه ی لباسانی که توی کمد بودی کف زمیر

 روی تخت ریخته بود

 

ااا...دنیاا...الووو..کجا رفتی تو...دنیا  

 

ی ازش نشد  چند باری صداش زدم اما خیی

کل اتاق هارو نگاه کردم. به حیاط رفتم اما انگار نه 

ی با ترس به  انگار! آب شده بود رفته بود تو زمیر

 اتاق خواب برگشتم



 

گوشیم و از توی جیب ام درو اوردم و بهش زنگ 

زدم صدای االرم گوشی اش از روی تخت میومد 

 لباسارو کنار زدم

 

 

•••  

 

 دنیا"

 

ی و پوشیده بودم  یگ از کت و شلوار های حسیر

خییل گشادبودم با دستم شلوار و گرفتم که نیوفته 

با خط چشمم واسه خودم سیبیل کشیده بودم و 

اش و به چشمم زده بودم آروم در  عینک دودی

 کمدو باز کردم



 

 پشت اش بهم بود

جلو رفتم و با دستم روی شونه اش زدم صدام و 

کردممردونه    

 

ی  م از روی تخت من بیا پاییر  ... سالم اقای محیی

 

رسی    ع به سمت ام برگشت از ترس یه خورده عقب 

وع کرد به خندیدن  رفت. به رستا پام نگاه کرد. رسی

اومد لحظه به لحظه صدای خنده اش بند نیم

و یم شد. جلوی اینه ی خنده هاش بیشیی بیشیی

 قدی رفتم

 

 ...وااای

 



وع کردم به  با دیدن رسو وضع ام خودم هم رسی

ی هنوز داشت  خندیدن برگشتم به سمت حسیر

خندید. دستاشو واسم باز کرد. با لباسای  یم

 گشادی که به تن داشتم. پریدم تو بغلش... 

 

   قربونت برم جوجه ... 

 

 رس اش و به رس ام چسبوند... 

 

 اروم پچ زد: 

 

   دنیا

 

 ...هووم

 



ی که   من خییل دوست دارما...بیشیی از اون  ی چیر

 ...  فکرش و میکتی

 

دستم و روی ته ریشش کشیدم. نی اختیار چشمام 

 پر از اشک شد

 

م و نبینه چشمام و بستم که جلوی اشکام و بگیر

سه دلیل اش چیه که دلیلش   دارم گریه میکنم و نیی

 گفتتی نبود... 

 حداقل در مقابل اون گفتتی نبود... 

 

 

" ی  حسیر

 



ی تقریبا ساعت ده صبح بود. مشغول گ ذاشیی

ی بودم. با شنیدن جیغ دنیا رسی    ع  صبحانه روی میر

دویدم به سمت اتاق خواب. زانوهاشو بغل کرده 

بودو گریه میکرد!. هراسون و نگران به سمتش 

 دوییدم: 

 

؟!   ...چی شده نفس چرا گریه میکتی

 

اومد و قلب من تند تند به قفسه اشکاش بند نیم

ت ت ام برگشت دسکوبید. به سمی سینه ام یم

اش و دور گردنم اورد و محکم خودشو بهم 

 چسبوند

 از حرکتش شوکه شدم. هق زدو گفت: 

 

 ...خواب بد دیدم



 

نفس راحتی کشیدم و دستم و دور کمرش بردم و 

 روی موهاشو بوسیدم

 

ی     قربونت برم اروم باش...پاشو پاشو بریم پاییر

 

دست اش و گرفتم و به دستشونی بردم اش 

خوردن صبحانه به صورتشو شستم و واسه 

خونه رفتیم ی  اشیی

 

 

••• 

 

 دنیا"

 



 

ی یه بچه که خودش  ی نشسته بودم. عیر کنار حسیر

نتونه غذا بخوره واسم لقمه میگرفت. دستم و به 

 سمت دستش بردم و گفتم: 

 

خورم...بده خودم یم  

 

م و با اخم گفت:   دستشو باال برد که نگیر

 

   نه 

 

 اروم نشست ام و هیچی نگفتم

و دهنم گذاشت.به جای لقمه محکم لقمه رو ت

دست اش و گاز گرفتم صورتش از درد جمع شدو 

 نالید: 



 

   آااخ دستم...وای

 

دست اش و وسط پاهاش بردو زانوهاش و بهم 

 چسبوند. با خنده گفتم: 

 

...تا تو باشی و دیگه منو تو اتاق خواب تنها نذاری 

 و بیای تنهانی صبحانه بخوری

 

درسش و به سمتم برگردون  

 

م دنیا    آیتر دارم میمیر

 

شد واسه یه خورده نگران شدم ویل بازم باورم نیم

 افتاده باشه
ی
 دستش اتفاف



 

 ...عهه خودتو لوس نکن ... ببینم دست ات رو... 

 

ونش کشید با دیدن جای دندونام  ی پاهاش بیر از بیر

 روی انگشتاش یهونی دلم واسه اش سوخت

 

م  ...الیه بمیر

 

و بوسیدم. آروم جای خم شدم و دست اش 

دندونام و نوازش کردم. رسم و باال بردم و بهش 

بارید! نگاه کردم. شیطنت از چشماش یم  

 

ی من هنوز خوب نشدما...   ...حسیر

 

وع کرد به خندید:   رسی



 

  صبحانه ات و بخور من برم زنگ بزنم به 

 تاکش... 

 

 ...اهوم باش

 

بعد از خوردن صبحانه به اتاق خواب رفتم لباس 

ی تا ها مو پوشیدم و یه ارایش مخترص کردم. حسیر

 تاکش بدرقه ام کرد. درو برام باز کردو نشستم

 لبام و براش آویزون کردم و گفتم: 

 

 ...دلم برات تنگ میشه

 

 چه بالنی 
 وقتی نیستی

ی
  وای وای وای تو که نمیدون

 به رس من میاد



 

خوای نرم ؟...خب...خب میگم یم  

 

 همو ببینیم تو اینجوری   اگه نری مجبوریم پنهو
ی
ن

 دوست داری ؟هووم؟

 

ی از این که دارم ازش جدا یم شم  با قیافه انی غمگیر

 گفتم: 

 

 ...نچ دوس ندارم... 

 

 

دستش و جلو اوردو شال روی موهام و جلو کشید 

ی های فرفری ام و زیر شالم قایم  و یه خورده از چیی

 کرد: 



 

ی برو که قبل این که شب    عا قربونش برم ...بشیر

 بشه پیشم باشی 

 

 ریزخندیدم و گفتم: 

 

ی   ...موهام و چیکار داری حسیر

 

 جلو اومدو با اخم خنده داری پچ زد: 

 

خوام کش موهاتو ببینهبده نیم -  

 

گوشه ی لبم گزیدم و رسم و زیر انداختم. یهو 

انگشت شصتش روی لبام نشست و به آروم و 

 رسم و باال برد. رسش و چرخوندو اینورو اونوره



خیابون و نگاه کرد. تا دید کش نیست تند لبام 

 بوسید... 

 

لم و از دست ندادم و ب - یا برو...بیا برو تا کنیی

 وسط خیابون یه کاری نکردم که رسانه انی شه... 

خندیدم و با عشوه نشستم. درو بست. رو کرد به 

 راننده و گفت: 

 

 کن... 
ی

   آروم رانندگ

 

: راننده از آینه نگامون کردو گفت  

 

    باشه... چشم

 

ی در چرخش بود  نگاهم رو صورت حسیر



ون   بهم لبخند زدو دست اش و از تو دستم بیر

ی حرکت کرد. مسیر کوتایه و رفتیم به  کشید ماشیر

ی هنوز دم در بود!   عقب برگشتم حسیر

 

احساس کردم بغض گلوم و گرفت. دستام و مشت  

اش فکر نکنم وگرنه کردم و سیع کردم به دوری

اوفتاد... شک راه یمدریای ا  

شد که هیچ وقت هیچ وقت کاش یه جوری یم

مجبور نبودم از پیشش برم. بیست دقیقه  

 گذشت... 

 

کتمون که  پشت چراغ قرمز بودیم با دیدن بیی رسی

عکس بابا روش بود یادم افتاد که واسه ی چی دارم 

چیدیم برمیگردم به خونه. باید یه نقشه یم  

 



 که رس 
ی
ی    ع بابا رایصی به ازدواج یه کلمات و جمالن

ی بشه و جلوی پام سنگ نندازه...   منو حسیر

 هوووف... 

 یعتی میشه؟

 شه و نی دردرس باهم ازدواج کنیم! 
 میشه رایصی

 

 به خونه رسیدم

 ویالی شیک و پیک بابا 
ی
ون نگایه به نمای بیر

 انداختم یه نفس عمیق کشیدم و وارد شدم

ته بودمبا کیل امید پامو دوباره توی خونمون گذاش  

جز خدمت کارا کش توی خونه نبود. خدمتکاری  

یوسف که که داشت به گلدون بزرگ گل حسن

دادو صدا زدم: جلوی در خروچی بود آب یم  

 

 ...خانوم



 

 برگشت و نگام کرد: 

 

   بله

 

 ...یه لحظه بیا

 

 جلو اومد

 

ی     سالم خوب هستیر

 

 ...مرش

 

 ... بابا کجاست؟



 

کت االناست یف بردن رسی که دیگه برسن    تشی  

 

 ...اها باشه...برو به کارت برس

 

 راه اتاقم و در پیش گرفتم

وارد اتاقم شدم چمدون ام و از توی کمد لباسم 

ون اوردم و روی تختم گذاشتم چند مدل لباس  بیر

وریام و داخلش گذاشت و آماده اش   با لوازم ضی

کردم که شب که خواستم برگردم با خودم 

مش...   بیی

 

م و یه لباس خوشگل پوشیدمیه دوش گرفت  

تقریبا دو ساعتی گذشته بود که صدای بابا رو 

کرد شنیدم که داشت با گوشیش صحبت یم



ه رسی  معلوم بود که داره به سمت اتاق کارش میر

ون...   از اتاقم پریدم بیر

 

 رفتم جلوی در اتاق اش وایسادم منتظر موندم

یه چند دیقه انی گذشت در زدم. صدای خفه اش 

اتاق در بسته پیچید...  توی  

 

   بیا تو

 

 آروم درو باز کردم و وارد شدم

 

 ...سالم بابا

 



ی بارم بود بهش یم گفتم )بابا( بعد از مدتها اولیر

اونم فقطه فقط واسه این که دلش یکم نرم بشه و 

 رضایت بده

 

   به به دنیا خانوم...از این طرفا ؟..راه گم کردی ؟

 

پا روی پا انداختمجلو رفتم روی مبل نشستم و   

 

 ...دلم واست تنگ شده بود گفتم بیام ببینمت

 

 اومدو کنارم نشست

 

   اوه اوه دلت تنگ شده ؟اونم واسه من ؟! 

 



...اره ادم حق نداره دلش واسه باباش تنگ بشه  

 کوروش... 

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

 خونی شدی 
  واسه ی چند لحظه فک کردم دخیی

و شیطونه خودیم...اما نه تو همون دخیی رسی   

 

...مگه تو بعد پنجاه سال و خورده انی عوض شدی  

که من عوض بشم؟ منم دخیی خودتم 

 ...  دیگه...عویصی

 

یهو اخماش در هم شد. گلونی صاف کردم و نگاهم 

 و ازش گرفتم: 

 



...ب...ببخشید منظورم این بودکه...هرچی باشیم 

عویصی که نیستیم...باباجونم...منم دخیی شمام 

قیقا مثل شما عویصی نیستمدیگه د  

 

رسم و باال بردم و نگاش کردم. بزور گره ابروهاش 

 باز کردو گفت: 

 

 ...    اره دخیی متی از خون متی

 

تو تک تک کلمه هاش و تو تمام نگاهاش حس 

 غرور و قدرت و میدیدم

 

ا؟    خب چه خیی

 

ا پیش شماست...   ...سالمتی ...خیی



 

ی من چه   میدونستم واسه امشب حتما میای...  ببیر

ی ات پیش مامانت ام  پدری ام که هم به فکر رفیی

 هم به فکر رسیدن به عشق ات

 

انقدر شوکه بودم که فکه منقبض شدم و نتونستم 

از هم باز کنم کلمات و به زبون بیارم! زبونم بند 

ش رفت و من  ی اومده بود! بابا پاشدو به سمت میر

بهت زده فقط نگاش میکردم. تلفن و برداشت به 

 یگ از محافظاش گفت که به اتاق کارش بیاد

 

ه ؟!   ...مگه...مگه امشب چه خیی

 

 تلفن و گذاشت و گفت: 

 



  قراره عموت و زن عموت و بردیا بیان حرفای نهانی 

 و بزنیم

 

 مبهوت پوزخندی زدم: 

 

 ...کدوم حرفا ؟! 

 

ه آنیتا بهت نگفته واسه ی    ای بابا مگه این دخیی

؟...قراره بیان در مورد چی امشب باید اینجا باشی 

تو بردیا حرفای نهانی و بزنیم که هفته ی دیگه 

 برین دنبال زندگیتون... 

 

کردم شد. چیکار باید یمقلبم داشت از جا کنده یم

دن  ی  بودم اون لحظه کارد میر
ی
. به شدت عصبان



م خونم در نیم اومد. نتونسم جلوی خودم و بگیر

وع کردم به گ ریه کردن: یهو مثل بمب ترکیدم. رسی  

 

خوام با بردیا ازدواج کنم بابااا.... ...من نیم  

 

 متعجب و عصتی به سمت ام اومد

 

؟!!!     دنیا داری گریه میکتی

 

کردمنی توجه و به حرفاش فقط گریه یم  

 مچ دستام و گرفت و با عصبانیت غرید: 

 

 افتاد 
ی
ه ی نفهم مگه بهت نگفتم هر اتفاف   دخیی

؟حق نداری گریه کنییتر هان  

 



وع کردن به انقد حرص یم خوردم که دستام رسی

ون    لرزیدن کردند . دستام از توی دستاش بیر

کشیدم. پا شدم و رو در روش ایستادم. این بار 

 بدون گریه و زاری گفتم: 

 

...چرا نباید گریه کنم؟مگه من دخیی نیستم؟مگه 

من آدم نیستم؟انقد بهم گفتی گریه نکن و بریز تو 

دم به یه آدم افشده ی ، نی خودت که تبدیل ش

ی ،بدبخت...تا گ باید سکوت کنم و بریزم  همه چیر

م چقدره؟؟؟  تو خودم مگه من صیی

 

 در برابر حرفام سکوت کرد 

دست اش و توی موهاش برد و روی مبل رو به 

 روم نشست. صدای در بلند شد: 

 

   بیا تو



 

 محافظش وارد شد

 

    بله اقا 

 

   بمون همونجا

 

سمت ام برگردوند با دست اش به مبل  رسش و به

 اشاره کرد

 

ی     بشیر

 

 برخالف میلم نشستم 

 



   بگو ببینم مشکلت با بردیا چیه... 

 

 حریص گفتم: 

 

 ... دوسش ندارم

 

  تا دیروز که عاشقانه همدیگه رو دوست 

...چی شد یهو حس ات پرید؟ ی  داشتیر

 

 ...من از همون اولم دوسش نداشتم

 

انداخت و گفت:  یه تای ابروش و باال   

 

شه   نگو که نداشتی که باورم نیم  



 

 ... داشتم ویل ... 

 

   ویل؟! 

 

...االن دیگه ندارم...یعتی حس ام نسبت بهش 

 عشق نبود

 

   پس چی بود ؟! 

 

کرد دوباره داشت عصابم و خورد یم  

 

، خل مغزییتر 
 ،احمقی

ی
 ... دیونگ

 



   خییل خب ،خییل خب ...آروم باش

 

یدم رسم و به پشتی مبل تکیه یه نفس عمیق کش

 دادم

 

  امشب میان اینجا واسه این که نی ادنی نباشه 

ی و زبون درازی شیتی بفهمم قیافه یممیای یم گیر

کتی من کتی و مثل قبل باهاشون برخورد نیمیم

 میدونم با توها

 

...فک کن اومدم و نشستم مثل قبال باهاشون 

؟تو چیکار م یکتی واسه رفتار کردم...اخرش که چی

 ی من؟

 

 ازدواج نداری
ی

   بهشون میگم فعال آمادگ



 

 ...فعال؟! یعتی دقیقا تا گ؟

 

   چند ماهه دیگه... 

 

 چند ماهه دیگه ...من میگم نیم
ی

خوامش تو میگ

 زن اش شو؟! 

 

خوای رابطه ی دوستانه   چت شده دخیی نکنه یم

؟رادرمب منو  و تبدیل به دشمتی کتی  

 

برادرت دارم! ...من چیکار به تو   

 



ی که گفتم ..چند ماهه دیگه نه تو واسم    همیر

یم و بردیا یه جشن درست و حسانی یم مهیم نه گیر

ین دنبال زندگیتون  میر

 

اش شد پاشدم که از اتاقمغزم داشت منفجر یم

ون برم یهونی یاد موضویع افتادم که بخاطرش  بیر

 به غمکده اش اومده بودم. به سمت اش برگشتم

 

ستی ...را  

 

مشغول نگاه کردم به پرونده هانی جلوی دست 

 اش بود. رسش و باال اورد و نگام کرد... 

 

 ...این پشه

 



   بردیا؟! 

 

ی   ...نه حسیر

 

ی کیه؟!...اها...خب     حسیر

 

 ...با مقدم و زن اش در مورد من صحبت کرده

 

   خب؟! 

 

خوام قرار ...گفت شماره ی باباتو بده یم

 خواستگاری بذارم

 

با اخم به سمت ام اومد:  پاشدو   



 

؟!     تو چی گفتی

 

... گفتم باید اول با، بابام در میون بذارم قضیه رو 

 بعد... 

 

ی از این ور اتاق تا اونور  وع کرد به رژه رفیی  کالفه رسی

 اتاق

 

   پشه ی احمق... 

 

برگشتم به سمت محافظ اش داشت بهمون نگاه 

ی یه  یم کرد. نی اختیار بهش چشمک زدم که عیر

ل. تا به خودش جهگو 
ُ
ی گندیده قرمز شد و ش



اومد گلونی صاف کرد و خودش و جمع و جور کردو 

ی یه چوب لباش صاف وایساد...   دوباره عیر

 

 پوزخندی زدم و نگاهم و ازش گرفتم و به بابا دادم: 

 

 ...چیکار کنم ؟چی بهش بگم؟هووم؟

 

 که تا باهاش ازدواج نکتی نیم
ی
 وارد   میدون

ی
تون

...پدر و مادر قالبیت و سه خونه ی م قدم بشی

جلد قالبیت فردا جوره...یه شمارم بهت میدم که 

 بدی به پشه

 

 ...باش

 

   بهش گفتی اسم خانوادگیت چیه؟



 

 ...موحد

 

   دنیا دیگه؟

 

 ...اره

 

 بری
ی
   خییل خب میتون

 

کیل خوشحال شدم خداروشکر که به این راحتی 

ی شده بود دو   به ازدواج منو حسیر
ست رایصی

ی زنگ بزنم. هنوز به  داشتم رسی    ع برم و به حسیر

 در اتاق کار نرسیده بودم که... 

 

   دنیا



 

 ترسیدم !... 

 برگشتم به سمت اش

 

   میگم عجیبه ها

 

 دستپاچه گفتم: 

 

...چی عجیبه؟!   ...چی

 

 به سمت ام اومد

 دست اش و روی موهام کشید

 



  این که تو نی چک و چونه به ازدواج با این پشه 

ایت دادی... رض  

 

دونستم باید چی بگم فقط به چشماش نگاه نیم

کردمیم  

 

 ...خدانی نکرده 
، یه وقتی   اگه یه روزی، یه جانی

ترین حرکت احساش از تو بشم متوجه کوچیک

نسبت به پش مقدم ...اون موقع اس که چشمام و 

ی یم بندم و یه جوری روی احساس پدری و دخیی

های سالپشت ات و خایل میکنم که   

دوری از مادرت پیشش مثل نیش پشه 

 نگهم
ی

فتی نباشه...گفتم که نگ  

 



اون لحظه با تمام وجودم تصور کردم روزی و که 

بابا دیگه به چشم حتی یک خدمتکارم بهم نگاه 

وِن اش... خکنه چه برسه به هم نیم  

 آب دهنم و پر صدا قورت دادم و گفتم: 

 

 نیم
ی
ی اتفاف ی باش همچیر وفتها... مطمی   

 

   امیدوارم 

 

فتم که دوباره...   داشتم میر

 

   فقط

 

 دوباره به سمت اش برگشتم

 



ی باش  ...چیه گفتم که مطمی 

 

 که تو با این پشه عقد یم
ی
کتی فقط یک   از زمان

ماه فرصت داری که مدارک و واسه من بیاری اگه 

خدانی نکرده یک ماهه ات به یک ماه و یک روز 

نه... ویل یه بالنی رسه اون تبدیل بشه رسه تو که 

پشه میارم که عذاب وجدان اش واست خواب 

 راحت نذاره... 

 

ه کرداش به محافظ اش اشار با دست  

 

... هم آدم اش و دارم هم به 
ی
  خودت که میدون

 از خودش و پدر مادرش متنفرم
ی
 اندازه ی کاف

 



اومد. دلم آشوب شد اون هر کاری از دست بر یم

 این که 
ً
مقدم رقیب اش بود و حاضی بود مخصوصا

به ای و بهش بزنه. و مهمیی از همه این که  هر ضی

 جدانی اش از اون یم
ی
گفت لییل جون باعث و بان

 مامانه! 

 

ون اومدم. نی اختیار اشک از چشمام  از اتاق بیر

رسازیر شد. دلم گرفته بود تایم آرامش من فقط 

ه رس یک ماه بود بعد از اون معلوم نبود چه بالنی ب

اومد! زندگیم یم  

 

ی همه چیو یم فهمید با به یاد اوردن روزانی که حسیر

خواست داد بزنم. از شدت غم و غصه دلم یم

دستم و روی لبام گذاشتم و فشار دادم که صدای  

گریه هام و کش نشنوه. رسی    ع به اتاقم رفتم و 

 درو بستم



 

ام و بغل کردمروی تختم دراز کشیدم و بالش  

ی یماگه بالنی  اومد من... رس حسیر  

 من باید میمردم... 

 بدون اون برام نی معتی بود... 
ی

 زندگ

 

   دنیا

 

 رسم و به سمته اش برگردوندم

انقد تو خودم بودم که متوجه حضور آنیتا تو اتاقم 

نشدم. اونم مثل من چشماش خیس اشک بود 

 دست اش روی شونه ام نشست

 

   آروم باش

 



توی سینه ام منفجر ... قلبم داره از شدت غصه 

فهیم؟؟؟شه یمیم  

 

فهمم  یم  

 

 جلو اومدو بغلم کرد

 

های منو توهم یه شه بدبختی   همه چی درست یم

سه...   روزی به پایان میر

 

 آغوش آنیتا بهم دلگریم یم داد

شد چقد دیر همدیگه رو پیدا کرده باورم نیم

 کردیم. 
ی

بودیم. یک عمر باهم تو یه خونه زندگ

تونستیم دوستای خونی واسه ت یمیط این مد

 همدیگه باشیم اما دست رسنوشت ... 



 هق زدو گفت: 

 

شب... پاشو آمادت کنم واسه ام-  

 

خوام ...آنیتا من بردیارو نیم  

 

هاش تمویم نداشتد! بهم زل زد اشک  

 

 یم
ی

 که توش داریم زندگ
ی
کنیم خییل عجیب   جهان

م براش جون بدم ویل ازم دو  ری و غریبه...من حاضی

  یم
ی
کنه تو هیچ حش بهش نداری اما تو اوج لذن

نهکه از من یم ی بره بازم اسم تورو صدا میر  

 

 گوشی ام به صدا در اومد



نگاهم و از آنیتا گرفتم و پاشدم و از روی کنسول 

ی بود !... برداشتم اش . حسیر  

بدجور صداش و الزم داشتم. برگشتم به سمت 

ون. دستم انیتا با دست بهش اشاره کردم که بر  ه بیر

و مشت کردم و جلوی دهانم گرفتم چند بار رسفه  

 کردم که گرفتیه صدام بر طرف بشه

 وصل کردم

 

 ...الوو سالم عشقم چطوری؟

 

؟    سالم نفس خوبم تو خونی

 

 ...اهوم عالیم

 

 یه خورده مکث کرد و با لحتی کنجکاو گفت: 



 

ا؟!     چه خیی

 

 ...سالمتی 

 

؟!   خونی
   دنیا مطمئتی

 

ه خوبم...ار   

 

 
ی

   نمیدونم چرا یه حش بهم میگه داری دروغ میگ

 

 ...وا! 

 

   واال



 

 ...حس ات دروغ میگه

 

   حس من هیچ وقت دروغ نمیگه

 

م؟؟؟
َ
 من دروغ گو ا

ی
 ...یعتی تو میگ

 

 نزدم
ی
ی حرف    نه من همچیر

 

 زدی
ی
ی حرف  ...چرا دقیقا همچیر

 

   عههه بس کن دیگه عشقم... 

 

 سکوت کردم



 

   دنیاا

 

.هوم..   

 

   هووم چیه نی ادب؟

 

 ... بگو جانم

 

گم...نیم  

 

   بگو دیگه

 

 کالفه چشیم چرخوندم و گفتم: 



 

 ...باشه بابا...جانم بگو... 

 

 خندیدو گفت: 

 

م خییل برات تنگ شدهدل     

 

 ...منم

 

؟!     توهم چی

 

 ...دلم تنگ شده واست

 



  قربون دلت برم گ میای چشمم به در خشک 

شه ها تا شب نشده ره تاریک یمشد...هوا کم کم دا

خوای بفرستم یه تاکش بگیر بیا دیگه...اصال یم

 دنبالت؟

 

ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم؟! 

 

 ...امشب و شاید نتونم بیام

 

 بهت زده گفت: 

 

م  ؟!...حاال من چیکار کنم ،تا فردا میمیر
ی

  جدی میگ

 
ی

 از دلتنگ



 

تونم بیام... ...خدانکنه عزیزدلم...فرداهم نیم  

 

ی این جمله ام صداش باال رفت ب ا گفیی  

 

ی شده بهم  ی  افتاده؟... دنیا اگه چیر
ی
  چییتر ؟ اتفاف

 بگو حل اش کنم

 

...هیچی نشده بابام قبول   ر شدم آرومیی
َ
...وای ک

 کرد بیای خواستگاری اقااا

 

   نه بابا!!! 

 

 ....بخدا... 

 



 نفس راحتی کشیدو گفت: 

 

فکر اش و   وای دنیا باورم نمیشه خداروشکررر... 

یا رضایت بده ... کردم به این زودنیم  

 

...خییل هم دلش بخواد از تو بهیی از کجا پیدا کنه 

ش و بده بهش  دخیی

 

 با لحتی کامال جدی گفت: 

 

ی بودمدونستم قبول یمواال...یم اره - کنه...مطمی   

 

...خییل خب بابا...اصال من شوچی کردم صدتابهیی 

گرفته اقاااا...تو از توهم اومده و جواب مثبت ن

 دیگه خییل خر شانش عزیزم



 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

باور کردم...  اره تو گفتی و منم -  

 

 گفتم: 
ی
 عصبان

 

کتی من تاحاال خواستگار ...وا یعتی تو فکر یم

 نداشتم؟؟؟؟

 

ه اخهنچ...گ میاد تورو بگ - یر  

 

ی بخدا ادامه بدی گوشی و قطع میکنم  ...حسیر

 
ی
جوابت و نمیدم تا جونت هرچی هم زنگ بزن

 دراد



 

شم میام دره خونتوناد پایمجونم در نمی -  

 

 یهو بدنم یخ شد... 

ن؟! شم میام دره خونتو یعتی چی پایم  

و میدونه؟!  ام کرده و آدرسنکنه تعقیب  

 وای بدبخت شدم. بیچاره شدم رفت... 

 حاال باید چه خایک توی رسم بریزمممم

ون اومدم و ضی  بانم به مرور با صداش از فکر بیر

رفت: باالتر و باالتر یم  

 

خ آخ...تقصیر خودمه...باید آدرس خونتون و آ  -

گرفتم که اینجوری پشت تلفن زبون درازی نکتی یم

 و دستم بهت نرسه

 



 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 

 بکتی اقاهه... 
ی
 ...بیانی هم کاری نمیتون

 

ه خانومه خوش خیال...آدرس و بفرست تا باش -

م یه من ماست چقدر کره میدهبهت بگ  

 

...من کره دوس ندارم...ماستت و هم واسه 

 خودت نگهدار عزیزم

 

 خندیدو گفت: 

 

ررو یعتی نمیخوای آدرس خونه ی پدر زنم و پ -

 بدی هان؟

 



 ...پدرزن؟!!! 

 

مت اره؟دارم یم چیه خوشحال شدی - گیر  

 

 لبخندی روی لبام نشست... 

این که برای  لم از دونستی چقدررر خوشحاکاش یم

 ماه هم شده یمیک
ی

  کنم... خوام کنارت زندگ

 برخالف حرفای توی دلم گفتم: 

 

شه اخه...معلومه که نه...گ زن تو یم  

 

چمه مگه؟!  -  

 

 ...چت نیست؟



 

چم هست؟!  -  

 

 ...خب... 

 

؟ - هووم؟...خب چی  

 

...خب من از همون اولشم مرد چشم و ابرو مشگ 

آبیه مو  دوست داشتم...نه یه اقای چشم

تونستم مشگ...حاال اگه موهاتم بور بود یم

ها...چون مثل بقیه و باهات کنار بیام تحملت کنم

 ی چشم رنگیا بور نیستی تحملت خییل سخته... 

 

ی نگفت...  ی  منتظر جوابش شدم اما چیر

 تر شد... 
ی
 و طوالن

ی
 سکوت طوالن



 متعجب از سکوتش گفتم: 

 

؟...داری یم ی شنوی صدامو؟...حسیر  

 

 دوباره سکوت... 

 

 با لحتی دلخور گفت: 

 

کاری نداری؟  -  

 

 ...وا نارحت شدی؟؟؟

 

 دیگه...بالخره سلیقه ن -
ی

ه...راس میگ

 اس...نمیتونم بهت بگم که منو بخواه



 

...قربونت برم بخدا شوچی کردم...من از همون 

رنگ تو اولشم عاشق چشمای خوش

 شدم...عشقمم

 

ور کنمکنم با یمخییل خب لوس نشو سیع -  

 

هازنم...دارم جدی باهات حرف یم  

 

 خوشحایل از اینکه داری باهام عتی یمی -
ی

خوای بگ

؟  ازدواج میکتی

 

 رسم و زیر انداختم و با عشوه گفتم: 

 

...خییل زیاد...اهوم...خوشحالم  



 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

خوبه...  -  

 

 اخمام درهم شد: 

 

زنت بری؟ خوای قربون صدقه ی...نیم  

 

...زنم کجاست؟زن؟!  -  

 

 ...خونه ی باباشه

 



خواد بیام بشینم با، بابات چای خ آخ دلم یمآ  -

ی تربیت کرده و تحویل  بزنم و بگم چه دخیی

 جامعه داده

 

ه به این خونی 
؟!...دخیی ی  ...مگه من چمه حسیر

 

.خوب بودی که به یه مرد یه القبای وب؟.. خ -

دادنت عزیزمچشم رنگیه مو مشگ نیم  

 

بغض آلود گفتم: با لحتی   

 

 ...فک کنم از دستم خسته شدن

 

یتی که آدم هزار سالم     قربونت برم تو انقد شیر

شه... کنارت بشینه خسته نیم  



 

با این جمله اش دلم کیل گرفت نتونستم که ادامه 

 بدم

 

ی کاری نداری؟  ...حسیر

 

خوای بری؟  یم  

 

 ...اهوم ...یه خورده خوابم میاد

 

 یه خورده سکوت کرد

 

باش برو بخواب عزیزم    

 



 ...ناراحت شدی؟! 

 

   نه عزیزدلم ناراحت چرا

 

اراحت شدیدونم حس ام میگه ن...نیم  

 

کنم که چطوری باید   نه بابا دارم به این فکر یم

 تحمل کنم این چند روز و... 

 

کردی؟...قبل من چجوری تحمل یم  

 

ته    قبال درگیر نبودم...االن تمام فکرم درگیر

 

ندیدم و گفتم: کوتاه خ  



 

 ...دوست دارم

 

   من بیشیی 

 

 ...خدافظ

 

   خدافظ عزیزم... 

 

 قطع کردم

تو آینه چشمام و نگاه کردم اشک توی چشمام 

 حلقه زد

امشب باید به بدترین شکل ممکن به چشم عمو و 

زن عمو میومدم. روی تختم دراز کشیدم بالشم و 



بغل کردم چند دیقه انی گذشت به خواب عمیقی 

رفتم... فرو   

 

 با صدای آنیتا از خواب پریدم

 

 ...چیه ؟چی شده؟! 

 

  بردیا و مامان ، باباش اومدن پدرت گفت بیام 

مت پیششون...   بیی

 

 از جام پاشدم و به سمت در خروچی راه افتادم

 متعجب گفت: 

 

خوای بیای؟!   اینطوری یم  

 



 به سمت آنیتا برگشتم

 

ردیا بیای؟مگه بخوای به چشم ...مگه نیم

خوای به هدف ات برش؟نیم  

 

   خب اره معلومه

 

م...توهم برو یه خورده به  ...من اینطوری میر

 خودت برس... 

 

 جلو اومدو گونه ام و بوسید

 

   مرش که به فکریم ... 

 

 ...خییل خب برو دیگه



 

ی و مثل جن توی جمع گرمشون  رسی    ع رفتم پاییر

 ظاهر شدم. واسه ی جلب توجه بلند گفتم: 

 

ام...سالاا  

 

ی   همه به سمت ام برگشیی

نگایه به عمو انداختم دستاش و واسم باز کرد مثل 

 همیشه مهربون و دوست داشتتی 

ی بچه گیام پریدم تو بغلش...   عیر

 

 ...خونی داریوش؟

 

وع کرد به خندیدن اونم مثل بابا از مدل حرف  رسی

اومد لپم و کشید و گفت: زدنم خوشش یم  



 

   مرش عروس خوشگلم

 

کلمه ی )عروس( خودم و از تو بغل اش با شنیدن  

ون کشیدم. به سمت زن عمو برگشتم مثل این   بیر

که از لباسام و قیافه ام خوشش نیومده بود چون 

کرد با نگاه چندش آورش مدام رستاپام و نگاه یم  

 

 ...خونی زن عمو؟

 

 بهم یه لبخند زورگ زد

 

؟     قربونت عزیزم تو خونی

 

 ...اهوم خوبم



 

بردیا انداختمنگایه به   

کت و شلوار مشگ مارک دارش هیکلشو خوش 

فرم تر از همیشه نشون میداد. با دیدن لباس هاش 

متوجه شدم که امشب اومده همه چیو قطیع کنه 

 و کارو یکشه... 

 

 هه فک کرده الکیه... 

ی و بیخیال  فکر کرده دنیا انقدر احمقه که حسیر

 شه و بردیای خیانتکارو بچسبه... 

دی نی محتوا تحویل دادم و با فاصله  بهش لبخن

وع کرد به حرف زدن  کنارش نشستم بابا رسی

 

گفتی   خب داشتی یم  

 



دوباره صداهاشون باال رفت و مشغول گپ و گفت 

اش و شدند بردیا خودش و بهم نزدیک کردو دست

از پشت دور کمرم برد. رسش و توی گردنم اورد و 

 آروم در گوشه ام پچ زد: 

 

نگ شده بود   دلم واست ت  

 

 بدون این که برگردم به سمتش جوابشو دادم

مثل خودش اما برعکس لحن به ظاهر عاشقانه ی 

 اون حریص پچ زدم: 

 

 ...ویل من نه... 

 

...فراموش کن اتفاق های     چرا بدخلقی میکتی

 گذشته رو... 



 

 ...هزار سالم بگذره خیانتت و فراموش نمیکنم

 

ان  اش کنم  قول میدم بعد ازدواجمون جیی  

 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 

 ...شیی در خواب بیند پنبه دانه

 

   االن منظورت از این حرف چی بود هان ؟! 

 

فهیم...هیچی بعدا یم  

 



ون بردو به حالت اولیه  رسش و از توی گردنم بیر

 برگشت

 

داشتنگایه به زن عمو انداختم چشم ازم برنیم  

اج کنم و کرد قراره واقعا با پشش ازدو شاید فکر یم

ام کنه. دوباره یه عمر به عنوان عروسش تحمل

ی خودش یه لبخند  بهم لبخند زد منم دقیقا عیر

اش دادمزورگ تحویل  

 

 یهونی آنیتارو رو صدا زدم: 

 

 ...آنییتر 

 

 عمو و بابا سکوت کردن و به سمت ام برگشتند

 معصومانه باهاشون حرف زدم



 

د...حوصله نداشتم برم پیشش گفتم اون بیا  

 

 عمو لبخند زد و گفت: 

 

   قربونت برم اشکال نداره

 

 زن عمو با عصبانیت گفت: 

 

   وا یعتی چی اشکال نداره...دخیی باید با متانت 

رفتار کنه... مگه اینجا بیابونه اینطوری حرف 

نه ی  میر

 

   ای بابا خانوم بذار راحت باشه 

 



 نگاهش و از زن عمو گرفت و به سمت ام برگشت

 

عزیزم راحت باش -  

 

 ...باش

 

 . آنیتا وارد جمع شد اوووف چه لباش چه آرایشی

یه چشمک بهش زدم و با دستم بهش اشاره کردم 

 بیاد پیشم بشینه

 

 زن عمو این دفعه نگاه اش رو آنیتا بود

 

ی     به به چه دخیی

 

   مرش خانم



 

خداروشکر مثل این که آنیتا چشم زن عمو رو  

اومد چون از مامانم گرفته بود. اون از من بدش یم

 متنفر بود

ی هم هیچ وقت حتی یه لبخند واقیع  واسه همیر

داد! تحویل ام نیم  

 پاشدم و گلونی صاف کردم: 

 

خوام صحبت کنم اگه ...عه من یه خورده یم

شه گوش بدینیم  

 

عمو دست از تعریف برداشت. چشمم به بابا افتاد 

نگاه پر از خشم اش نه تنها منو از تصمیمم 

شد بیشیی روی کرد بلکه باعث یمنیم منرصف

افشاری کنمپ  تصمییم که گرفته بودم  



 

 ...راستش

 

   راستش چی عمو جان حرفتو بزن... 

 

خوایم باهم ازدواج کنیم! ...راستش منو بردیا نیم  

 

ون زد  همه چشاشون از حدقه بیر

 

؟!     چیتر

 

بابا با خنده ی زورگ اش سیع کرد قضیه رو جمع 

 اش کنه... 

 



م شوچی میکنه    دخیی  

 

خواستم بهش پایان اما من یک بار برای همیشه یم

 بدم و خودم و راحت کنم... 

 

کنم...ما هم دیگه ...نه اتفاقا اصال هم شوچی نیم

 رو دوست نداریم

 

 عمو و زن عمو بردیارو نگاه کردند: 

 

   راست میگههه؟! 

 

 بردیا با ابروهای گره خورده پاشد و کنارم وایساد. با 

 پاشدن بردیا آنیتا هم پاشدو رفت

 



  نه من دنیارو دوست دارم نمیتونم ازش 

بگذرم...من یه کاری کردم. یعتی یه اشتبایه ازم رس 

ی  هم زده که باعث ناراحتی اش شده واسه همیر

... یم خواد بزنه زیر همه چی  

 

 ؟؟؟؟
ی
ن ی  ...چرا حرف مفت میر

 

 بابا چشم غره ای اومد

 

    عه دنیا... 

 

گفتم ا رو در برگرفت. از اینکه هرچی یمسکوت فض

 انگار گوشاشون کیپ بودو نیم
ی
شنیدند عصبان

خواستبودم و در حد مرگ دلم گریه یم  



یهو قفل دلم و باز کردم و بدون فکر کردن به 

 عاقبت حرفم گفتم: 

 

 ...من با پش مقدم خوابیدم... 

 

همه جا غرق سکوت شد! عمو و زن عمو مبهوت 

ه کردند یهو بابا منفجر شدهمدیگه رو نگا  

 ترین حالت 
ی
رسی    ع به سمت ام اومد و با عصبان

 ممکن فریاد کشید: 

 

   چه غلطیتر کردی؟!!... 

 

 پشت بردیا خودم و قایم کردم

بردیا حتی لحظه ای به خودش اجازه نداد در برابر 

 بابا ازم دفاع کنه. عمو اومدو بابا رو گرفت



 با گریه گفتم: 

 

ت و  فرستی خونه ی یه پشه واسه یم...وقتی دخیی

 ... 

 

 نگذاشت ادامه بدم! 

 

   ببند دهن ات رو... 

 

 میکنم 
ی

...چیه ؟...دوماهه دارم با پشه زندگ

انتظار داشتی بشینیم فقط همدیگه رو نگاه  

 کنیم؟؟؟

 

 بابا از شدت عصبانیت قرمز شده بود



بردیا راه در خروچی و در پیش گرفت و من نی سیی 

کرد هر چه زودتر یه نرو که تقال یم  در مقابل بابا 

 ماده بزنه تو گوشم و بپوکونتم موندم

 

 کرده... 
ی

    ولش کن داداش بچه گ

 

ی اشک تمساح...  وع کردم به ریخیی  رسی

 

 ...  ...ببخشید بابانی

 

 به عمو و زن عمو نگاه کردم

 

خوام برم امریکا ... بخدا من چند ماهه دیگه یم

 از  پیش
ی

دواج و ندارم اگه هم مامانم ، اصال آمادگ



خوام با بردیا ازدواج  داشته باشم مطمئنم که نیم

 کنم

 

اشون راه اتاقم و بدون نگاه کردن به عکس العمل

در پیش گرفتم. وارد اتاقم شدم و درو از پشت 

 قفل کردم 

 

 پریدم رو تخت ام و پتو رو روی خودم کشیدم

  
ی
به سقف خییل شدم و نفس عمیق و طوالن

لم کیل خوشحال بودم کشیدم. ته د  

 

بالخره حرف دلم و زدم اونم جلوی مامان و بابای 

ی افتاد  ی من و حسیر  که بیر
ی
ی اتفاف بردیا. شاید گفیی

ی بره و این خییل  احساس بردیا نسبت بهم از بیر

 عالیه... 



 

تونست مجبور به ازدواج ام بکنه دیگه کش نیم

هام و روی هم گذاشتم و تخت گرفتم پلک

 خوابیدم.... 

 

شد که از خواب بیدار شده تقریبا نیم ساعتی یم

بودم بعد از حمام موهای بلندم و از بغل بافتم یه 

لباس راحتی پوشیدم و واسه خوردن صبحانه به 

خونه رفتم ی . خداروشکر کوروش گم و گور آشیی

ی هم با  ی ازش نبود واسه همیر شده بود و خیی

 خیال راحت صبحانه ام و تا اخر خوردم

 

شیمن شدم. روی یگ از مبال نشستم و وارد ن Tv و  

 که شناسنامه ام و پدر 
ی
روشن کردم. حداقل تازمان

و آماده نبود نباید یممادر قالنی  رفتم پیش ام حاضی

ی چون بالفاصله گورم و با سواالش یم کند... حسیر  



 

ی پله ها قد   که پاییر
رسم و چرخوندم و محافیطی

ی علم کرده بود و نگاه کردم. لبخند شي ی طنت آمیر

روی لبام نشست. نگاهش روم چرخیدو گلونی 

صاف کرد. پاشدم و به سمتش گام برداشتم که 

 هول شدو یه خورده جا به جا شد... 

 

اش و گرفتم و چشمام و ریز  جلو رفتم و چونه

 کردم: 

 

 ...اسمت چیه؟

 

 هول و دستپاچه گفت: 

 

   ع...عرفان...هستم خانوم



 

 سن اش ش به باال بود

ورت کشیده اش و نوازش کردم. یه قیافه آروم ص

د حتی  ی  به دل نمیر
ی

ی نی نمک و بت مانند. نچ چنگ

ی  اش باشه... اگه موضوع فقط رس کار گذاشیی  

تو چشمام زل زده بود و مدام پر صدا آب دهنش و 

دادقورت یم  

 

 لبام و کج کردم و اخمام و درهم... 

خواست بهش بگم بیا منو بخور بیا... دلم یم  

ام و نداره شایدم ارزش عصبانیت  س کردماما ح

ل نداشتم
َ
ل ک

َ
... من حوصله ی ک  

ی اوردم . با رد شدم از کنارش تو دستم و پاییر

رفتم  خماری گذاشتم اش. داشتم از پله ها باال یم



که با شنیدن صدای پاشنه ی کفشای یه خانوم به 

 سمت در ورودی خونه برگشتم... 

 

د شدند و از نوع یه اقا و خانوم میان سال وار 

نگاهشون که مدام روی درو دیوارو وسایل خونه 

گردند چرخید حس کردم یا دارن دنبال کش یمیم

برندیا از این همه زیبانی و ظرافت دارن لذت یم  

ی اومدم به  از چندتا پله انی که باالرفته بودم پاییر

اشون رفتمسمت  

 

 ...با کش کار دارین؟! 

 

وع کرد به حرف زدن:  اقاهه رسی  

 

   سالم خانوم...بله با آقای کوروش راد کار داریم



 

 کنجکاو رستاپاشون و نگاه کردم و گفتم: 

 

 ...اها...دنبالم بیاین

 

 پشت رسم راه افتادند

 به دم در اتاق کار بابا رسیدم. در زدم

 

   بیا تو

 

 ...وارد شدم

 

 با دیدنم پاشد و با عصبانیت به سمت ام اومد



دستام و جلوی صورتم گرفتم  دست اش و باال برد 

ی نمونده بود که بزنه و آش و الشم کنه که ی با  چیر

ورود اون خانومه و اقاهه که باید اسمشون و 

ذاشتم دست از کارش برداشت فرشته ی نجات یم

 آروم دره گوش ام گفت: 

 

  یه بالنی به رست بیارم که مرغای آسمون به 

 حالت گریه کنند

 

قا و خانومه وارد شدند با نی حرف کنار وایسادم ا

د!  ها هم مثل خدمتکارشاون ی حرف میر  

 

ی     بشینیر

 

 دست اش و به سمت منم کشید



 

ی     توهم بیا بشیر

 

 پاهام و حرکت دادم رفتم و روبه روشون نشستم

 

م و بازی کنید     قرار یه مدت نقش پدر و مادر دخیی

ترین خطانی ازتون رس بزنه دودمانتون و به کوچک

.. باد میدم.   

 

    چشم اقا

 

 دست چک اش و در اورد

 

   نصف االن نصف بعد اتمام قرار داد

 



 یه رقیم و نوشت بعدشم چک و به اقاهه داد 

 

 رس اش و به سمت ام برگردوند 

 

  مریم خانم و اقا اردالن قراره یه مدت نقش پدرو 

 که... 
ی
 مادرتو بازی کنند در جریان

 

ی کردم: نگاهم روشون چرخید و رسم و باال و  پاییر  

 

 ...اهوم

 

 بابا گفت: 

 

م دنیاست...     اسم دخیی



 

 
ی

    به به چه اسم قشنگ

 

 ...مرش

 

وع یم کنید آدرس   امروز بعد ازظهر کارتون و رسی

.. اتون و میدم.  خونه  

 

    بله چشم

 

بعد از گفت و گوشون پاشدند و به سمت در 

خروچی اتاق رفتند منم دنبالشون راه افتادم که 

یهو بابا مچ ام دستم و گرفت فرار کنم  

 

   شما کجا ؟بمون با شما کار دارم



 

 ...بابایتر 

 

 
ی
  لوس نکن خودتو فک کردی منم مثل بقیه میتون

 خر کتی 

 

 ...دور از جون

 

 در اتاق و بست

 

  اون چی بود جلوی عموت و زن عموت گفتی 

 هان؟؟؟

 

 ...حرف حقیقت...حرف دل ام رو... 

 



 داد زد: 

 

ه ی   تو خییل بیج ا کردی حرف دلتو زدی دخیی

 نفهمم... 

 

در برابر تمام حرفاش سکوت کردم بعد کیل دادو 

قال و خایل کردن عصبانیت اش رو منه بدبخت 

 بالخره اجازه ی خروج و داد

 

   صیی کن

 

 به سمت اش برگشتم

 

   این شماره رو بگیر بده به اون پشه ی احمق... 

 



دو تحمل یم ی  به خودم میر
ی
م اما حرفانی  کردهر حرف

د تحمل ی ی میر ی که به حسیر ی اش سخت تر از هرچیر

اش قاپ زدم و بود .با عصبانیت شماره رو از دست

ون و درو محکم کوبیدم   از اتاقش زدم بیر

 

گوشیم و برداشتم که بهش زنگ بزنم یاد حرفای 

کردم که دلتنگ دیشب اش افتادم . نباید کاری یم

یه خودمم دلتنگ شنیدمگه صداش و یما   بشه. 

شد... چند برابر یم  

 

ی هم پشیمون شدم و شماره رو واسش  واسه همیر

pm کردم. چند دقیقه ای گذشت یهو صدای

 آالرم گوشیم بلند شد. تند وصل کردم

وع کرد به حرف زدن  نی سالم و مقدمه رسی

 



 
ی
ن ی  pm  حاال دیگه کارت به جانی رسیده زنگ نمیر

فهیم یممیدی؟...اصال تو به فکر من هستی هووم؟

ی خونه ی  چقد دلم برات تنگ شده یا نه؟...تا میر

ه متی هم وجود داره اره؟...   بابات یادت میر

 

 ...وااا نفس بگیر قربونت برم... 

 

چقد عصتی بود حق ام داشت دیشب خواب و 

 بهانه کردم وگوشی و روش قطع کردم... 

 نزد
ی
 یه چند لحظه سکوت کردو حرف

 

 ...عشقممم

 



یه لحظه فک کردم قطع شده   زد اصال حرف نیم

ی اوردم و صفحه اش و نگاه کردم  گوشی ام و پاییر

 اما نه ... 

 

 ... نفسم

 

شدمکم کم داشتم نگران یم  

 

 ...الووو

 

 با صدانی گرفته و پر بغض گفت: 

 

   جانم عزیزم 

 

 با چشمانی ورقلمبیده و لحتی متعجب گفتم: 



 

ی گریه کردی؟!   ...حسیر

 

   نه

 

؟ !!! ...نه؟!...مطمئتی  

 

   یه خورده...شاید... 

 

چند لحظه ای گذشت منتظر بودم حرف بزنه اما 

 نزد! 

 

خوای بیام پیشت؟... یم  

 



 دوباره سکوت کرد

 

شه واست خواد دردرس یم  نه عزیزم نیم  

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ... باشه نمیام

 

 گفت: 
ی
 لحن حرف زدنش عوض شد و عصبان

 

 نمیام؟
ی

   من میگم نیا تو باید بگ

 

ه خنده... مونده بود بزنم زیر  کم  

 



 نیا ! 
ی

 ...خب چی بگم خودت میگ

 

 بیای بیا...در ضمن منتظرتم فقط   اگه یم
ی
تون

 زود... 

 

 ...باشه

 

 خندیدو گفت: 

 

   قربونت برم عزیزم

 

 حرف اش و با لحن بچه گونه تکرار کردم

 کیل خندید. از هم خداحافیطی کردیم

اس شیک پوشیدم پا شدم با کیل ذوق و شوق یه لب

ام و ، یه آرایش درست و حسانی کردم کیف



ون اومدم. خرامان خرامان پله  برداشتم و از اتاق بیر

 هارو یط کردم و به سمت در خروچی رفتم 

ه رو تو مشتم گرفتم یه نفر مچ دستم و  تا دستگیر

 محکم گرفت! 

 

 برگشت ام به سمت اش ... 

 بابا بود! 

ه رو رهاش از ترس دبا دیدن اخم غلیظ ا  ستگیر

 کردم

 

   کجا ؟! 

 

ون م بیر  ...میر

 

ون ؟    کدوم بیر



 

 ... ی  ...پیش حسیر

 

 خشم و توی چشماش دیدم! 

 

   برگرد تو اتاق ات... 

 

 ...چرا اخه؟!!! 

 

 داد زد: 

 

   گفتم برگرد

 

 منم مثل خودش صدام و باال بردم: 



 

 مخ پشه رو بزن و فالن...خب دارم 
ی

...مگه نمیگ

نم دیگ ی ه... مخ اش و میر  

 

 یا اون مخ تورو؟... 
ی
ن ی    تو داری مخ اون و میر

 

ی داشتم بو برده  بابا از احساش که نسبت به حسیر

بود و این فاجعه بود، ویل من سیع داشتم برعکس 

گرفتم اش و بهش بفهمونم اصال نباید گردن یم

کرد.درواقع رایه جز این وگرنه کار بیخ پیدا یم

 نداشتم... 

 

م شدم  ش بگم عاشق پش مقدتونستم که تورو نیم

 که زنده زنده چالم کنه... 

 



نم ی  ...من دارم مخ اونو میر

 

   ویل من بر عکس اش و یم بینم

 

؟  ... تو اشتباه میبیتی

 

 فشار داد. نی اختیار 
عصتی شد. مچ دستم و بیشیی

 جیغ زدم: 

 

 ...آااخ دستم...کوروش دستم شکست... 

 

ه ی نفهم برگرد تو اتاقت...     دخیی

 

گفتم: گریهبا    



 

...بر نمیگردم...ول کن دستم و میخوااام برم 

؟؟؟خواد برم پیشش یمپیشش...دلم یم فهمییتر  

 

 حرفام یهونی یه سمت صورتم نی حس شد
ی  بیر

دستم و تند روی جای چک اش بردم و به 

ی باری بود که روم دست  ه شدم اولیر چشماش خیر

مده بود... کرد زبونم بند او بلند یم  

 

ی باری بود که با چشمای خودش شاید چون  اولیر

کرد که دخیی میدید و با قلب خودش احساس یم

یگ یه دونه ی سنگ دلش دلبسته ی مردی شده  

ه جون اش و براش بده. اونم نه هر مردی که حاضی

اش! پش دشمن  

 



 خط قرمز کوروش بود! 
ی

 و دلبستگ

 داد زدو با دادی که زد بدنم لرزید: 

 

   شایاااااان

 

راسون به سمتمون اومدشایان ه  

 

 _ جانم آقا؟! 

 

ه رو بیی تو اتاق اش تا نزدم بکشمش
   بیا این دخیی

 

 شایان دستم و گرفت و دنبال خودش کشوندم

 درو محکم بهم کوبیدم و قفل اش کردم

 جلوی آینه رفتم 



 

دستم و آروم روی صورت ام کشیدم خییل درد 

کرد مثل خون قرمز شده بود نمیدونم چم شده یم

کردم. انگار نه انگار که بابام زده بود دیگه گریه نیم

 بود تو گوشم! 

 

 رد انگشتاش روی صورتم بود... 

 زیر لب حریص پچ زدم: 

 

 ...لعنت بهت صورت نازنینم و پوکوندی کثافت

 

 به حموم رفتم وان و پر آب کردم و توش نشستم

کردم به همه چی فکر یم  

 ... ی  به حسیر

 به مامان... 



 به خودم... 

 به.... 

 

 این بار یه فکر وحشتناک توی رسم بود

 !  فکر خودکشی

 ...  اما نه بعدش چی

 

 یم
ی
افتاده؟ بعد این که من میمردم چه اتفاف

 ...  هیچی

دنیای بیچاره مثل چندین سال گذشته ی عمرش 

کس و نداشت که بعد مرگش دو قطره اشک هیچ

ی همه چی و  براش بریزه. بعد مرگم حتما حسیر

شد که حتی لحظه در ازم متنفر یمفهمیدو انقیم

داد بهم فکر کنه چه برسه انی به خودش اجازه نیم

ام... به اینکه بخواد بیاد رسه خاک  



 

 

موندم... من باید زنده یم  

دم برای این  باید زنده یم ی موندم و تمام زورم و میر

  
ی

 که زندگ
ی
که حتی اگر شده چند سال توی جهان

رم تموم شد به کردن توش به قیمت تباه شدن عم

 
ی

خونی و خوشی کنار کش که دوسش داشتم زندگ

کردم... یم  

 

م وقتی دلییل کشم. نیممن پا پس نیم خوام بمیر

م؟!   وجود داره. اصال چرا باید بمیر
ی

 برای زندگ

واسه ی چگ که کوروش زد؟!...کاش تمام این 

سالها به جای شکنجه دادنم با حرفاش و کاراش 

د  ی  بارها و بارها میر
ی
تو گوشم. کاش تنبیه بدن

کشید... در عذاب نیمشدم و روحم انقیم  

 



ی و فهمیدم وقتی فهمیدم  وقتی معتی دوست داشیی

ی من و  عالقه انی واقیع چیه حتی به احساش که بیر

مامان بود هم شک کردم. شک کردم به مادری که 

کشید یا گفت نگرانمه و هر وقت عشقش یمیم

فت یادم شاید هروقت که حوصله اش رس   میر

د!  ی  میوفتادو بهم زنگ میر

 

 و به دلش 
ی
اخه مگه یه مادر چقدر میتونه نگران

راه نده. چرا نباید حداقل هفته انی یه بار بهم زنگ 

سه...   بزنه و حالم و بیی

 

 ...هووووف

 

 که از 
ی
شاید اون دیگه قید منو زده. اصال شاید زمان

د.  .. بابا جدا شد منم همراه اون به فراموشی سیی  



خاک تو رسه من که بخاطر کش که رسبارش بودم 

ی و زمان و بهم یم ریختم داشتم زمیر  

 

ه  چند ساعتی تو وان بودم. کم مونده بود خوابم بیی

 صدای االرم گوشی ام بلند شد

 

ون کشیدم با لباسای  بزور خودم و از حموم بیر

کرد. روی تختم خیش که اب ازشون چکه یم

ی نشستم دیگه هیچی واسم  مهم نبود. انگار از زمیر

و زمان بریده بودم. گوشی ام و از روی عسیل 

 براداشتم 

 

ی بود!...   حسیر

 نی فوت وقت وصل کردم

 



 ...الوو 

 

؟ دو ساعته منتظرتم...     سالم عشق من کجانی

 

 ...خونه ام

 

؟قرار شد بیای که...     یعتی چی

 

عصابم خورد بود و اصال حال و حوصله ی حرف 

 زدن نداشتم.  
ی
کاش موضوع فقط نی حوصلیک

 بود... 

خواست کل عصبانیتم و رسه یه انگار که دلم یم

 نفر خایل کنم... 



ه بگم انگار دلم یم خواست یه کاری کنم که یا بهیی

حال یه نفر دیگه هم مثل خودم گرفته و عذاب 

 آور باشه... 

 

 ...پشیمون شدم نمیام

 

 یه چند لحظه مکث کرد

 

ری نداری؟  باش هر جور میلته...کا  

 

 دوباره سکوت کردم و گفتم: 

 

 ... نه

 



گوشی و قطع کردم و پرتش کردم رو تخت. اشک 

تونسم خودم و از چشمام رسازیر شد اصال نیم

درک کنم. اشک بود که مثل بارون روی زانوهام 

چکیدیم  

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

بدون این که حتی اجازه بده ازش خداحافیطی کنم  

 گوشی و روم قطع کرد! 



رات اشک هام روی صفحه ی گوشیم چکید. قط

طرفه بود و من اشتباه شاید احساس بینمون یک

کردم... یم  

 گوشی و روش قطع یم
ً
کردم و گرنه من بودم عمرا

 حتما هست دیگه... 

 

تقصیر خودمه انقد غرورم و بخاطرش زیر پام  

تونه هر بالنی که دلش کنه یمگذاشتم که فک یم

احساساتم بازی  ون داشت با خواد و رسم بیاره. ایم

و انقد ضعیف و ناتوان ندیده کرد. تا حاال خودمیم

 بودم... 

 

 که به زبون میورد اشک د 
ی
ین کلمان ر برابر کوچکیی

کردم شد باید چیکار یمتوی چشمام جمع یم  



تونستم فراموشش کنم توان دوری ازش و نیم

ی شایم که چیده بودم و دست نخورده  نداشتم میر

دم و به اتاق خواب برگشتم... رها کر   

 

 توی سیایه اتاق روی تخت دراز کشیدم... 

ون کشیدم و کنارم گذاشتم گوشیم و از جیب ام بیر

ه شدم  به پهلو خوابیدم و به صفحه اش خیر

 

منتظر بودم زنگ بزنه. منتظر بودم زنگ بزنه و 

خوام بگه شوچی کردم بگه من تورو از ته دل یم

یا درو باز کن باهم شام بگه پشت در ایستادم ب

   بخوریم و
ی

ی قده یه عمر بغلم کن تا دلتنگ ام از بیر

 بره... 

 



گرفت و فقط اون لحظه بود که قلبم آروم یم

کشیدو گورش بغض گیر کرده بیخ گلوم راهش و یم

کرد... و گم یم  

 اما دری    غ از یه تماس... 

 ... pmدری    غ از یه 

pmحتی یه  بهم  خالیه بدون حرف که بدونم داره 

کنه... فکر یم  

 

کردم... اما نه درست فکر یم  

اون واقعا هیچ احساش به من نداشت. گوشی ام و 

برداشتم کشوی عسیل و باز کردم و پرتش کردم تو  

 کشو و با عصبانیت درش و بستم 

درحایل که لحظه به لحظه کاسه ی چشمام پر ترو 

شد دندونام و چفت هم کردم و پرتر از اشک یم

 غریدم: 



 

 ...من غلط بکنم دیگه دوست داشته باشم... 

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

 

با شنیدن صدای در، بزور چشمام و باز کردم رسم 

کرد به شدت تب و لرز داشتم با این که درد یم

شتی پر از دردو غم و غصه رو از رس گذرونده 

 بودم. لباسام هنوز خیس بودند ... 

 



ی از دیوارهای اتاق ام به سختی  خودم  با کمک گرفیی

 و به در رسوندم. کلیدو چرخونم و درو باز کردم

 انیتا بود. با دیدنم چشماش دوبرابر شد

 

   خونی دنیا ؟! 

 

 ...اره ...بیا تو

 

درو براش نیمه باز گذاشتم و دوباره به سمت 

تخت ام رفتم. اومدو کنارم نشست. دست اش و 

 ام گذاشت
ی
 روی پیشون

 

سوزی...   ای واییتر تو که داری از تب یم  

 

 لباسام توجه اش و جلب کردند



 دست اش و روشون کشید

 

  خدا بگم چیکارت کنه لباساتم که خیسن 

 وااای...پاشو پاشو 

 

کمد ام و باز کرد یه دست لباس راحتی واسم اورد  

کمکم کرد که عوضشون کنم. ملحفه ی خیس 

روی تختم و برداشت تخت و مرتب کرد روی 

روم بوسیدو آتخت خوابوندم پیشونیم  

 

 رسما خوردی  قربونت برم چرا نیم
ی

گ  

 

انقد حالم بد بود که واسه ی چند لحظه حس  

ی باالی رسم وایسادهح کردم سیر  

 چشمام پر از اشک شدن و زخم دلم تازه شد



 

 چند بار پلک زدم

 با دیدن انیتا اشکام از گوشه ی چشمم رس خورد 

 

  گریه نکن دخیی خوب ...بذار برم واست دارو 

 بیارم

 

 رفت و درو بست.... 

 . 

 

 چند روز بعد... 

 . 

 

بالخره تصمیم گرفتم به جای این که همه اش تو 

تخت باشم. پاشم و یه چرچی توی حیاط بزنم که 



یه خورده حال و هوام عوض شه. پاشدم یه شال 

بافت روی شونه هام انداختم. بعد از کیل قدم زدن 

  تو هوای ابری، صورتم و رو به سمت آسمون

 گرفتم و چشمام و بستم... 

 

نسیم خنگ توی صورتم پخش شد یه خورده از 

 رسما لرزیدم اما بعد آروم شدم... 

چه حس خونی بهم میداد. یهو با صدای آنیتا 

با رسعت داشت به سمت ام  چشمام و باز کرد. 

گاه پا به فرار گذاشتمدویید نا خودا یم  

 

   صیی کن کارت دارم...صیی کن

 

دن برداشتم با ترس بهش گفتم: دست از دوی  

 



 ...چیه چیکارم داری ؟! 

 

 جلو اومد پالتوی پشیم شو در اورد

 

   بیا اینو بپوش

 

پالتورو نگاه کردم و نگاهم و حرکت دادم و بهش 

 زل زدم. متعجب گفتم: 

 

 ...این همه رسو صدا و بدو بدو بخاطر این بود ؟! 

 

اره دیگه...  -  

 

به دویدن آنیتا  یه لحظه یاد عکس العملم نسبت

هام آنیتاهم زدم زیر خنده. با دیدن خنده افتادم. 



وع کرد به خندیدن. پالتو رو ازش گرفتم و  رسی

 پوشیدم... 

 

 .
ی
ا آن  ...چه خیی

 

... اها راستی امشب باید رس حال باشیا    سالمتی

 ...خوب به خودت برس

 

 قراره بیوفته؟! 
ی
 ...امشب؟ امشب مگه اتفاف

 

فته ؟! اره خب... یادت ر  -  

 

 ...چیو ؟! 

 

   ای وای من یادم رفته بود بهت بگم... 



 

 ؟!...بگو 
ی

دیگه نصف ...چیو یادت رفته بود بهم بگ

 عمر شدم

 

  این که خانواده ی مقدم قرار امشب بیان 

 خواستگاری دیگه... 

 

گفتم: بهت زده  

 

؟!   ...چییتر

 

ی قضیه  خشکم زد و بعد به هوش اومدن و گرفیی

دی خونه دویدم با رسعت رسی    ع به سمت در ورو 

 پریدم تو اتاق ام... 

 



آنیتام پشت رسم وارد شد. پالتوم در اوردم و روی 

پشتی مبل انداختم و تند در کمد و باز کردم و 

وع کردم به زیر رو کردن لباس های مجلش  رسی

 ام... 

 

   چیکار داری میکتی دیونه شدی؟! 

 

...احمق امشب شب خواستگاریمه بعد تو االن 

 ؟داری 
ی

بهم میگ  

 

   اووو تا شب چهار ساعته دیگه وقت داریا

 

همزمان با ریخت لباسام روی تخت با آنیتاهم 

کردم صحبت یم  

 



...من تا چهار ساعته دیگه چیکار کنم آنیتااا... 

 دوس ندارم جلوشون بد بنظر بیام ... 

 

یهونی دستم و گرفت و به سمت خودش 

 برگردوندم. بهت زده تو چشماش زل زدم

 آروم لب زد: 

 

   دنیا تو این پشه رو دوست داری؟

 

 شوکه نگاش کردم و گفتم: 

 

 ...منظورت چیه؟! 

 

   داری یا نه؟

 



بار دست پاچه شدم. نگاهم و ازش گرفتم و این

 آروم تر دونه دونه لباسام و از توی کمد برداشتم

 

 ...معلومه...معلومه که نه

 

 ...
ی
ن ی    دوسش نداری و تو خواب صداش میر

 

هن مجلش طوش رنگه بلند توی دستم و روی  پیر

رت کردم و گفتم: پهای روی تخت بقیه لباس  

 

 انیتا ؟توهم زدی؟
ی

 ...چی داری میگ

 

ون   وع کردم به بیر دوباره با عجله و عصتی رسی

 کشیدن لباسام از کمد... 

 



  اره من توهم زدم ...مراقب خودت باش پدرت 

ی چشم پو ن آدیم  ی ی چیر شی کنه یست که از همچیر

 ها... 

 

چهره ی کوروش جلوی چشمام به تصویر کشیده 

 شد. آروم آب دهنم و قورت دادم 

 

م تو اتاق لباس ات.  یه دوش بگیر و بیا     من میر

 آماده ات کنم

 

ون رفت  از اتاق ام بیر

 

لباش که تو دستم بودو پرت کردم روی لباسانی که 

روی تخت بود. خدایا حاال چه غلیط بکنم. همه  

فهمند... دارن یم که  



 

 اگه... 

ن چه خایک تو رسم بریزم؟!...  ی و ازم بگیر  اگه حسیر

تحمل هرچی و داشته باشم تحمل دوری از اون و 

 ندارم!... 

 

 توی رسم کیل فکر جور وا جور بود 

یه نفس عمیق کشیدم و ذهنم و از فکرای منقی 

خایل کردم به حمام رفتم بعد حمام. رایه اتاق 

ارد شدم. زیر لب گفتم: لباس ام شدم. و   

 

 ...سالم

 

   سالم بیا جلو ... 

 



 یه چندتا لباس جلوم گرفت

 

ی کدومشون خوبه...     ببیر

 

 یکیشونو برداشت

 

   بنظر من که اینو بپوش

 

ی  هن بلند گلبیه بدون آستیر  یه پیر

 

 ...نه اینو دوست ندارم ... 

 

 چشمم افتاد به کت و شلوار مشگ با زیر سفیدم



ی  حتما کت وشلوار مشگ  میدونستم حسیر

پوشه. کت و شلوار دامادیشه دیگه قربونش برمیم  

 

ون شبیه هم باشند... خواست لباسامدلم یم  

فتم  از این که داشتم تو دلم قربون صدقه اش میر

ی دیوونه ها جلوی بزور لبام و بهم یم دم که عیر فشی

 آنیتا نزنم زیره خنده... 

 

 اما... 

؟! اما اگه یه رنگه دیگه بپوشه  چی  

 بیخیال بابا... 

 

خوام....اینو یم  

 

 انیتا رس اش و به سمت کت و شلوار چرخوند



 

   اوووف چه سلیقه ای! 

 

رسی    ع پوشیدم اشون واسه انیتا یه چرچی زدم و  

 گفتم: 

 

 ...چطوره؟

 

 رس تا پامو بر انداز کرد 

 ذوق زده گفت: 

 

 !    عالییتر

 

هام رفتبه سمت قفسه ی کفش  



 

   ایناروهم بپوش

ه کفش مشگ پاشنه بلند کفش هاموهم پوشیدم ی  

دوباره رس تا پام و برانداز کرد و کنجکاو و تو فکر  

 گفت: 

 

ی دیگه هم یم خوای!   یه چیر  

 

 ...چی مثال ؟! 

 

   صیی کن

 

ون رفت  از اتاق بیر

 روی صندیل آرایش ام نشستم و منتظر موندم



بعد از ده دقیقه آنیتا وارد شد. پشت رسم وایساد  

وزه ای رو گردنم انداختمگردنب ند بلند فیر  

 

 ...وای چقد خوشگله

 

   اهووم خییل ، مال مامانمه مواظب اش باشیا

 

پسش  و اش که بازش کنم و بردم به سمت امدست

 بدم

 

...نه آنیتا نمیتونم گردنم بندازم اش این گردنبند 

 خییل با ارزشه ... 

 

  اصال حرف اش و هم نزن توهم خییل برا من با 

 ارزشی خواهر کوچولو... 



 

با شنیدن جمله اش برای چند لحظه احساس  

 کردم دیگه تنها نیستم... 

به یکباره بغض گلوم و گرفت. دلگیر بودم از این که 

های عمرم هیچ کس و نداشتم که توی تمام سال

)  حتی برای یکبار بهم بگه)آبچی

 

 چقدر عذاب آور بود تنهانی مطلق... 

ی های تو  عذاب آورتر از تنهانی  مطلق دوست داشیی

 خالیست... 

اش رو بلد که آدم ها خییل خوب بازی کردن نقش

 شدند... 

 

 پاشدم و بغل اش کردم

 



گردونم...قربونت برم عزیزدلم ، بهت برش یم  

 

با دیدن بابا توی چهار چوب در اخمام درهم شد. 

ام خودم و از آنیتا جدا کردم و روی صندیل آرایشی 

اتاق شدنشسته ام. وارد   

 

    به به جمعتون جمِع 

 

   سالم اقا

 

    سالم 

 

خواست حتی یک لحظه چشمم تو دلم نیم

 چشماش بیوفته

 



    دخیی گلم چطوره؟! 

 

خواستم جلوی آنیتا بهش کم محیل  اما دلمم نیم

. اونم یه بابای بد... کنم. بالخره بابام بود دیگه  

تونستم لحظه ای تحملش کنمکش که دیگه نیم  

 

 ...مرش...آنیتا بیا یه خورده آرایشم کن

 

باشه حتما -  

 

 گوشیه بابا به صدا در اومد 

وصل کرد و دره خروچی و در پیش گرفت. 

 هووووف... 



لم دادم روی صندیل. آنیتا بهم لبخند زد و کارش و 

وع کرد. تقریبا دو ساعتی طول کشید که کامال  رسی

 آماده شدم

 

 که از قبل لوازمم و ت
ی
وش گذاشته بودم و چمدون

ی اش گذاشتم و رایه خونه  به کمک آنیتا توی ماشیر

 ی جدید با پدر مادر جدید شدم

 

ی وایساد پیاده  جلوی یه ویالی نقیل و شیک ماشیر

شدیم آنیتا چمدونم و از توی صندوق عقب در 

اوردو کلید و توی قفل انداخت و چرخوند در باز 

 شد

 

کاج از حیاط    یه حیاط نسبتا بزرگ با درختای بلند 

گذشتیم و وارد خونه شدیم پدر مادر قالنی به 

 استقبال اومدن بعد از سالم و احوال پرش 



 آنیتا جلو جلو رفت منم پشت رسش راه افتادم

از پله ها باال رفتیم جلوی یه در قهوه ای بزرگ 

ه رو چرخوندم و وارد شدم  وایسادیم دستگیر

 

 !
ی
 ...اووف چه اتاق بزرگ و خوشگلیه آن

 

   اوم خییل نازه

 

یه اتاق کامال اماده شده با وسایل مرتب و خوشگل 

چیده شده. یه تخت بزرگ هم دقیقا کنار پنجره 

ی و صندیل تحریر...   ی اتاق بود، یه میر

 کمد بزرگ لباسم و... 

 

لباسام و به کمک انیتا جا دادم توی کمد پر از 

 لباش که واسم اماده کرده بودند



 

تموم شد...بیا بریم یه چای ...هوووف بالخره 

 بخوریم 

 

 نگایه به تایم گوشی اش انداخت... 

 

   نه دیگه عزیزم دیر وقته من برم 

 

خوای بری؟! ...عه یم  

 

   اره دیگه

 

 !
ی
 ...دلم برات تنگ میشه آن

 



یشه خوشگلم... دل منم برات تنگ م -  

 

 گونه ام و بوسید

 

   مواظب خودت باش. دست به آرایش ات نزنیا

 

.باش مواظبم ...مرش..   

 

 از دور یه بوس واسم فرستاد و رفت

به سمت پنجره ی بزرگ اتاق ام رفتم هوا هنوزم 

 ابری بود

 

ی پخش شده بودند و باد برگ ی روی زمیر ی های پائیر

قصوند  پرده  درختای عریان رو جلوی چشمام میر



رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم هوای خنک وارد 

 اتاق شد

 

احساس رسما کردم رسی    ع پنجره رو یه خورده 

 بستم

 

شد هر شد. ای کاش یمروز به روز هوا رسدتر یم

 چه زودتر از زمستون گذشت. 

 اما بیشیی از اون ای کاش یم
ی

شد زودتر از زندگ

منجمد شدم بگذرم و بهار رو با چشمای خودم 

ببینم صدای در اتاق سکوتم و بهم زد. به سمت 

ریم بود... م  کردم.   در اتاقم رفتم و درو باز   

 

 با یه سیتی چای و بيسکوئيت وارد اتاقم شد

 



م بخور خستگیت در بره    واست چای اوردم دخیی

 

 ...مرش

 

چقد مهربون بود! رفتم و نشستم یه خورده از 

 چای خوردم

 

   نوش جونت

 

فت که گفتم:   داشت به سمت در خروچی میر

 

 ...مریم خانم

 

ام برگشت و گفت: به سمت  



 

خیی گلم واسه این که عادت بکتی بهم بگو مامان  د  

 

 ...باشه! 

 

نمیدونم چرا خییل سخت بود به زبون اوردن کلمه 

 ی )مامان(... 

شد که از اش این بود که چند سایل یمشاید دلیل

مامان دور بودم و از این که تو چشمای یه نفر زل 

بزنم و بهش بگم مامان یه خورده احساس غریتی 

کردم... یم  

 

   افرین عزیزم، حاال بگو ببینم چی یم
ی

خواستی بگ  

 

 !  ...هیچی



 

ی الزم داشتی بگو ی    باشه هر جور راحتی ، چیر

 

 ...باشه مرش

 

 بهم لبخند زدو رفت 

نشستم و مشغول خوردن چای و بیسکویت ام 

 شدم

ی رفتم  یک ساعت بعد واسه خوردن شام پاییر

ی شام خوش رنگ و روی یگ از صندیل های میر

اب مامان مریم نشستملع  

 

 ....واو چه زیبا! 

 

م بخور     نوش جونت دخیی



 

اووف زن و شوهری خوب تو نقششون فرو رفته 

بودند چقدم هر دو مهربون و دوست داشتتی 

نگاه کردم نفس پر از بودند! زیر چشیم بهشون

ون دادم. کاش کوروش هم یه جو   بیر
ی
حشن

شدمحبت رسش یم  

 

   مرش بابا جون

 

 بهم کرد مثل کش که نی فرزند بوده  نگاه
ی
پر از ذوف

کردند. یه باشه و بچه دار شده باشند بهم نگاه یم

ی زدم بر بدن  ی  دل سیر قرمه سیی

 

 
ی
بعدش به اتاقم برگشتم و یه رژ مات صورن

برداشتم و به لبام مالیدم هنوز دره برق لب و 

نبسته بودم که اف اف به صدا در اومد انقد دست 



که برق لب و در نبسته پرت کردم رو   پاچه شدم

س داشتم میمردم.  ی از اسیی  میر

 

دونستم باید چیکار کنم لباسام و مرتب کردم و نیم

ون رفتم. مامان و بابا دم در به  از اتاق ام بیر

 استقبال مهمان ها رفتند

 

ی یه ذره شده بود دوست داشتم  دلم واسه حسیر

ارم زودتر ببینم اش بعد از اون شب حتی یک ب

 بهش زنگ نزدم. رفتم و کنار مامان مریم وایسادم

 

خانم مقدم وارد شد مثل همیشه گرم و صمییم 

 دستش رو روی موهام بردو گفت: 

 

   چطوری عروس خوشگلم



 

 ...خوبم مرش

 

بعد از اون اقای مقدم وارد .کیل سالم و احوال 

ی بودم که نفهمیدم به  پرش کرد. انقد تو فکر حسیر

گفتم. بعد اقای مقدم پریا وارد شد   اقای مقدم چی 

تش بدن اش و خوش فرم ترو زیبا تر  لباسای اسیی

دادند. موهای بلندش و باز گذاشته بودو نشون یم

ی زیبای اش و دو برابر کرده بود  همیر

 

   سالم عشقم! 

 

 جلو رفتم و بغلش کردم

 

ی کوشش؟  ...سالاام چطوری عزیزدلم...حسیر



 

ی هم االن میاد   مرش قربونت برم خوبم...  حسیر

ی و پارک میکنه  داره ماشیر

 

مامان ، بابا خانم و اقای مقدم و پریا رو راهنمانی  

کردن به سمت اتاق نشیمن. نتونسم صیی کنم. در 

 و باز کردم و پریدم تو محوطه

 

ی پیاده شد هنوز متوجه ام  ی تازه از ماشیر حسیر

نشده بود. اوووف چه تیتی زده بود همونطوری که 

اش بود واقعا که م کت و شلوار مشگ تنحدس زد

 برازنده اش بود. بدو بدو به سمت اش رفتم... 

 

با شنیدن صدای پاشنه ی کفش هام رسش و به 

 سمت ام برگردوند. نفس نفس زنان گفتم: 



 

 ...سالم عشقم چطوری؟

 

جلو نرفتم که بغلش کنم اما منتظر بودم محکم 

من داشته بغلم کنه و بهم بگه که اونم دقیقا مثل 

 میمرده... 
ی

 از دلتنگ

 ویل برخالف تصوراتم خییل نی ذوق جوابم و داد! 

 

   خوبم مرش

 

 یه خورده مکث کردم و گفتم: 

 

ش ؟! ...اووم نیم خوای حالمو بیی  

 

؟    خونی



 

 بهش لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...مرش

 

 دست اش و گرفتم

 

 ...بیا بریم تو

 

   کار دارم فعال...تو برو من میام

 

تش و رها کردم. یه جورانی دلم گرفت... دس  

 

 ...میمونم...میمونم کارتو انجام بدی باهم بریم



 

کرد رسم و زیر انداختم. با اخم زیر بهم نی محیل یم

کردچشیم نگام یم  

 

شه برو تو رسما   کار من به این زودیا تموم نیم

خوری یم  

 

 اش و دیدم لج ام گرفت: 
ی
 حاال که نگران

 

م خوام...نیم نمیر  

 

 
ی
   باشه انقد اینجا بمون تا یخ بزن

 

 ... میمونما 

 



 منو؟.... خب بمون
ی
سون    از چی مییی

 

 لبامو آویزون کردم و گفتم: 

 

سوزه؟...دلت واسم نیم  

 

 یه نگایه به قیافه ی مظلومم کرد

از برق توی چشماش پیدا بود که قند تو دلش آب 

شده لبخند گوشه ی لب اش و رسی    ع محو کرد و 

 دوباره اخم و جایگزین کرد: 

 

   نه

 

 ...نه؟! 

 



   نچ

 

 ...واست کت و شلوار پوشیدما نگا کن

 

یه نگایه به رستا پام انداخت. خدایااا من که 

میدونم داری وانمود میکتی که خوشحال نشدی 

حرص میدی اونم تو شب به این   چرا انقدر من و

مهیم شیطونه میگه همون تو محوطه بهش 

 جواب رد بدم 
ی

اشو بفرستمش نی زندگ  

 

 

تونم ازش بگذرم... حیف حیف که نیم  

ون اومدم:   با صداش از فکر بیر

 

؟    خب که چی



 

 شدم. اخمام درهم شدو با تشی گفتم: 
ی
 عصبان

 

ی ... اینطوری یم خوای ازم جواب مثبت و بگیر

 ؟...اصال من رفتم خدافظ 

 

 به سمت در ورودی راه افتادم. وارد شدم 

ی صحبت هاش با، بابای قالنی رسش اقای مقدم ب یر

ام برگردوندو به سمت  

 

   به به عروس خوشگلم 

 

بهش لبخند زدم و روی مبل رو به روش نشستم 

هاش ادامه داد. پنج دقیقه ای گذشت به صحبت



ی وارد شد. به سمت مامان و بابا رفت.  حسیر

 بهشون دست داد سالم و احوال پرش کرد

 

ه پا پشت پا انداختم و نی  اعتنا به یه گوشه خیر

شدم اومدو روی مبل کنارم نشست. سیع کردم 

 مثل خودش باهاش برخورد کنم

 

نیم ساعتی گذشت بعد از کیل بحث و گفتو گوی 

ی که بریم یه گوشه ای  ا بالخره تصمیم گرفیی بزرگیی

 بشینیم و حرفامون و بهم بزنیم

 

پاشدم و نی اهمیت بهش به سمت اتاق ام رفتم 

ه رو چرخوندم در م یماونم پشت رس  اومد دستگیر

و باز کردم و وارد شدم با دست بهش اشاره کردم  

 که بیاد تو... 

 



وارد اتاقم شد. گوشه ، گوشه ی اتاقم چشم 

 دوخت! 

ه یم شد ، به تابلوی نقاشی که روی دیوار بود خیر

کرد! نگاهش مثل کسانی بود که به لوازمم نگاه یم

ی به فروشگاه ی اومده بودند!  واسه ی خرید چیر  

 

 از نوع نگاه اش تعجب کردم

روی لبه ی تخت نشستم و منتظر شدم تجسس 

تابلوی   اش تموم بشه و بیاد بشینه. درحایل که

کرد مبهوت گفت: روی دیوارو تماشا یم  

 

   پس اتاق ات اینه! 

 

 نگایه بهش انداختم و رسی    ع نگاهم و ازش گرفتم

 



   جالبه !... 

 

 ...چی جالبه؟! 

 

ونه تر از این حرفا باشه  فک یم کردم اتاق ات دخیی  

 

ونه اس دیگه...   ...دخیی

 

ونه نیست  دخیی
ی
   به اندازه ی کاف

 

 خودت ببخش... 
ی

 ...خب شما به بزرگ

 

 هه... 

 اتاق واقیع ام و ببینه چی میگه... 



اتاق واقیع ام انقدر شبیه اتاق پشا بود که از نظر 

ونه و لوس  طوره... خودم اینجا دیگه خییل دخیی  

ه شد  دوباره به تابلوی نقاشی خیر

 

شد مغزم داشت منفجر یم  

از لحظه انی که اومده بود حتی یکبارم بهم توجه 

پاشدم و به نکرده بود دیگه نتونستم تحمل کنم. 

 سمت در خروچی اتاق رفتم 

 

یهو دستم و گرفت و به سمت خودش برگردوند و 

ه شد:   به چشمام خیر

 

کجا؟  -  

 

ی یم... ولم کن  خوام برم پاییر  



 

ذارم بری  نیم  

 

 ... چرا اونوقت؟

 

   مگه نیومدیم حرفامونو بزنیم

 

 ...نه

 

   نه؟

 

ون کشیدم و دست به  دستم و از توی دستش بیر

 بغل گفتم: 

 



...اخه این مکالمه انی که منو تو داریم خییل گرم 

ترسم کار به جاهای باریک مییم شده یمص و

 بکشه

 

ندازی؟  تیکه یم  

 

 ... نخیر 

 

   بیا اینجا ببینم

 

دستمو گرفتم و به سمت تخت بردم. روی تخت 

ام داد کت اش و در اورد. با اخمانی درهم لحتی هل

 خشن گفت: 

 

؟
ی
ن ی    واسه من لفظ قلم حرف میر



 

 گفتم: 
ی
 با ترس و نگران

 

 ...میخوای چیکار کتی ؟! 

 

صورتش و جذاب   رو بدنم خیمه زد و با اخمانی که

دونستم بود تو چشمام زل زد. با این که یمتر کرده 

 قصد اش ترسوندنِم ترس عجیتی توی دلم افتاد... 

ه شد  اروم جلو اومدو لبام و بوسید و بهم خیر

 آروم لب زد: 

 

   دلم برات تنگ شده بود...خییل...خییل زیاد

 

لبخندی روی لبام نشست آروم دستم رو نوازش 

ته ریشش کشیدم و گفتم:   وار روی  



 

..منم .   

 

ه شد. مثل این که دوست داشت  نی حرف بهم خیر

 جمله ام و کامل کنم... 

 

 ...منم دلم برات تنگ شده بود

 

وع کرد به  رسشو توی گردن ام فرو برد و رسی

شد اما با دیدن اش خندیدن بدنم مور مور یم

 خودمم زدم زیر خنده... 

 

خندی دیوونه شدی؟...به چی یم  

 

 پاشدو نشست



 

ی بار به خودم   باور کن  چند روزه پیش برای چندمیر

 قول دادم که دیگه دوست نداشته باشم... 

 

 با عصبانیت گفتم: 

 

؟!...چیکار کردی؟!   ...چییتر

 

 با دست اش جلوی دهن ام و گرفت

 

   هیس

 

وع کردم به حرف زدن. از خنده  همون مدیل رسی

رفت. با دستام دست اش و به سمت ریسه یم

ی فشار دادم اما ا نگار نه انگار. بالخره بعد از این  پاییر



که خنده هاش تموم شد دست اش و کشید 

 ... ی  پاییر

پاشدم که برم دوباره دستم و گرفت و رو پاهاش 

 نشوندم

 

وع کن    خب رسی

 

 ...ولم کن 

 

دفقط نگام یم ی  نمیر
ی
کرد و حرف  

 

نما...  ی  ...جیغ میر

 

نی حرف بهم نگاه میکرد. عجیب بود ویل با دیدن 

رسم و به شونه   هره اش آروم شدم. آرامش توی چ



اش تکیه دادم دست اش و نوازش وار روی موهام  

کشید چند دقیقه ای توی سکوت گذشت رسم و 

 از روی شونه اش برداشتم

 

؟...نیم
ی

ی بگ ی خوای چیر  

 

   نه

 

ی یک ساعته اومدیم حرف  ...خب پاشو بریم پاییر

کننابزنیم فکر بد یم  

 

   بذار فکر بد بکنند

 

  اصال واست مهم نیست؟! ...یعتی 

 



 با عصبانیت گفت: 

 

ذاری یه خورده بغلت    یه هفته ازت دور بودم یم

 کنم یا نه؟

 

شونه اش تکیه   از ترس، متعجب دوباره رسم و به

 دادم. چشمام و بستم و عطرش مشامم و پر کرد... 

 

 ...بوی عطرتو دوست دارم

 

 روی موهام و بوسید

 

   قربونت برم

 

ی   ...حسیر



 

ان؟  ج  

 

 ...میگم نکنه اینا همه اش خوابه... 

 

  قربون چشات برم چرا باید خواب باشه 

دیگه رو اخه...ماهم مثل هزاران آدیم که هم

ی عجیب و  دوست دارن کنار همیم دیگه...چیر

 غریتی نیست 

 

بغض عجیتی کنج گلوم جا خوش کرد آروم لب 

 زدم: 

 

 ...اره راست میگیا

 



حاال یک  ختم که تا دونست من انقد بدباون نیم

لحظه ی خوش و تو زندگیم تجربه نکردم...فک 

کرد مثل هزاران دخیی دیگه تو اوِج عشق و یم

 محبت پدر و مادر بزرگ شدم و قد کشیدم... 

 

دوباره فکرو خیاالی احمقانه ام ذهن امو درگیر  

کرده بودند کم مونده بود تو بغلش بزنم زیر گریه و 

ش تعریف کنم که بلکم با سیر تا پیاز ماجرا رو واس

  
ی

هزار التماس و خواهش منو ببخشه و باهام زندگ

 کنه 

 

 بیست دقیقه ای تو سکوت گذاشت 

و پاشدم و به سمت آینه رفتم موهای ویو شدم

مرتب کردم اومدو از پشت بغلم کردو رسشو روی 

 شونه ام گذاشت دوباره رژ ام و برداشتم که بزنم

 



هم زل زده بود چقد یهو چشمم افتاد تو چشماش ب

 جذاب بود! 

ین بازیگرای آدم فکر یم کرد داره زن یگ از خوشگلیی

ندیدم... خشه. تو دلم کیل هالیوود یم  

 مغز ایراد دارم عجب فکرانی میکردا... 

 

؟!   ...چرا اینطوری نگاه میکتی

 

 

 تو آینه بهم چشمک زد. چشمام درشت شد: 

 

 ....وااااای

 

لم تعجب کردبرگشتم به سمتش از عکس العم  

 



   چی شده؟! 

 

 کراواتش و گرفتم

 

 ...نبینم دیگه چشمک بزنیاااا

 

   چرا اخه چی شده مگه؟!...کاری نکردم بخدا

 

 ... چشمات و در میارم جلوی کش چشمک بزنیا

 

دهنشو قورت داد چشماش قلمبه شد آب  

 

شم ... از این کارا بخوای بکتی زن ات نیم  

 



   حالت خوبه عزیزم؟

 

تم به سمت آينه: برگش  

 

ی االن   وو ندارم...از همیر
َ
...من اصال حوصله ی ه

 نگفتی 
ی

 گفته باشم نگ

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

   اخه بهیی از توهم مگه پیدا میشه خانوم

 

 ...اومدیم و شد... 

 

 برگشتم و نگاهش کردم و کنجکاو گفتم: 



 

؟  ی واقعا بهیی از من پیدا کتی چیکار میکتی ...حسیر

؟باهاش ازدوا  ج میکتی  

 

 زد زیر خنده: 

 

   اره

 

 با دستم محکم زدم تو بازوش 

 

دونستم... احمق یم  

 

مونه چی بگهپرش آدم یم  بخدا یه سواالنی و یم  

 



 لبامو آویزون کردم و واسش بچه گونه حرف زدم

 

کتی ...ویل فکرش و دونستم راحت ولم یم... یم

 نمیکردم دیگه انقد راحت... 

 

ی لبام و چشمام در چرخش  درحایل که نگاهش بیر

 بود قدیم جلو اومد و چونه امو گرفت... 

قبل این که بزنه کل زحمات آنیتارو برای آرایش 

 صورتم به باد بده گفتم: 

 

 ... نه نه رژم... 

 

نذاشت ادامه ی حرفم و بزنم یه جوری لبام و به 

دندون کشید که هر چی رژ زده بودم دور لبام 

م پخش شد و بیشیی از این   که بخوام ازش لذت بیی



فکرم و درگیر کرد. رسی    ع به سمت آینه برگشتم و 

 با نق و نوق گفتم: 

 

ی چیکار کردی...گند زدی به  ی ببیر ...وااای حسییر

 آرایشم 

 

   یه رژ دیگه ، بده خودم واست بزنم

 

 
ی

بهش   به سمت اش برگشتم و رژ قرمز خوش رنگ

 دادم با دستمال مرطوب لبامو پاک کرد

 

ن لبات برم که انقد کوچولو موچولو ان  قربو   

 

 ...
ی
ن ی  حرف میر

ی
 ن

ی
 ...وا مگه داری با یه ن

 



وع کرد به رژ زدن واسم:   خندیدو رسی

 

   اره

 

بعد از اتمام به سمت اینه برگشتم. انقدر لبام 

خوشگل شده بودند که بقیه ی آرایشم به چشم 

 نمیومد

 

 ...چه خوشگل... 

 

و پوشید به سمت تخت رفت کت اش و برداشت   

ند زدیقه شو مرتب کردبهم لبخ   

 

   بریم دیگه 

 



...اوووف چقدم منو تو درمورد آینده امون حرف 

 زدیممم

 

 با خنده گفت: 

 

ی موضوع فکر میکنم...واقعا خ - ودمم دارم به همیر

 چرا؟

 

 با خنده شونه ای باال انداختم و گفتم: 

 

 ...از بس که همدیگه رو دوس داریم

 

م و بوسیدجلو اومدو پیشونی  

فت گفت:   درحایل که به سمت در خروچی میر

 



ی که فک کنم تاحاال از رسه  ب - یا...ییا بریم پاییر

 کنجکاوی خییل به پریای بیچاره فشار اومده

 

 ...صیی کن! 

 

یه   رسجاش وایساد و متعجب برگشت به سمتم. 

 دستمال برداشتم. جلو رفتم و لباشو پاک کردم

 

و بابات...  ش مامانخوای اینطوری بری پی...یم  

 

فتم گاخ اخ خوب شد   - فتیا ، داشتم میر  

 

 در و برام باز کرد

 

-  .... ی بفرمایییر  



 

 ....  ...مرسیتر

 

درو بست و پشت رسش راه افتادم. دوییدم و 

د... اش و گرفتم. آروم لب ز دست  

 

 ...بهت جواب مثبت نمیدمااا

 

 کوتاه خندید و گفت: 

 

جراتش و داری؟ -  

 

گوشه ی لبم اوردم و گفتم: لبخندی مرموز    

 



 ...از کجا معلوم...شاید اره

 

ی رفتیم همه جا غرق سکوت شد  از پله ها پاییر

در حایل که نگاه سوایل و کنجکاوشون رومون 

 بزنند آقای مقدم  ق  چرخیدیم
ی
بل اینکه بقیه حرف

 گفت: 

 

   خب چی شد نتیجه اش؟

 

 ...اوووم راستش... 

 

ی انداختم از مکتی   که کردم ترسیده نگایه به حسیر

بود از حرکات نی در نی گلوش متوجه شدم مدام 

داره آب دهنش و قورت میده. اخ اخ چقدر دلم 



 کنم که کم یم
ی
خواست سکوتم و طوالن

 کرده باشم و دلم خنک بشه... محیل
ی
هاش و تالف  

 

نگاهم رو از چشمای پر از ترس و دلهره اش گرفتم 

... و به جمع دادم. هنوزم منتظر بودند   

لییل جون سکوت پر از اضطراب و در هم 

 شکست: 

 

 نظرت چیه؟عزیزم...نیم -
ی

خوای بگ  

 

ی  اخیم کمرنگ که کش و از خودم دلخور نکنم بیر

 ابروهام اوردم و گفتم: 

 

 ...متأسفانه... 

 



ی انگشتان  ی که آروم بیر با گرمای انگشتای حسیر

قرار گرفت و فشار مالییم که به دستم داد بهم 

انقدر محتاج بودنم کنارش هست که  فهموند که

! حتی جوابم منقی هم باشه حق ندارم بگم نه  

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...متاسفانه جوابم مثبته

 

اول سکوت کردند و همدیگه رو نگاه کردند یهو 

وع کردن دست زدن پریا جیغ   همه پاشدند و رسی

 کشیدو دوید به سمتمون: 

 

ی و شنیدم  صدای نفس عمیق حسیر

پچ زد:   ب حریصزیر ل  

 



  چرا انقد منو حرص میدیتر دیوونه...نکنه عاشق 

 موی جو گندیم شدی؟

 

ه شدو لبخند  خندیدم و نگاهش کردم که بهم خیر

 روی لباش نشست. پریا جلو اومدو بغلم  
ی
پر ذوف

 کرد

 

    قربونت برم مبارکه

 

 ..مرش پریا جون

 

ی هم دیگه رو بغل کردند و مامان و مامان حسیر

وع   ی به هم دیگه... رسی یک گفیی کردند به تیی  

 نگایه به پریا انداختم کنجکاو بهم زل زده بود

 



ی      میگما حسیر

 

   جانم؟

 

 نبودا
ی

    رژ دنیا این رنگ

 

 انداختم اونم بهم نگاه کرد. گلونی 
ی نگایه به حسیر

 صاف کرد گفت: 

 

 بود
ی

ی رنگ    ِاهم... نه همیر

 

 صدای آالرم گوشیه پریا بلند شد

 

    نچ



 

   خییل خب فضویل نکن برو به کارت برس بچه... 

 

وع کرد به خندید  پریا رسی

 

ی عشق و حال  ی رفتیر    یه ساعته مارو قال گذاشتیر

 اره

 

ی تماس و  با نگاه کردن به قیافه ی اخموی حسیر

وصل کردو همزمان با دور شدن ازمون گوشی اش و 

 جواب داد. وارد جمع شدیم 

 

قرار عقد و عروش  بعد از کیل گپ و گفت و خنده

و به دو روز دیگه موکول کردند. خییل زود بود. 

کنه. حتما دونست داره چیکار یمویل کوروش یم



واسه این که انقدر زود باهم ازدواج کنیم پدرو 

 مادر قالبیه بیچاره ام کیل زور زدن! 

 

ی بریم دنبال  قرار شد فردا صبح زود منو حسیر

 آزمایش خون و خرید لباس... 

ی رو از توی کیف لییل اش جون جعبه ی انگشیی

ون اورد.   بیر

 

ب حاال که عروس خانوم جوابش مثبته...یه خ -

ی ناقابل رو بعنوان نشون البته به سلیقه ی حلقه

 خودم گرفتیم و اوردیم... 

 

 مامان رو کرد بهش و با لبخند گفت: 

 

دست شما درد نکنه...  -  



 

رو داد لییل جون پاشدو به سمتمون اومد. جعبه 

ی و پیشونیم و بوسید  ... دست حسیر  

 

ی  - قربونتون برم به پای هم پیر شیر  

 

نی اختیار اشک توی چشمام جمع شد. پاشدم و  

ی وایسادم. چی یم ی  کنار حسیر شد واقعا من و حسیر

گذروندیم نی دغدغه نی کنار همدیگه عمرمون و یم

 ترس و دلهره ی از دست دادنش... 

ی حلقه توی دست م بغضم و قورت دادم با فرو رفیی

 ویل قطره اشگ روی گونه ام لغزیده شد... 

 

ی مرب  ع کوچولوش   نگاهم و از حلقه ی نقره با نگیر

ی و نگاه   که بسیار زیبا و شیک بود گرفتم. حسیر



کردم. اونم دقیقا مثل من بود. اونم بغض کرده 

خواست اشک شوق بریزه. اما بودو دلش یم

مرد بود و تفاوت من و اون این بود که اون 

اش و گره بزنه  دونست چجوری دره َمشک اشکیم

 که کش اشک اش و نبینه... 

 

 
ی

همه مشغول بگو بخند بودند و تو اون شلویع

 نگاهمون تو هم گره خورده بود. آروم گفتم: 

 

؟...نیم
ی

ی بگ ی خوای چیر  

 

 جلو اومدو دره گوشم گفت: 

 

اش دوتانی تنها بودیم و یه جوره دیگه ای این ک  -

گرفتمه رو جشن یملحظ  



 

 خودم و عقب کشیدم و با اخم گفتم: 

 

 ...چجوری مثال؟؟؟

 

نگاهش و از چشمام گرفت و با ابروهانی گره خورده 

ه روی لبام قفل کرد! از اینکه نیم تونست یا بهیی

کشید جلوی مامان و بگم از اینکه خجالت یم

شد. بگو اخه یه باباش ببوستم داشت منفجر یم

رص خوردن داره ؟ ببوس تموم شه بوسه انقدر ح

 بره دیگه... 

 

 احمق... 

 نگاهش و به مهمونا داد. 

 



 ! ی  ...حسیر

 

 زیر چشیم نگام کرد و با همون اخما گفت: 

 

هووم؟ -  

 

؟...من  ...تو خجالت یم کشی بعد با من قهر میکتی

 که کاری نکردم 

 

کشم؟گ گفته من خجالت یم  -  

 

؟...نیم کشی  

 

معلومه که نه  -  



 

ب ببوس ببینم...خ  

 

خواد چرا الیک واسه پش ی کلک تو که دلت یما -

 مردم حرف در میاری؟

 

 عصتی گفتم: 

 

 ...اصال نخواستیم 

 

م که محکم لباش و به  اومدم که نگاهم و ازش بگیر

 لبام چسبوند و جیغ و ِکل همه کل فضارو پر کرد! 

ی  آروم ازم جدا شدو با لبخندی شیطنت آمیر

زیر لب پچ زدم: نگاهش و ازم گرفت.   

 



 یه خیی میدادی خوو
 ...عویصی

 

وگو و بگو بخند و خندیدو نشستیم بعد کیل گفت

 
ی
 یه خداحافیطی طوالن

 

 

ی دل کندم و درو بستم. به  بالخره از حسیر

خونه رفتم. یه خورده کمک مامان مریم دادم  ی آشیی

خونه رو مرتب کردم. انقد خسته بودم که  ی و آشیی

خونه به  ی اتاقم رفتم. درو باز کردمیه راست از اشیی  

 

ی تو فضای اتاق بود! انقد   هنوزم بوی عطر حسیر

شیدهککردم روی تخت دراز  که حس یم  

ی اش نگذشته بود که دلم  هنوز یک ساعت از رفیی

 واسش تنگ شده بود... 



 

با به یاد اوردن قرار فردا دلم اروم گرفت. قفل  

ی گذاشتمب  گردنبندم رو اش.  از کردم و روی میر

ام دادمام و برداشتم و به آنیتا نی گوشی   

 

 دست گلت درو نکنه همه چی 
ی
)دنیا: سالم آن

امشب خوب پیش رفت...گردنبندت و میذارم تو  

گشوی عسیل کنار تختم شاید وقت نکنم برات 

ش...بازم بیارم اش فردانی وقتی اگه تونستی بیا بیی

 مرش(

 

 سند کردم... 

م کشیدمروی تختم دراز کشیدم. پتورو رو خود  

 آروم چشمام و بستم... 

 



 به خودم دادم و 
ی
با صدای مامان مریم یه تکون

 چشمام و اروم باز کردم. با صدای خابالود گفتم: 

 

 افتاده؟! 
ی
 ...چی شده ؟!...اتفاف

 

م    صبح ات بخیر دخیی

 

 پاشدم و نشستم 

 

ی شده؟ ی ...چیر  ... صبح بخیر

 

   اقا داماد نیم ساعته دمه در منتظرها

 

اش تموم نشده بود که یاد قرار دیشب  جمله

 افتادم رسی    ع از جام پریدم 



 

 ...ای وای چرا زوتر بیدارم نکردین؟؟؟؟

 

نم بیدار  ی م یک ساعته دارم صدات میر   دخیی

 نمیشدی

 

 رسی    ع به سمت دستشونی رفتم و صورتم و شستم

ون اومدم نگایه به اتاقم انداختم  بیر

سم رفتم مامان مریم تو اتاق نبود رس کمد لبا  

ه پوشیدم با پالتوی قهوه ای   ی تیر یه شلوار جیر

 کوتاه ام رسی    ع دکمه هاش و بستم

 

 موهام و شونه زدم پشتم انداختم 

یه خط چشم نازک کشیدم و یه برق لب به لبام 

ون رفتم از  زدم کیف ام و برداشتم از اتاقم بیر



خونه داشتم رد یم ی شدم که با صدای جلوی آشیی

م خشکم زد و به عقب برگشتم مامان مریم رس جا  

 

زمخوای صبحانه بخوری عزی  نیم  

 

 ... نه مامان دیرم شده باید برم

 

خور! بشه بیا صبحونه تو   دیرت نیم  

 

 ...میل ندارم

 

به سمت جا کفشی رفتم نیم بوتای چرمم و 

 پوشیدم و بنداشون و بستم

 

   باشه برو ویل نامزدت برت میگردونه... 



 

خونه با تعجب به سمت  ی اش رفتم و وارد اشیی

 شدم

 

؟!   ...واسه چی

 

ون...     اضار کرد که بدون صبحانه نذارم بری بیر

 

ی بودم اگه برم دوباره باید  از اونجانی که مطمی 

برگردم به صبحانه خوردن رضایت دادم و رفتم و 

ون زدم  نشستم. ده دقیقه ای گذشت از خونه بیر

محوطه و در و بستم بدو بدو به سمت در خروچی 

 رفتم درو باز کردم 

 



ی اش  ی تو ماشیر نگایه به خیابون انداختم حسیر

ی  نشسته بود .از خیابون رد شدم و به سمت ماشیر

 اش رفتم هنوز متوجه حضورم نشده بود

تقه ای به شیشه زدم رسش و باال اورد و با دیدنم 

 لبخندی روی لباش نشست 

 : ی  شیشه رو داد پاییر

 

و ساعته منتظرما  سالم عشقمم کجا بودی؟ د  

 

 ...خواب بودم 

 

   سالم ات کو ؟اونم خوابه؟

 

 ...اهووم الال کرده

 



 با خنده گفت: 

 

ی دیر شد هزارتا کار    خییل خب...بدو بیا بشیر

 داریم... 

 

ی و درو بستم حرکت کردیم  رسی    ع پریدم تو ماشیر

 

   خب اول بریم آزمایشگاه 

 

س گرفتم ی ه با دهتی باز نگاش کردم. عجیب اسیی

 نگایه بهم انداخت

 

   چیه چرا یهو ساکت شدی ؟! 

 

ون دادم و گفتم:   نفس حبس شدم و بیر



 

 ...هیچی همینطوری! 

 

رسم و به سمت اش برگردوندم با کنجکاوی بهم 

 نگاه میکرد

 

شه آزمایش ندیم؟! ...میگم حاال نیم  

 

  معلومه که نمیشه ...قربونت برم نکنه از خون 

ترش؟! یم  

 

م  ...نخیر

 

 نریم و این حرفا  پ
ی

س چی شده که میگ  

 



ترسم ... ...از آمپول یم  

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

 ...چیه چرا میخندی ؟! 

 

نی اهمیت فقط میخندید حریص روم و برگردوندم 

ه شدم و سکوت کردم. یه رب  ع  و به خیابون ها خیر

ی  گذشت به جلوی آزمایشگاه رسیدیم از ماشیر

ی جلو پیاده شدم کل بدنم نی حس شده بو  د. حسیر

 اومدو دستم و گرفت وارد شدیم 

 

 روی صندیل نشستیم تا نوبت مون برسه

پنج دقیقه بعد صدامون زدن با هم به اتاق 

ی نگایه بهم انداخت  آزمایش رفتیم .حسیر



 

م تو     اول من میر

 

انقد اضطراب داشتم که متوجه نشدم گ رفت و  

 گ اومد

 

ی   _ خب خانویم بیا بشیر

 

انم پرستار میان سال که از اخمای با صدای یه خ

یف داره  درهمه اش پیدا بود حسانی بداخالق تشی

به خودم اومدم وارد اتاق شدم و روی صندیل 

 نشستم

 

ی اتو بده باال  _ خب آستیر

 



جلو اومد و پنبه ی الکیل شو روی پوستم کشیدبا 

 دیدن آمپول تو دست اش ترس ام چند برابر شد

دم: لبام و بزور از هم باز کر   

 

ی همشم بیاد شه...یم... خانوم...یم ؟شه بگیر  

 

    بذار اول کارم و انجام بدم ، بعد میگم بیاد

 

گاه کرد! با اخم بهم ن دستم و جمع کردم  

 

 ...اول بگو بیاد بعد... 

 

ون داد و از اتاق خارج  نفس پر از خشم اش و بیر

ی اومد  شد. طویل نکشید که حسیر



تاره، که اونم پشت پاشدم که در برم از دست پرس

ی اومدو دستم و گرفت. رسی    ع روی  رسحسیر

 صندیل نشوندم

 

ی      بشیر

 

دهنم و قورت دادم با دیدن عصبانیت اش آب  

ی با اخم داشت به پرستاره نگاه یم کرد حسیر  

امون اومد و گفت: به سمت  

 

کتی خانوم... آروم تر...چرا   داری چیکار یم

رمالیمت ت ترسونیش یه خورده با یم  

 



ی دندوناش و بهم  پرستاره با شنیدن حرف حسیر

ان  ی ی اورد اما میر د و یه خورده صداشو پاییر فشی

م شد...   خشم اش کم نشد هیچ بیشیی

 

ی    اقا اگه یم ی بفرماییر خواین تو کار من دخالت کنیر

ون...   بیر

 

 با عصبانیت جلو اومدو آمپول و ازش گرفت 

 پرستاره با ترس عقب کشید 

 

ی نیماگه قراره ا - ذارم ینطوری ازش خون بگیر

دست بهش بزنه چه برسه به اینکه تو این سوزن 

 بخواد بره تو پوستش

 



اش و تند پرستاره درحایل که نفس های پر از خشم

ون یم ی من و تند بیر داد که جیغ نکشه نکاهش بیر

ی ردو بدل شد. با عصبانیت از اتاق خارج شد  حسیر

 

ی یه جفت دستکش برداشت و پوش ید. روی حسیر

صندیل چرخ داره پرستاره نشست پنبه الکیل رو 

 برداشت روی پوستم کشید

 

 سوراخ ...چیکار یم
ی
ن ی ؟!...دستم و میر خوای بکتی

ه هااا...بذار یه کار بلد سوراخ یم کتی دردم میگیر

ی   بیاد حسیر

 

حرف نزن...دردت اومد یگ بزن تو گوشم  هیس -

 خوبه؟

 



ی روی لبام اور  ی دم و گفتم: لبخند شيطنت آمیر  

 

 ...خودت گفتیا

 

مونم ای حرفمم یماره خودم گفتم پ -  

 

 ...باشه کارتو بکن اقاهه

 

 نگاهش و از گرفت و گفت: 

 

ت و پیدا کنمامشت کن دستت و رگ  -  

 

 دستم و مشت کردم و گفتم : 

 



...آروم بزنیا اقای کار بلد...دردم بیاد یه چک آب 

کنمدار مهمونت یم  

خند زدنگایه بهم کردو لب  

 

   زبون درازی موقوف...ببند چشمات رو

 

 خندیدم و چشمام و روی هم گذاشتم

 چند ثانیه ای گذشت 

 

 ... چی شد پس! 

 

   باز کن چشماتو

 

آروم چشمام و باز کردم. پنبه رو روی دستم  

 گذاشت و گفت: 



 

   تموم شد

 

 متعجب نگاهش کردم

 

؟!!...اره داری شوچی  ...شوچی میکتی

...میدو یم ی و اینکتی  نستم تو اهل خون گرفیی

...تو که بلد نبودی یم گفتی یگ دیگه داستانا نیستی

 بیاد که انقد معطل نشیم...منم عالف... 

 

آمپول تو دست اش و بهم نشون داد. با دیدنش 

گفت ازم خون  زبونم بند اومد. واقعا راست یم

 گرفته بود! 

 

   پاشو بریم دنیا خانوم ، پاشو... 



 

شد واقعا بدون  بودم باورم نیمهنوز تو شوک 

ی ازم خون گرفت !...  ین دردی حسیر
 کوچکیی

ی کشیدمآ  آروم از جام بلند شدم و ی ام و پاییر ستیر  

موهای توی صورتم و پشت گوشم بردم و شالم و 

 مرتب کردم

 

داشتم بهت زده پشت رسش قدم بریم

پرستاره جلو اومد و با همون اخمای درهِم   یهو

 حال بهم زنش گفت: 

 

    تموم شد؟؟؟

 

   با اجازه ی شما اره

 



کرد از کنارمون رد حریص به هردوتامون نگاه یم

شدو رفت ماهم رفتیم و روی صندیل نشستیم و 

منتظر جواب شدیم تقریبا نیم ساعتی گذشت 

 دیگه خسته شده بودم

کرد رو شد زوم یمهر پرستاری از کنارمون رد یم

 ... ی  حسیر

 

یم با عصبانیت گفتم: چسبوندم. داشتم آمیی  

 

ی گ جواب و میدن؟  ...حسیر

 

 متعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 

   عزیزم اروم باش باید منتظر بمونیم دیگه

 



ه...اعصاب آدم و بهم 
َ
... خسته شدم ا

یزن...بابا خسته شدممم...بخدا یم م میر گیر

خوابماهمینجا یم  

 

 تو گلو خندیدو پچ زد: 

 

هیسس...غر نزن عشقمم -  

 

ت روم و از برگردوندم. یه پرستار جلو اومدنی اهمی  

 

    اقای مقدم جواب آزمایشتون آماده اس

 

س پا شدیم و جلو رفتیم...   با اسیی

 

یک میگم واسه ازدواج مشکیل ندارین     تیی



 

 هر دو نفس راحتی کشیدیم

 

   خداروشکر

 

با ذوق برگه ی آزمایش و گرفتیم و از ازمایشگاه 

ی  شدیم و حرکت کردیمخارج شدیم. سوار ماشیر  

 

یم    خب بریم حلقه هامونو بگیر

 

شدم گفتم: درحایل که داشتم ذوق مرگ یم  

 

 ...اخ جون حلقه

 



یه موزیک پیل کردم و صداشو زیاد کردم با عشوه 

 اش و 
ی

وع کردم به رقصیدن. بیخیال رانندگ رسی

خندید لپمو کشیدکرد یمیم  

 

   قربونت برم

 

ی از حرکت ا یستاد پیاده شدو یه رب  ع گذشت ماشیر

درو برام باز کرد. دقیقا رو به روی یه طالفروشی 

بزرگ و شیک وایساده بودیم. موهانی که یه ور 

 صورتم افتاده بودو پشت گوشم بردم... 

 

 ...اووو

 

   بریم دیگه

 



بهش لبخند زدم و با هم وارد شدیم. انواع گردنبند 

... طال و زمرد و...   و انگشیی

روشنده وایسادیم رفتیم و رو به روی ف  

ی مشغول صحبت کردن شدو منم یه چرچی  حسیر

 توی طال فروشی زدم

 

با این که تنوع کاراشون خییل زیاد بود هیچ کدوم 

ی به سمت ام اومد  باب میلم نبودن. حسیر

 

   خب تونستی انتخاب کتی عزیزم؟

 

 ...نه دوسشون ندارم! 

 

؟! 
ً
   جدا

 



 ...اهوم 

 

ین انداخت دس تم و گرفتیه نگایه به وییی  

 

ی که یم ی خوای و به فروشنده بگو   بیا بریم اون چیر

 شاید اون راهنماییمون کنه... 

 

 ...باش

 

ی صداش زد:   رو به روی فروشنده ایستادیم حسیر

 

اقا ببخشید -  

 

 برگشت و نگامون کرد. با دست بهش اشاره کرد



 

بیا اینجا کارت دارم -  

 

رو با لبخندی ملیح به سمتمون اومدو نگاهش و 

 صورتم چرخوندو گفت: 

 

   جااانم 

 

خوام بدون هیچ گونه ...یه ست انگشیی ساده یم

 نقش نگاری... 

 

   یه لحظه

 

ی داشت  ی ی چیر مثل این که خداروشکر یه همچیر

ی قدیم  چون بالفاصله بعد از حرفام رفت. حسیر



جلو گذاشت و موهام و زیر شالم برد. آروم پچ 

 زدم: 

 

...این چه کاریه ی زشته بخدا ...عه حسییر  

 

 با اخم گفت: 

 

شت اینه که این و اون با چشماشون زنم و ز  -

سک کنارش وایسم ی یه میی  قورت بدن و من عیر

 

...ایش...دیوونه...االن مثال تو این یه تیکه مو رو 

کنه نه؟دادی تو دیگه کش منو نگاه نیم  

 



ی چون تو انقدر چ - ...بازم نگاه میکیی ی را نگاه میکیی

زیباییات با پوشوندن یه خورده خوشگل هستی که 

ه ی نمیر  از موهات از بیر

 

 هووم؟...عه جدا؟...پس چرا موهام و یم
ی
پوشون  

 

 شونه ای باال انداخت و گفت: 

 

دونم... اون و دیگه خودمم نمی -  

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...احمق... 

 



ای رنگ با دیدن فروشنده که با دوتا جعبه ی رسمه

نگاهش و ازم  اومد توی دستش به سمتمون یم

ه شد:   گرفت و با چهره ای غضبناک به پشه خیر

 

ی که خواسته بودین ی ...اینم از اون چیر ی  _ بفرماییر

 

یگ از جعبه هارو برداشت درش و باز کردو با 

ی با تشی جعبه رو ازش   لبخند جلو اومد که حسیر

 گرفت: 

 

برو... اینجا نمون...  -  

 

عقب  نگاه بهت زده ی پشه بینمون ردو بدل شد و 

ی با طال و نقره ها   رفت و خودش و مشغول ور رفیی

کرد اما گه گداری زیر چشیم نگاهش رومون 



ی رو کرد بهم و با همون اخما که یم چرخید حسیر

ی ابروهاش جا خوش کرده بودند دره جعبه رو  بیر

 باز کردو رو به روم گرفتش... 

 

ی دوسش داری...  - ببیر  

 

ساده و  بزور نگاهم و ازش گرفتم و رو انگشیی 

 شیک توی جعبه قفل کردم: 

 

ی که یم ی خواستم! دقیقا همون چیر  

 

 ...وااای چقدر خوشگل... 

 

ی انداختم به حلقه زل زده بود  نگایه به حسیر

 



   دوسش داری دیگه اره؟

 

 ذوق زده گفتم: 

 

 ...اره...اره خیلیتر 

 

 انگشیی از تو جعبه در اورد و دستم و گرفت: 

 

ببینمشخوام تو انگشت خوشگلت یم -  

 

دم که لبخند ذوقناکم تبدیل بزور لبام و بهم یم فشی

به خنده نشه. حلقه رو توی انگشتم فرو برد. خم 

 شدو دستم و بوسید! 

 

قربونت برم که همه چی هم بهت میاد -  



 

 با خنده گفتم: 

 

...ببخشیدا قراره زن آقای مقدم شم 

دیگه...بالخره خانومه آقای مقدم باید یه رسو  

یه رستر باشه دیگه نه؟گردن از بق  

 

با انگشت اشارش نوک بیتی ام و لمس کردو با 

 لبخند ذوق زده اش گفت: 

 

... باریکالا...خو  -
ی
به که خودتم میدون  

 

ریز خندیدم اومدم که جوابش و بدم که فروشنده  

 گفت: 

 



    چقدم بهتون میاد... 

 

ی با اخم به سمت اش برگشتحسیر  

 

یا تون دخالت    شما عادت دارین تو کار مشیی

؟؟؟ ی  کنیر

 

ی   نزدم که چرا آمیی میچسبونیر
ی
 _ حرف

 

 با عصبانیت صداش باال رفت: 

 

؟...داری یا نه؟جرات داری ح -
ی
 هم بزن

ی
رف  

 

کل طال فروشی غرق در سکوت شد. حتی برای 

چند لحظه حس کردم موزیک آروم و عاشقانه ای  



که به فضا آرامش بخشیده بود قطع شدو دیگه 

 صدانی نیومد! 

 

لرزید گفت: شه درحایل که از ترس به خودش یمپ  

 

 _ نه...نه آقا...من غلط بکنم...آروم باشید

 

فروشنده ی دیگه ای جلو اومد. مرد میان سایل بود 

با موهای تقریبا جو گندیم. سیع داشت. سکوت 

حاکم رو در هم بشکنه اونم نه با خشونت بلکه با 

 آرامش... 

 

ی من درخدمتمهست  آروم باشید آقا...امری - بگیر  

 

 رو کرد به پشه و فرستادش نی کارش... 



ی با دیدن رفتار آقاهه که با اخالق و رفتاره  حسیر

ی تا آسمون بود رسه حرف و باز کرد.  پشه زمیر

خداروشکر حلقه هارو گرفتیم. یه رسویس طال و 

 یه دستبند خوشگلم گرفتیم و ... 

 

ون اومدیم و  بعد از حساب کردن از طال فروشی بیر

ی   رایه مزون عروس شدیم. بعد از یط کردن مسیر

 کوتاه به مزون عروس رسیدیم و وارد شدیم

دوتا دخیی تقریبا همسن و سال خودم به 

 استقبالمون اومدند: 

 

    سالم خوش اومدین

 

ی رو نگاه یم دندهمه اش حسیر ی کردند و حرف میر  



 واقعا کم کم داشت باورم یم
 
ام و اونا شد که نا مرن

ی کس دیگه ای و نیمبجز ح بینند! سیر  

ی نگایه بهم انداخت اخمم و دید برگشت به  حسیر

 سمتشون و گفت: 

 

ما...این خانم لباس    من نیومدم لباس عروس بگیر

خواد... عروس یم  

 

ا با حرص بهم نگاه کردن لب و لوچه شون و   دخیی

کج کردند و سیع کردند به داخل راهنماییمون  

وق و ذوقم و واسه کنند. هر چند با دیدنشون ش

ی رفته بود!   خریدن لباس از بیر

 

ی      بله میدونم ...بفرماییر

 



مجبور شدم باهاشون برم درواقع راه دیگه ای 

تونستم انقدر وقت کم بود که اصال نیم نداشتم

 لجبازی کنم و ندیده بگم لباساشون رو دوس ندارم

ا ازمون دور شدند  باهم جلوتر رفتیم. دخیی

متوجه نشه حریص پچ زدم:  یه جوری که کش  

 

 ...اصن تو چرا اومدی تو هان؟

 

   با متی دنیا؟! 

 

 ...بجز تو مگه کش دیگه هم اینجا هست؟

 

  عشقم نگاه دورو برت کن همه با شوهراشون 

 اومدند 

 



نگایه به دو رو برمون انداختم واقعا راست 

خواست فکر کنه حس گفت. اصال دلم نیمیم

 بهم دست داده
ی
 که زدم  پشیمون

ی
نسبت به حرف

 هم نی اهمیت نگاهم و ازش گرفتم 
ی واسه همیر

برگشتم و به لباس عروس پشت رسم چشم 

 دوختم 

 

یهو دستاش دور حلقه کرد و خودشو بهم 

 چسبوند و رسش و توی گردنم فرو برد... 

 

ی زشته  ...عه نکن حسیر

 

   زشته چیه؟ شوهرتما... 

 



آد ...جلو بقیه زشتههه...بخدا االن یگ یم

بینه... یم  

 

... کخوام همه بدونند    یم ه مال متی  

 

 اینجااا؟؟؟... 
ی
 ...روان

 

ی  لباش و به گردنم چسبوند و با لحتی تحریک آمیر

 گفت: 

 

   اووووم

 

 نی اختیار خنده ام گرفت

 

 ...درد اینجا جاش نیست



 

خوای خرید مریدو س کجا جاشه هووم؟...یمپ -

 بیخیال شیم بریم خونه؟

 

تم: متعجب گف  

 

؟! ...جدی که نیم
ی

گ  

 

نخیر  -  

 

 نفس راحتی کشیدم 

 

دونستم شوخیه... ...خب خداروشکر...یم  

 



 با خنده در ادامه گفت: 

 

رر کامال جدی گفتم - نخیر  

 

حس کنجکاویم بدجور گل کرده بود. دلم 

ه خرید یم هارو خواست بدونم آیا واقعا حاضی

نه! بیخیال شیم اونم با این وقت کم و بریم خونه یا  

 

 ...باشه بریم

 

 متعجب گفت: 

 

واقعا؟!  -  

 

 ...اهوم بریم



 

خودش و ازم جدا کرد. برگشتم و نگاهش کردم. یه 

 تای ابروش و باال انداخت و چشماش و تنگ کرد... 

 

اره؟!  -  

 

 ...اره دیگه...بریم... 

 

ی روی لباش نشست.قدیم لبخند شیطنت ی آمیر

جلو گذاشت خم شد که لبام و ببوسه که عقب  

یدم و گفتم: کش  

 

...اینجااا؟؟؟...مثل اینکه متوجه نیستی کجا 

هاااوایسادیم  

 



انگشتاش و آروم توی انگشتام چفت کردو نگاهش 

و ازم گرفت و به سمت در خروچی قدم برداشتیم. 

مجبور شدم دنبالش برم. تند تند قدم 

... داشتبریم  

 

...یم ی آرومیی ی صورتم زخم و ...حسیر خورم زمیر

ه هازییل میش  

 

ی گفت:  ی و باز کرد. و خشمگیر  دره ماشیر

 

ی  - بشیر  

 

کردم گفتم: درحایل که شوکه فقط نگاهش یم  

 

ی ...حاال واقعا یم ونه؟خخوای منو بیی  



 

کرد... اش فقط بهم نگاه یمبا همون اخمای تو هم  

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 

م...فردا عروسیمونه ها...   ...بیا بریم لباس بگیر

 

ی که  یهو به ی ی چسبیدم و تنها چیر بدنه ی ماشیر

ی یم تونستم احساس کنم بوسه های نی در نی حسیر

 بود اونم وسط خیابون! 

دستم و به سینه اش چسبوندم و فشار دادم که 

بلکم ازم جدا شه تا يگ رس نرسیده آبرومون اما 

 انگار نه انگار... 

 

با صدای خانویم که پشت رسمون بود خودش و 

خانومه یه جوری نگاهمون کرد که  ازم جدا کرد. 



شد که یه مریصی خودمونم داشت باورمون یم

ی  داریم هر چند منم جای اون بودم همیر

کردم یم  فکرو  

 

    عزیزم...قرار بود بیاید لباسارو بهتون نشون بدم! 

 

ی و نگاه کردم اما اون برعکس من جای دیگه  حسیر

کارش   خواست با اینکرد. مثل این که یمرو نگاه یم

تمام افکاره خانومه رو خنتی کنه و بگه که ما کاری 

کردیم... نیم  

 هه اره جون عمه ات اونم گاگول رسی    ع باور کرد... 

 

 رو کردم به خانومه و گفتم: 

 



اومدیم یه کاری واسمون ...ِام...اره...داشتیم یم

 پیش اومد

 

لبخند مرموزی روی لبای خانومه نشست و 

ت رسش قدم برداشتم نگاهش و ازمون گرفت. پش

 و حریص پچ زدم

 

 تا فردا دندون رو جیگر بذاری؟؟؟
ی
 ...تو نمیدون

 

دستم و گرفت و با شصتش پوست سفیدو 

کردام و نوازش یمشفاف  

 

تونم... رفیه معلومه که یمعه این چه ح -  

 

 خانومه رو کرد بهم گفت: 



 

 _ بیا عزیزم

 

 رفت... 

ی قبل این که تحت تاثیر نوازش قرار های حسیر

ون کشیدم و   م تند دستم و از توی دستش بیر بگیر

 گفتم: 

 

ی و  ه تا دندونام توی گوشت بدنت فرو نرفیی ...بهیی

ات اونم دقیقا یه روز قبل عروش نشدم قاتل

ی  جلوی خودت و بگیر

 

تو گلو خندید. نگاهم و از چشماش که خنده 

د گرفتم و پشت رس خانومه  ی توشون موج میر

 رفتم... 



س شلوغ،پلوغ بهم نشون دادهیچ  چند مدل لبا

 کدومشون به دلم ننشست

 

 خانومه گفت: 

 

   چطوره عزیزم؟

 

 ...هیچکدومشونو دوس ندارم

 

خواین تا من    خب عزیزمن شما بگو چه مدیل یم

 هم راهنماییتون کنم

 

پسندم...راسش من لباسای ساده رو بیشیی یم  

 

یف بیارین     اووو بله تشی



 

راه افتادیم جلو جلو رفت پشت رسش  

 یهو چشمم به لباس عروس ساده ی اروپانی افتاد

 

خوام ...واااای این...همینو یم  

 

 با ذوق به سمت لباس عروس رفتم 

 

یف بیارین اتاق پرو تا     به به... بنظرم عالیه تشی

 بگم بیارنش خدمتتون

 

ی روی صندیل نشست و منم همراه خانومه  حسیر

نومه لباس و وارد اتاق پرو شدم. به کمک خا

پوشیدم فیت تنم بود. خییل دوست داشتم 

ی و سورپرایز کنم اما خب احساس یم کردم حسیر



نگم بیاد بهیی باشه. خیالم آسوده تره بعدشم فردا  

که لباس و بپوشم حسانی سورپرایز میشه دلش 

ه دیگه...   غش و ضعف میر

 

 

تقه ای به در زده شدو خانویم رسش و از الی در 

 تو اورد: 

 

ون شوهرش یم - اشخواد بیاد ببینتمژگان بیا بیر  

 

 با چهره انی خنتی به خانومه زل زدم... 

 

اقا شاید منم نخواد ببینمت. شیطونه میگه بگم 

ه  نذارین بیاد توهااا. تا به خودم اومدم دیدم دخیی

 رفت و درو بست. من موندم و یه اتاق خایل... 



 

ودم نگاه  تو آینه هانی که دور تا دور اتاق بودند خ

 کردم

 

...  ..چه جیگری شدی...جان جان تو دخیی  

 

ی فضارو یهو صدای در حد مرگ ذوق زده ی حسیر

 پرکرد

 

ری شدییتر تو دخیی اره واال چه جیگ -  

 

ی و نگاهش کردم. درحایل که آروم آروم  تند برگشیی

داشت منم با همون ریتم عقب به سمتم قدم بریم

رفتم... عقب یم  

 



ی بخو  نم همه ...بخدا حسیر ی ای کاری کتی جیغ میر

ها! بریزن تو اتاق  

 

رنگ تر شدو شیطنت لبخند مرموز روی لباش پر 

و بیشیی شد. یهو به در  توی چشماش بیشیی

 چسبیدم

 

ه  ...دیوونه بازی در نیار توروخدااا...آبرومون میر

 ها! 

 

بهم نزدیک و نزدیک تر شد. فاصله ی بینمون  

ی رفت. صورتش و جلو او  ردم و آروم با کامال از بیر

 لباش، لبام و نوازش کرد!... 

برای چند لحظه حس کردم نه زمان برام مهمه نه 

 جانی که توش ایستادم! 



 

خواست. شاید تا حدودی هم دلم گریه یم

ی با حرکات دلیل اش شعله ای که بود که حسیر

تحریک کننده اش روشن کرده بود! شایدم ترس از 

از کنه و نی سالم این که هر آن ممکن بود یگ درو ب

و علیک بیاد تو و ببینه تو چه وضعیتی هستیم یا 

اش تونستم درمقابلاینکه من هیچ جوره نیم

 مقاومت کنم... 

 

 دست
ی
اش و دور کمرم بردو با این که هنوز اتفاف

هامون به شماره افتاده بینمون نیوفتاده بود نفسه

ی در گوشم پچ زد:   بود. خشمگیر

 

...منفک کنم...فک کنم ر  -
ی

تونم تا نیم اس میگ

 فردا دندون رو جیگر بذارم! 

 



 حرفش و بریدو با لباش خفه ام کرد... 

نی اختیار دستام و دور گرنش بردم و به ادامه دادن 

اش کردم. که درک این موضوع که منم مثل تشویق

 اون حریص شدم باعث شد وحشی تر بشه! 

 

ه چرخیده شدو با صداش قلبم اومد تو   یهو دستگیر

ی  دهنم. تند لبامو ازش جدا کردم. اما حسیر

دستاش و به در چسبوند و مانع باز شدنش شد. 

 رسش و توی گردنم فرو برد و به کارش ادامه داد... 

 آروم و نگران لب زدم: 

 

...بخدا کارمون درست نیست ی ...بهیی ...حسییر

؟  نیست بیخیال شی

 

کرد... نی اهمیت به من کارش و یم  



شنیدم که دوستاش و صدا یمصدای خانومه رو 

د که بیان کمک ی ... اش درو باز کنند میر  

ی دست بردار نیست واسه همینم یم دونستم حسیر

 داد زدم: 

 

ون هست؟...فک کنم در  ...اهااای...کش اون بیر

 مشکل داره باز نمیشه... 

 

 تند خودش و ازم جدا کرد و متعجب نگام کرد... 

 

دیوونه شدی؟؟؟؟ -  

 

فهیم داری چیکار م یا تو...نیم...من دیوونه شد

...کال دکمه ی خاموشی مغزت و زدی و تمام  میکتی

 



قربونت برم...  -  

 

 دستم و جلو برم که حرفش و ادامه نداد

 

 ...هیس حرف نزن... 

 

اش فرو برد. با از در جدا کردو توی جیب  دستاش

ه شد و گفت: ای نی حس بهم خیر قیافه   

 

دستت درد نکنه دیگه  -  

 

ی خورد توی رسم. داشتم یهو  ی حس کردم چیر

ی تو بغلش گرفتم و با عصبانیت یم افتادم که حسیر

 داد زد: 

 



ی ممکنه کش پشت در ا - ی که نمیگیر نقدرر احمقیر

ی و میاین باشه...مثل گاو رستون یم ندازین پاییر

 تو؟؟؟

 

سکوت همه جا رو پر کرد. خودم و از تو بغلش 

ون کشیدم. موهام و نوازش میکرد    بیر
ی
و با نگران

 گفت: 

 

خونی عزیزم؟ -  

 

 درحایل که هنوز گیج و هنگ بودم گفتم: 

 

 ...اهوم...خوبم...خوبم...داد نزن

 

 برگشتم به سمت خانوما... 



 

 ...میشه یکیتون بیاد کمکم کنه لباسم دربیارم؟

 

ا جلو اومد  یگ از دخیی

 

 _ اره چرا که نه

 

 برگشت و بقیه رو راهنمانی کرد برم رسکارشون

 

    خوشگلم بیا لباستو در بیارم

 

ی نگاهش و روم  ه حسیر
با شنیدن جمله ی دخیی

 ...  و البته نهانی
ی
 چرخوند طوالن

ون بره...   بالخره مجبور شد بیخیال بشه و بیر



ون اومدم جلوی در  لباس و در اوردم و از اتاق بیر

ی رفتیم  لباس و تحویل گرفتیم و به سمت ماشیر

ی لباس و روی صندیل عقب   گذاشت و حسیر

 نشستیم

 

 یهو با صدای بلند سکوتمون و متالشی کرد: 

 

خب!  -  

 

از ترس از جام پریدم دستم و روی سینه ام  

 گذاشتم

 

... وای عشقمم آرومیی ترسیدم بخدا...عادت  

 آدم و سکته میدی
ی

 کردیا...یهونی یه )خب( میگ

 



 خندیدو لب زد: 

 

کنه...   خدانکنه...دشمنت سکته -  

 

ی و روشن کرد و راه افتادیمماشیر  

 

ی بخوریم...  ی    بریم یه چیر

 

 ...معلومه خسته شدیا

 

نه بابا اصال -  

 

ی   ... حسیر

 



   جان؟

 

یم هووم ؟  ... کت و شلوار تورو گ بگیر

 

   قربونت برم امروز نشد فردا

 

 ...فرداااا؟! 

 

   اره دیگه

 

خوای دقیقا روز عروش بریم کت و شلوار ...یم

یم؟؟؟...تا ساعت دواز  ده شبم شده باید امروز بگیر

 همه ی کارامونون انجام بدیم

 

انقد حرص خوردن نداره که....   ،    چشمم  



 

ی انداختم دستم و  نگایه به صندیل عقب ماشیر

وحلقه ها رو اوردم و روی پام گذاشتم   دراز کردم

ی ام گه،گداری یه نگایه بهم یم نداختحسیر  

 

 ... ی  ...قربونتون برم شما چقد خوشگلیر

 

حتی کامال جدی گفت: با ل  

 

ی به جز من ابراز عالقه کنیا ی    دیگه نبینم به چیر

 

 نگایه بهش انداختم . چقدم جدی بود !... 

 نی اختیار خندم گرفت: 

 



...تو انقد حسودی که چشم دیدن احساس منو 

 نسبت به حلقه هامونم نداری؟

 

   نه ... 

 

 جلو رفتم و محکم گونه شو بوسیدم

 

هایمکن  عه عه تصادف یم  

 

 رسعت کم شده اش و زیاد کرد 

 

   اخه عزیز من این چه کاریه...پشت فرمونم

 

 با خنده رسجام نشستم



حلقه هارو دوباره تو جعبه هاشون گذاشتم جلوی 

ی پیاده  ی از حرکت ایستاداز ماشیر یه رستوران ماشیر

 شدیم و وارد شدیم 

 

ی های چهار  ی دستامون روی یگ از میر
بعد از شسیی

ستیم .گارسون جلو اومدنفره نش  

غذاهارو سفارش دادیم و منتظر موندیم. نگایه به 

ی انداختم با اخم به صفحه ی گوشیش زل  حسیر

 زده بود

 

؟  ...هوی کجانی

 

 گفت: 
ی
 رسشو باال اورد و عصبان

 

   هوی چیه نی ادب



 

 لبامو اویزون کردم و گفتم: 

 

 ...ببخشید خوو

 

ودمدوباره به گوشی اش زل زد کنجکاو شده ب  

 

ی   ...حسیر

 

 دوباره رسشو باال اورد

 

   جانم؟

 

 ...حواست کجاس؟



 

   هیجا

 

 ...باش نگو

 

نی توجه به حرف ام گوشی اش و خاموش کردو  

 کنار گذاشت

 

 ...اصن بده ببینم اون گوشیتو... 

 

 چشاش قلمبه شد

 

   چتر ؟! 

 



 ...گوشی ات و بده نگاه کنم

 

 که گوشی یه وسیله ی شخصیه؟!... 
ی
   میدون

 

 ... من و تو که شخض و خصویص نداریم... 

 

   یعتی چی ؟!... 

 

 ...عههه بده دیگه 

 

دست ام و به سمت گوشی اش بردم با وحشت 

 بهم نگاه میکرد

 



pmگوشی اش بدون پسورد بود  هارو باز کردم با  

دیدن اسم سوفیا قلبم وایساد. داشت با سوفیا 

کرد؟چت یم  

pmاسم اش و لمس کردم و  ز شد. همه هاشون با 

pmی های سوفیا با پیشوند و پسنود عشقم بود!    

ریص جلوش  ح  عصابم بهم ریخت گوشی و

 گذاشتم

 

 ...بیا بگیر 

 

انقد عصابم خورد بود که دوس داشتم برگردم 

خونه ویل ترجیح دادم آروم رس جام بتمرگم و 

 نزنم گوشی اش و برداشت و 
ی
تحمل کنم و حرف

 توی جیب اش گذاشت

ی بغلیمون که یه دستم و زیر چ ونه ام بردو به میر

 زوج جوون بودن زل زدم



 

اومدند... چقد خوشبخت بنظر یم  

انقد دلم اشوب بود که مدام کف نیم بوت هام و 

ی یم کوبیدمبه زمیر  

 

  دنیااا، بخدا برات توضیح میدم، خودت که 

ه خوشم نمیاد، اون   من اصال از این دخیی
ی
میدون

 بیخودی گیر داده... 

 

نیست ...مهم  

 

   حتما هست که حالت بد شده دیگه... 

 

 با عصبانیت نگاش کردم: 

 



ه ی  ...اره مهمه...فردا روز عروسیمونه ها این دخیی

 احمق چرا باید با تو در ارتباط باشه هان؟

 

ه    ارتباط؟؟؟...صد بار بهت گفتم من با این دخیی

 هیچ ارتبایط ندارم چرا نمیفهیم... 

 

 اشکام رسازیر شد

 

ه نداری چرا بهت ...اگ pm میده ؟...حتما یه

ی بینتون هست دیگه...  ی  چیر

 

 با عصبانیت گوشی اش و از تو جیب اش در اورد

ی گذاشت و یه  نمیدونم چی شد که گوشی و روی میر

وع کرد به حرف زدن. خودم و جلو کشیدم   اقا رسی

 که صداش و واضح تر بشنوم... 



 

 _ الوو

 

؟    الو سالم عمو جان خونی

 

پشم قربونت برم مبارک باشه ازدواج ات     سالم

خواستم بهت زنگ بزنم وقت نکردم چند باری یم

 ببخش

 

  این چه حرفیه عمو اشکال نداره ...بابت یه 

 مسئله ای باهاتون تماس گرفتم

 

 _ جانم بگو عزیزم؟

 

   در مورد سوفیاست



 

    سوفیااا؟! ...باز چیکار کرده ؟

 

ازدواج کنم دم به  خوام  از وقتی که فهمیده یم

ین من  نه تورو خدا جلوشو بگیر ی دقیقه زنگ میر

نمیتونم هر بار بهش بفهمونم که نمیتونم باهاش 

 کنم
ی

 زندگ

 

؟!...چشم چشم خودم درست
ی

اش    جدی میگ

 میکنم تو خیالت راحت

 

   خییل ممنون ببخشید مزاحمتون شدم 

 



   نه بابا خواهش میکنم خیالت راحت باشه 

کت و ...راستی ک ه؟...رسی ارو بار خوب پیش میر

 میگم...سوفیا... 

 

نذاشت ادامه بده تند گوشی و برداشت و دره  

 گوشش گذاشت پاشد. آروم پچ زد: 

 

ی االن میام...  - بشیر  

 

کردم.. متعجب فقط نگاهش یم  

 

با شنیدن مکالمه اشون نفس راحتی کشیدم. 

خداروشکر همونطوری که قبال هم گفته بود 

ی اون  و سوفیا نیست... هیچی بیر  



ی گذاشت. رستوران  گارسون اومد غذاهارو روی میر

ی نبود واسه  ی از حسیر و از زیر نظر گذروندم خیی

ی هم ترجیح دادم منتظرش بمونم که بیادو  همیر

وع کنیم...   باهم رسی

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

کنم...باشه عمو جان...چشم...سیع ام و یم  

 



ی سوفیا حساسه.  -  ..زودی احساسببیر
ی
ان

شناسیش...یه خورده میشه...خودت که بهیی یم

 مراعات حالش بکن تا با این قضیه کنار بیاد

 

...تا گ؟...نکنه تا آخر عمر باید مراعات حال اون و 

ی بکنم عمو؟...اومدیم سوفیا نخواست با قضیه

ازدواج من کنار بیاد...اونوقت من چه خایک توی 

بار باید به دنیا توضیح بدم  رسم بریزم هووم؟...هر 

ی من و سوفیا نیست...شما خودتون و  که هیچی بیر

 جای من بذارید... 

 

روم باش پش جان...آروم باش...گفتم که آ -

ذارم دیگه مزاحم زنم...نیمباهاش حرف یم

 زندگیتون بشه خوبه؟

 

 ...اگه بتونید اگه بشه که اره...خوبه



 

فقط...  -  

 

ی شده ی ؟!...چیر ؟...فقط چی  

 

...بچه  ف - ی ی نباش حسیر قط انقدر باهاش رسسنگیر

 گناه داره

 

خواست یک بار برای همیشه فریاد بزنم و دلم یم

امت واجبه درست،  بگم عمو جان! بزرگیی متی احیی

م و چشمام و   گوشام و بگیر
ی

ویل حق نداری بهم بگ

ببندم و تا ابد از دستوراتت اطاعت کنم که مبادا 

ت بزنه به رسش و ب النی رسه خودش بیاره... دخیی  

 



دم و آتیش عصبانیت ام و اما باز هم لبام و بهم فشی

 یه راست به درونم هدایت کردم... 

 حریص لب زدم: 

 

 ...چشم

 

 بودم که نه مییل به ادامه ی  
ی
انقدر عصبان

وگو داشتم نه خداحافیطی ازش. گوشی و گفت

قطع کرام و خاموشش کردم که دیگه کش زنگ 

نیتم و حواله اش کنم... نزنه و کل عصبا  

 

غذا قدم  ی وارد رستوران شدم و به سمت میر

برداشتم. دنیا تکیه داده بودو با گوشیش ور 

رفت. جلو رفتم با دیدنم هول شدو گوشیش و یم

ی گذاشت...   خاموش کردو روی میر



 

عه اومدی؟!  -  

 

 صندیل و دادم عقب و نشستم... 

 

 ...چرا نخوردی؟

 

و وایسادم عشقم بیاد بعد  - ع کنم مشکلیه؟رسی  

 

 رسم و باال بردم و نگاهش کردم... 

 لبخندی روی لبام نشست... 

 

 ...نه واال چه مشکیل... 

 



کوتاه خندید درحایل که دلم واسه خندیدن 

ی ضعف یم رفت که اگه جا بود و لباسام  همچیر

شد پس میوفتادم گفتم: کثیف نیم  

 

 ...خیالت راحت شد خانوم؟

 

از چه بابت ؟!  -  

 

یا دیگه...سوف  

 

د...فک کردم پشه بدی اره...راحت شاها...  -

 شدی

 

خوای به ...عه جدا؟...ببینم دنیا خانوم شما گ یم

 بنده اعتماد کتی هووم؟



 

تماد دارموا عشقم من به تو اع -  

 

 ...اره کامال مشخصه

 

 

••• 

 

 دنیا"

 

...من بهت اعتماد دارم...بهم حق بده  ی ...عه حسیر

 یمخوو...توهم باشی عصبا
ی
ه ی  ن شی دیگه...دخیی

 کثافته آشغاله هَر... 

 



اومدم بگم هرزه که تازه متوجه ابروهای گره 

خوردش شدم. آب دهنم و با نصف حرفم قورت 

ی نگفتم...  ی  دادم و دیگه چیر

 با عصبانیت صداش باال رفت: 

 

.. یگه نشنوم این کلمه رو به زبونت بیاری هااا. د -  

 

ه دورو بر بغضی کنج گلوم نشست. نگایه ب

کردند. دلم انداختم. همه داشتم نگامون یم

خواست قاشق توی دستم و پرت کنم تو یم

م برگردم خونه.  بشقاب و نی حرف یه تاکش بگیر

ون دادو گفت:   نفسش و کالفه و عصتی بیر

 

خواستم رست داد بزنمببخشید...نیم -  

 



حاال که معذرت خوایه کرده بود بغض بیشیی به  

خواست بهش بفهمونه  ردو انگار یمگلوم فشار او 

که چقدر دلم و شکوند و چقدر از دستش دلخور 

 شدم

خواست خایل کنم خودم و اما من فقط دلم یم

حتی اگه هزاران راه وجود داشت من دست  

 گذاشتم رو عصبانیت! 

 

 درحایل که سیع داشتم آروم باشم. لب زدم: 

 

...حالم...حالم از خودت و دخیی عموت بهم 

ره...از هردوتاتون متنفرممم...اتفاقا خییل خو یم

ه بری همون خول و چله هرزه  هم بهم میاین...بهیی

ی...منو تو به درد همدیگه نیم خوریم... رو بگیر  

 



نگاهم و از چشمای نی حس و منجمدش گرفتم. 

پاشدم و کیفم و برداشتم و همزمان با جمع کرد 

 وسایلم و مرتب کردن شالم گفتم: 

 

ای هم که گرفتیم باید اندازه اش ...اون حلقه

ی پسش بدی باشه...حاال اگرهم نبود یم  بیی
ی
تون

ی واسش... سایز انگشت اش و بگیر  

 

یه وره شالم و روی شونه انداختم و از کنارش رد 

ون اومدن از رستوران. باد خنگ توی  شدم. با بیر

صورتم پخش شد که باعث شد نفس عمیقی 

 بکشم... 

 

ک شد... ...آخیش...دلم خن  

 



یه خورده منتظر شدم بیاد از دلم در بیاره بریم 

ی نشد!   بقیه ی خریدامون و بکنیم که خیی

آروم برگشتم دیدم نشسته و بیخیال داره غذاش و 

خوره! یم  

 

 با چشمانی درشت شده زیر لب گفتم: 

 

خوای بیای ازم معذرت خوایه  ...احمق...یعتی نیم

 ...  کتی

 

خواد گرفته و واقعا یمنکنه حرفانی که زدم و جدی  

ه؟!...   بره سوفیارو بگیر

خواد بده به نکنه حلقه ی خوشگلم و یم

 سوفیا؟؟؟

 وای لباس عروسم!... 



اش پا با عصبانیت وارد رستوران شدم و به سمت

 تند کردم و زیر لب پچ زدم: 

 

 ...  ...کور خوندی مگه از روی جنازه ی من رد بشی

 

 روی شونه اش زدم... 

ره ای خنتی برگشت و نگام کردآروم و با چه  

 

ی نداری؟؟؟  برای گفیی
ی
 ...ِاه یا نن حرف

 

 نگاهش و ازم گرفت و چنگال و توی ساالد فرو برد: 

 

شناسم شمارونیم -  

 



 قلبم از جا کنده شد... 

 با چهره ای بق کره گفتم: 

 

...عصابم خورده ها ی  ...حسیییر

 

باشه...من چیکارت کنم خانوم...اصال به  خب -

...برو دنبال زندگیت... من چه؟  

 

اورد... دیگه داشت اشکم و در یم  

درحایل که حلقه ی اشک توی چشمام تشکیل شد 

ه شدم. گارسون اومدو اون نی اهمیت  بهش خیر

کرد. رو کردم به گارسونبهم باهاش صحبت یم  

روش زوم کردم. یه پش جوون موهای بور و ته 

 ریش بور و چشمای مشکیه مشگ... 

 



بخشید...آقا ب  

 

ی  نگام کردو با لبخندی که کادر صورت اش و دلنشیر

 کرده بود گفت: 

 

جانم...امری دارین؟ -  

 

 ... ی  نی اهمیت به حسیر

یعتی میشه گفت نی اهمیت تر از اون قدیم جلو  

گذاشتم و به پشه نزدیکیی شدم. موهام و پشت  

گوشم بردم و شالم و دادم عقب. نگاه جذب  

ندم که به ثانیه کننده ام و توی چشماش چرخو 

 نکشيد پوست سفیده مایل به زردش، زرد تر شد! 

 با عشوه گفتم: 

 



سم شه...یم...یم شه اسمتون و بیی  

 

لب باز کرد که اسمش و بگه که یهو مچ دستم توی 

 شدو با رسعت برق و باد از 
ی
ی زندون دست حسیر

ون!   رستوران کشیدم بیر

 نفس نفس زنان گفتم: 

 

و خورد کردی...آرومیی  ...چته دیوونه...مچ دستم  

 

یه جوری داد زد که موهای پشت گردنم بلند شدو  

 کل بدم یخ زد: 

 

ی ا - ه رس شدی که واسه ی این و اون دلیی نقدر خیر

؟...اونمیم جلو چشم من؟...هان؟ کنییتر  

 



 بزور لبام و حرکت دادم و گفتم: 

 

 برم نی ...مگه نگفتی نیم
شناسیم؟...مگه نگفتی

 زندگیم؟

 

صدای به اوج رسیده گفت:  با همون  

 

ی تو م - ن غلط کردم...من بیجا کردم...گمشو بشیر

ی تا به سیم اخر نزدم و کار دستت ندادم  ماشیر

 

سم ازش با دیدن عصبانیت اش به جای این که بیی

 شم و جلوش کم نیارم آروم شدم! 
ی
یا حتی عصبان

دیدم داره تاوان یم  شاید دلیلش این بود که

 کردنم و پ
ی
س میده! عصبان  

 



جلو رفتم روی پنجه وایسادم دستام و دور گردنش 

 بردم و بغلش کردم. آروم در گوشش پچ زدم: 

 

 ...نفسم آروم باش.... 

 

 دستاش و آروم دور کمرم بردو بغلم کرد... 

 

کتی دنیا؟ هووم؟...بخدا را انقدر منو اذیتم یمچ -

ذارم... از دستت رس به کوه و بیابون یم  

 

متعجب نگاش کردمازش جدا شدم و   

 

 ...جراتش و داری؟

 

 خندیدو رسش و زیر انداخت



 

...اقای مقدم امشب که رفتی خونه خوب به فردا 

فکر کن که اگه زیر اون عقدنامه رو امضا کتی دیگه 

. دیگه حق   و اذیتم کتی
ی
حق نداری رسم داد بزن

نداری بهم دستور بدی. دیگه حق نداری وقتی از 

 
ی
  دستم ناراحت و عصبان

ی
شدی از خونه بزن

ون...چون من...   بیر

 

...خب بقیه اش ... افرین باریکالاا  -  

 

 گره ابروهام و باز کردم و گفتم: 

 

 ...چون من...من... 

 

تو چی هووم؟ -  



 

اشک توی چشمام جمع شدو بغض گلوم و درهم 

د. آروم لب زدم:   فشی

 

 ...چون مِن احمق طاقت دوریت و ندارم

 

دم و روی موهام و دستم و گرفت و تو بغلش ف شی

 بوسید

 

ه تورو ندارم دنیام... منم طاقت دوری -  

 

مشامم و از بوی عطرش پر کردم و چشمام و 

بستم. نی اختیار خودم و تو لباس عروس تصور  

 کردم. جیغ زدم و ازش جدا شدم

 



...بیچاره  ی ... ای وااای...بدبخت شدم حسیر

 شدم...حاال چه غلیط بکنم؟؟؟

 

ی با لحتی که ت د گفت: حسیر ی رس توش موج میر  

 

   چی شد ؟!...آروم باش...آروم باش بگو چی شده! 

 

ی رزرو وقت سالن واسه میکاپم ...   ...حسیر

 

چشمای درشت شدش به حالت معمویل تغییر 

شکل دادند! نفس راحتی کشیدو رنگ پریده شده 

درحایل    به صورتش برگشت. نفس عمیقی کشیدو

ه شده بود گفت:   که بهم خیر

 

بگم چیکارت نکنه... خدا  -  



 

...چیه؟!...چرا همینطوری وایسادی برو بر داری 

...دست بجنبون یه کاری  منو نگاه میکتی

 بکن...فردا با این وضع میخوام عروس شم؟؟؟

 

  اوال که مگه وضعت چشه...دخیی به این 

خوشگیل...بعدشم پریا کیل به ارایشگرت رو زد که 

 واسه فردا واست وقت رزرو کرد

 

؟!!...وای دست اش درد نکنه داشت ...ج
ی

دی میگ

 قلبم وایمیستاد

 

   خدا نکنه قربونت برم... 

 



ی  دستش و پشت کتفم بردو به سمت ماشیر

هدایتم کرد. به یه فروشگاه بزرگ کت و شلوار 

 رفتیم

بعد از چند بار پرو بالخره یه کت و شلوار مشگ با 

کراوات خوشگل اش به دلم نشست و   جلیقه

ون اومدیم یه نفس عمیق   حساب کردیم و بیر

 کشیدم

 

 ...دیگه باید چیکار کنیم؟

 

   معلومه خسته شدیا... 

 

 ... حرف خودمو به خودم پس میدی؟

 

 خندید و گفت: 



 

ی بریم ...     بشیر

 

 ...یعتی تموم؟! 

 

 لپمو کشید و گفت: 

 

   اره خوشگلم

 

ی ام اومدو پشت  ی درو بستم حسیر پریدم تو ماشیر

دیم انقد خسته بودم که فرمون نشست. حرکت کر 

روی صندیل ولو شدم چشمامو بستم. تقریبا نیم 

ی چشمام و باز   ساعتی گذشت. با صدای اروم حسیر

 کردم

 



نگایه به دورو بر انداختم دقیقا رو به روی در 

 خونمون بودیم. با صدای خابالود گفت: 

 

 ... رسیدم؟! 

 

   اره عزیزم 

 

 به سمت اف اف رفت

رفتم و کنارش وایسادم  پیاده شدم و درو بستم  

 مامان جواب داد

 

    بله؟

 

ی     سالم خوب هستیر



 

...سالم...بیاین تو  ی     عه شماییر

 

ی اضار کرد که واسه  مامان کیل به حسیر

بمونه پیشمون ویل چون کار داشت   شام

درخواست اش و قبول نکرد . بالخره در باز شد. 

ی انداختم وسط پیشونیمو بوسید  نگایه به حسیر

 

قربون چشای خوابالودت برم برو بخواب...     

 

 ...دلم واست تنگ میشه

 

   من بیشیی ... 

 

ه شدم که با لبخند گفت:   به چشماشخیر



 

کتی که بمونما  داری یه کاری یم  

 

 به چشماش زل زدم

 

   داری یه کاری میکتی که بمونما

 

 لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...خب بمووون

 

کار داریم توهم زود     نه عزیزم برم دیگه فردا کیل

 بگیر بخواب که از کارامون عقب نمونیم... 

 



 جلو اومدو در گوشم گفت: 

 

ردا جون داشته باشی دیگه نه؟فباید واسه  -  

 

یه خورده صورتم و عقب کشیدم و متعجب نگاش  

 کردم: 

 

 ...منظورت صبح آرایشگاه تا شبه مهمونیه دیگه؟

 

ی  لبخند مرموزی روی لباش بود و مدام نگاهش بیر

 لبام و چشام در گردش بود... 

 

کوب و فرمودمببعده جشن و بزن و  -  

 



اش دادم که درحد یه قدم عقب کشیده محکم هل

 شدو با خنده دوباره بهم نزدیک شد... 

 

ی ...احمق.  ..حالت خوش نیستااا...برو به یه دکیی

ی خودت و نشون بده ی  چیر

 

 ابرونی باال انداخت و گفت: 

 

ی نبودین؟ِاه یا نن شما  - ی ی چیر
؟ دکیی ی یا نیستیر  

 

 دست به بغل گفتم: 

 

رر   ...نخیر

 



ه دیگه ا - ها باشه...پس من برم نی یه خانوم دکیی

 بگردم بلکم پیدا شد

 

ی کوبیدم و گفتم:   حریص پام و به زمیر

 

ی   ...حسیییر

 

 نگاهم و ازش  
ی
خنده هاش اوج گرفت. عصبان

گرفتم و که وارد محوطه بشم که دستم و گرفت و 

 لبام و بوسید. لعنتی اون خوب بلد عم
ی
یق و طوالن

 بود احساسم و وسوسه کنه!... 

 

آروم لباش و از لبام جدا کردو رسش و به رسم تکیه 

 داد... 

 



نیام...تمومه زندگیم...دلیل ایتی که هربار که د -

اسمت و میارم ، هربار که یادت میوفتم 

 خداروشکر کنم بخاطر داشتنت...دلیل بودنم... 

 

ام و دور کمرش بردم و محکم بغلش کردمدست  

 

...اینطوری باهام حرف نزن...حداقل بذار فردا این 

کنیم و میام پیشت...االن حرفارو بزن که ازدواج یم

هخوام شب و بگذرونم کیل دلم یمتنهانی یم گیر  

 

و حلقه ی دستاش و دورم  روی موهام و بوسید 

م بگیر خواست همونجا رسپا یمتر کرد. دلم محکم

بخوابم. از بس که گرمای آغوشش تو اون هوای 

 رسد برام لذت بخش بود... 

 



 آروم ازم جدا شدو گفت: 

 

؟...نیمما نیمش - ی بخوانی خوای خوای بری بگیر

 قبل خواب شامت و بخوری؟

 

خوام! ...معلومه که یم  

 

خب پس برو دیگه -  

 

ی تروخدا بیا باهامون شام بخور...اخه من  ...حسیر

فهیمشه چرا نیمت تنگ یمدلم برا  

 

 کوتاه خندیدو گفت: 

 



شه قربونت برم...ویل اگه نم دلم برات تنگ یمم -

تونم از تخت و اتاق شام و کنارت بخورم نیم

خوابت بگذرم اون موقع است که دیگه کار بیخ 

 پیدا میکنه

 

 هلش دادم و گفتم: 

 

...برو برو...من حوصله ی دردرسو این داستانارو 

 ندارم

 

ا خنده عقب عقب رفت و ازم دور شد... ب  

 

اسه فردا شب آماده کن دنیا خانوم.. و خودت و  -  

 

 تند گفتم: 



 

شنوه... ...هیس...یگ یم  

 

 یهو مامان از اف اف گفت: 

 

نیااا...دیر وقته بیا تو دیگه...حرفاتون و بذارید د -

 واسه ی فردا

 

با دهتی باز نگاهم روی چهره ی رنگ پریده ی 

ی قفل  شد. جلو اومدو آروم پچ زد: حسیر  

 

یعتی شنید حرفامون رو؟ -  

 

 ...وای خاک به رسم...دیدی چی شد؟... 

 



کردم که ببینم مدام توی رسم حرفامون و مرور یم

 چی گفتیم و چی شنیده. 

 

ی من امشب میخوام بیام پیشت  ...حسیر

 

ه شده بود گفت:   درحایل که به اف اف خیر

 

عه چرا؟!  -  

 

خونه... ...روم نمیشه برم   

 

 خنده ای رس دادو گفت: 

 

برو خداروشکر کن شوهرت عقل تو کله اشه  -

نه ی  بعضی حرفارو دره گوشی میر



 

...ِد اگه عقل تو کله اش بود که خداحافظیش 

 نیم
ی
شد... انقدر طوالن  

 

ازت دل بکنم هووم؟ .بده نمیتونمعه دنیا..  -  

 

...برو برو... اینجا نمون که گندی که زدیم و بیشیی 

م نزنیم بوش عالم و آدم و خیی دار کنهه  

 

 پیشونیم و بوسید و بالخره گفت: 

 

   خدافظ

 



ی اش شد و خدافیطی کردو  منتظر شدم. سوار ماشیر

رفت. توی دلم دعا کردم که فردا به خونی و 

 نیوفته... 
ی
 خوشی تموم بشه و هیچ اتفاف

 

 درو بستم 

مسیر حیاط تا خونه رو یط کردم و وارد شدم 

بابا به استقبالم اومدند. تمام نگاهم مامان و 

کردم نشنیده روشون بود. همه اش خدا خدا یم

 باشن حرفامون رو... 

 

   سالم دخیی قشنگم

 

 ...سالم...سالم... 

 

 بابا یه نگایه بهم انداخت



 

    معلومه بد جور خسته اییا

 

 ...اهوم خییل

 

    قربونت برم

 

به چوب  مامان مریم جلو اومدو پالتوم و در اوردو 

 لباسیه جلوی در اویزون کرد. آروم گفتم: 

 

 ...مامان مریم...تو

 

؟!  - من چی  

 



...فقط خواستم بگم...ها؟...هیچی   

 

بگو عزیزم...حرفت و بزن -  

 

ی نشنیدی نه؟ ی از حرفای من و حسیر ی  ...تو که چیر

 

 پشت دستش زدو لبش و گزید: 

 

ک به رسم...معلومه که نه...فک کردی فال  خا  -

یسادم؟گوش وا  

 

 ...نه نه...منظورم این نبود... 

 

خوریفتم بیای تو هوارسده رسما یممن فقط گ -  



 

 مبهوت و تو فکر گفتم: 

 

م لباسام و عوض کنم میام واسه  ...اها...من میر

 شام

 

پله هارو یط کردم. لباسام و در اوردم و لباس 

خونه شدم ی  راحتی پوشیدم. رایه آشیی

روی تختم دراز  بعد از شام به اتاقم برگشتم 

 کشیدم بدجور ذهنم درگیر بود... 

 

اومد تو همه اش فکرای عجیب و غریب یم

 ذهنم... 

تنظیم اش کردم8گوشیم و برداشتم و رو تایم   



عجیب تر از همه چی این بود که بردیا حتی یک 

pm !هم بهم نداده بود 

 

بردیانی که میدونم در مقابل خیی ازدواجم حتی اگه 

شینه. کش که اگه برادر یمسوری باشه ساکت ن

زاده ی کوروش باشه با شناختی که من ازش دارم 

ی انتقام دست رو دست نیم ذارم... نی گرفیی  

 

کردسکوتش نگرانم یم  

ی کردم. انگشتم و   لیست مخاطبام و باال و پاییر

کشیدم رو شماره ی آنیتا. چشمم به ساعت افتاد 

یک نصف شب بود. رسی    ع قطع کردم و گوشیم و 

ی عسیل گذاشتمرو   

 

روی تختم دراز کشیدم انقد ذهنم درگیر بود که 

متوجه نشدم گ خوابم برد. با صدای بلند گوشی 



ام از خواب پریدم. دستم و توی موهام فرو بردم 

 هنوز نصف مغزم غیر فعال بود 

 

ام چند دقیقه ای روی تخت بدون حرکت نشسته

یم و به یه گوشه زل زدم. دوباره صدای االرم گوش

ی بار از جام پریدم  بلند شد و واسه دومیر

بدون نگاه کردن به صفحه تماس و وصل کروم و با 

 عصبانیت گفتم: 

 

 ...چیه چه مرگته؟

 

ی توی گوشم پیچید:   یهو صدای متعجب حسیر

 

 واقعا؟! 
ی
   الو دنیا ، خودن

 



 ای وای... 

 ام کوبیدم. با این  
ی
کف دستم و محکم به پیشون

ت ت گوشی باهاش صحبدونستم دارم پشکه یم

میکنم. پاشدم و جلوی آینه دستی توی موهای 

آشفته ام بردم و سیع داشتم ریمل خایل شده زیر 

ی احمقا لبخندی روی لبام  چشمم و پاک کنم. عیر

 اوردم و با مالیمت گفتم: 

 

؟  ...سالم عزیزم خونی

 

کرد! تعجب توی صداش بیداد یم  

 

؟!  - تو خونی  

 

 ...اره چطور مگه... 



 

!   هی چی  

 

 یه خورده مکث کرد

 

   آماده ای بیام دنبالت! 

 

 ...ها؟اره اره بیا

 

   باشه بیست دقیقه دیگه اونجام

 

 ...اهوم باش!.. خدافظ! 

 



گوشی و قطع کردم پریدم تو حموم یه دوش بیس 

دقیقه ای گرفت. رسی    ع موهام و خشک کردم و از 

 های اسپورت 
ی
پشت بستم یه لباس ساده و کتون

... ام و پوشیدم  

 

تقریبا یک ساعتی گذشته بود که اف اف به صدا 

ی مامان مریم داشت جواب  در اومد پریدم پاییر

 میداد

 دستی واسه اش تکون دادم و سوایل پچ زدم: 

 

 ...کیه مامان؟! 

 

 درو زد و برگشت و بهم گفت: 

 

   صبح بخیر عزیزم...اقا داماده داره میاد تو... 



 

...جدأ؟  ...صبح بخیر

 

حانه ات و آماده کردم بخور که ضعف   اره بیا صب

 نکتی 

 

ی استقبال   دوس داشتم جلوی در وایسم و از حسیر

خونه بردم  ی کنم اما مامان دستم و گرفت به آشیی

وع کردم به خوردن. مامان رفت که  نشستم و رسی

 درو باز کنه... 

 

ی و شنیدم که با مامان صحبت یم کرد صدای حسیر

معلوم  شد و لحظه به لحظه صداشون بیشیی یم

خونه دارن میان...  ی  بود به سمت آشیی



نی اهمیت مشغول خوردن چای ام بودم که 

 یهوو... 

 

خونه شد رسم و به سمت ی ی وارد آشیی اش حسیر

برگردوندم. دست به بغل شونه اش و به 

 چهارچوب در تکیه داده بودو بهم زل زده بود

 

   سالاااام تنبل خانوم

 

 ...تنبل ؟ یه ساعته منتظرتما

 

وع کرد به خندیدن. صندیل و داد عقب و رو به   رسی

 روم نشست

 

 ...
ی

   دروغم که میگ



 

 ....وا

 

  مامانت گفت تازه آماده شدی نشستی داری 

خوری...ظرفای جلوی دستت گواهه صبحانتو یم

 ...  دخیی

 

...یم ذاری صبحانه ام و ...باشه مچمو گرفتی

 بخورم یا نه؟

 

 چند دقیقه ای گذشت. رسم و باال بردم

 بهم زل زده بود! 

 

 ...چیه ؟! 

 



 من موندم تو به گ 
ی
  مامان و بابا به اون مهربون

 ...  رفتی

 

 تو به گ رفتی انگار من یزیدم
ی

 ... یه جوری میگ

 

 زد زیر خنده... 

 

 ...واال

 

ی کوه آتشفشان    منظورم عصبانیتت بود که عیر

ون...  نه بیر ی  یهو میر

 

 ...ببینم نکنه پشیمون شدی؟

 



ه کنج لبش نقش بسته بود و پیدا بود با لبخندی ک

 سیع داره اذیتم کنه گفت: 

 

 و 
ی
  وای اره اره خییل پشیمون شدم ...کاش بیان

گرفتمیم  

 

؟؟؟  ...چیتر

 

وع کرد به خندیدن.داشت عصابم و خورد  رسی

کرد . پاشدم و با عصبانیت دست اش و گرفتم و یم

اش. یه ریز میخندیدبه سمت در خروچی کشوندم  

 

 احمقه...بی
ی
ا برو... بیا برو لیاقت تو همون بیان  

 

   عهه ولم کن دنیا



 

دست اش و ول کردم دستاش و تو جیب اش فرو 

بردو با کمال پرونی رو به روم وایسادو تو چشمام 

 زل زد

 

... من به اضار مامان و بابا رضایت دادم به این 

خواستم وصلت...وگرنه من پش خوشگل یم

م ت خوام قابچیکار؟ یم م دستم بیی و نقاشی بگیر

خیابون؟...پش باید یه جوری باشه که هیچ 

ی رغبت نکنه تو چشماش نگاه کنه  دخیی

 

بار با چهره ای کامال جدی لبخندش محو شدو این

 و رنگ پریده بهم زل زد! 

رسش و زیر انداخت و با لحتی که جیگر آدم و 

د لب زد:  ی  آتیش میر

 



ی قد بلد بودیم  دیگه شما ببخشید دیگه ، ما هم یر  

 

یهو با صدای مامان از جام پریدم. رسی    ع به سمت 

 اش برگشتم

 

تونه بچه ها... صداتون تا بیست تا      چه خیی

ه یکم آروم تر...   خیابون اونور تر میر

 

 رسم و زیر انداختم... 

 

ی تا دو روز دیگه     اگه مشکیل دارین االن بگیر

 و خدانی نکرده کار به طالق 
ی و طالق  پشیمون نشیر

 کشی بکشه

 



  واال فک کنم ایشون با بنده مشکل دارن تا حاالهم 

 نزده... د تو رو
ی
ربایستی مونده که حرف  

 

ی رو من رس  نگاه متعجب مامان مریم از حسیر

 خورد و گفت: 

 

    اره دنیا؟! 

 

 ... نه مامان بخدا من دوسش دارم

 

    دنیا که دوست داره پشم

 

ی نگاه دلخورش و توی چشما .. م چرخوند. حسیر  

 

   خدا کنه راست باشه



 

 ...هست

 

    خییل خب برین دیگه دیرتون شد... 

 

 ...کیف ام و واسم میاری مامان ؟

 

    کجاست؟

 

خونه  ی ی آشیی  ... رو میر

 

خونه ست؟ ی ی آشیی     عزیزم...جای کیف رو میر

 

 با نق و نوق گفتم: 



 

...عههه مامان...جلوی این اقا از این حرفا نزن 

هاااشهپشیمون می  

 

ون دادو گفت:  ی نفش بیر  حسیر

 

ی و روشن کنم زود بیا م ماشیر    من میر

 

 به سمت مامان برگشت و گفت: 

 

   خداحافظ

 

    بسالمت پشم...خدا به همراهت

 



 معلوم بود از حرفام کیل ناراحت شده! 

ی بزرگ دم در مرتب کردم لباسام و جلوی آینه

 مامان کیف و واسم اورد 

 

 ...خدافظ

 

دمتون...     خدافظ عزیزم بخدا سیی  

 

ی رفتم  از خونه خارج شدم و به سمت ماشیر

دستم و مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم چند بار 

 رسفه کردم درو باز کردم و با لوندی نشستم

 

 ... ِهلوو

 

 اش حالمو بد یم
ی
کرد اخم روی پیشون  



 

 ...عشقمم

 

ام بر گردوند رس اش و نی حرف به سمت  

 

؟  ...خونی

 

اهوم -  

 

ی و روشن کرد  ماشیر

قبل اینکه کمربندو ببیندم. خودم و به سمتش  

 کشوندم و آروم لباشو بوسیدم

 

...قربونت برم روز عروسیمونه ها لبخند بزن شاد 

 باش



 

ر بیاری؟داالن میخوای از دلم  -  

 

... معلومه که نه ...کاری نکردم که بخوام از دلت 

 در بیارم

 

اموش کرده فقط کامال مشخص بود حرفام و فر 

 نمیدونم چرا بهم زل زده بود! 

 

 ... چیه؟! 

 

   هیچی هیچی 

 

ی   حرکت کردیم ده دقیقه ای رو در سکوت سیی

 کردیم... 



 

ی   ...حسیر

 

   جان؟

 

 ...کیا میان عروسیمون؟

 

  خب معموأل فامیل ، دوست ، آشنا...چه سوالیه 

پرشیم  

 

س دارم  ...اها...نمیدونم چرا اسیی

 

کردو گفت:   نیم نگایه بهم  

 



؟!  - سه چی س؟! اسیی اسیی  

 

...میگم...میگم این میکاپ آرتیسته کارش درسته 

؟  دیگه؟ یعتی از کارش مطمئتی

 

اره بابا!...چطور مگه؟!  -  

 

ترسم بزنه قیافه ام و داغون کنه جلوی ...یم

 عاشقای سینه چاکت ضایع شم

 

 دیوونه...بعدشم... 
ی
ن ی    این چه حرفیه میر

 

و در ادامه گفت: کنجکاو نگام کرد  

 



اشقای سینه چاک؟ عاشقای سینه چاک دیگه ع -

ایه؟چه صیغه  

 

ی زن جناب مقدم   ...همونانی که امشب میان ببییی

اش بودن چه شکلیه...اصال که یه عمر تو کف

م بیارم گفته باشم... خوام جلوشون کنیم  

 

 کوتاه خندیدو گفت: 

 

 نگران هر اتفاق غیر   دورت بگردم تو یم
ی
تون

نتظره ای باشی غیر از این یگ...صورت به این م

 مایه چرا باید جلوشون کم بیاری اخه

 

 ...پس داری... 

 



چی دارم؟!  -  

 

 ...عاشق سینه چاک دیگه

 

عه بس کن دنیااا -  

 

 ...وای وای امشب رگ زنیه... 

 

؟ مثل اینکه امروز بد از خواب بیدار شدیا
ی
   رگ زن

 

انی که یط ... چیه مگه دروغ میگم؟..تمااااا
م دخیی

این سالها تو کف ات بودن میان ...واقعا که قیافه 

 هاشون دیدنیه... 

 

وع کرد به خندیدن  رسی



 

چه غلطا -  

 

ه شدم . عجیب بود با وجود ظاهر  بهش خیر

ار بود و رسش تو  ی ا بیر
دلچسب اش از توجه دخیی

 الک خودش بود 

 و من چقد این خصوصیت اش و دوست داشتم

 

؟  چیه؟ عاشقانه  نگاه میکتی  

 

 ...چجوری نگات کنم؟

 

 بهم  
ی
لبخندی روی لباش نشست و یه نگاه طوالن

 کردو نگاهش و به مسیر داد: 

 



   همیشه همینطوری نگاهم کن

 

 ...دوست داری؟

 

ی کردو با لبخندی دلربا گفت:   رسش و باال و پاییر

 

   اهوم خییل...نگاه ات یه ارامش خایص بهم میده

 

و به پشتی صندیل تکیه بهش لبخند زدم و رسم 

دادم. پنج دقیقه ای گذشت که به سالن رسیدیم 

پیاده شدم. خواستم برم که برگشتم و تقه ای به 

ی داد:   شیشه زدم که شیشه رو پاییر

 

جان؟ -  

 



...گ میای دنبالم؟ ی  ...میگم حسیر

 

نن میام قربون - ی ت برم کارت تموم شه زنگ میر

 دیگه

 

: لبام و براش آویزون کردم و گفتم  

 

 ...دوست دارم... 

 

ه شد. تند کمربندش و باز کرد که پیاده  بهم خیر

شه. قبل اینکه دستش بهم برسه و لبام و بکنه پا 

به فرار گذاشتم. وارد سالن شدم و زدم زیره 

 خنده... 

گفت: با لبخند خانیم جلو اومد و   

 



   سالم خوشگلم

 

دست از خندیدن برداشتم و گلونی صاف کردم و 

 نگاهش کردم

 

 ...سالم

 

   اسمت چیه ؟! 

 

 ...موحد هستم ،دنیا

 

   عروس خانواده ی مقدم درسته؟

 

 اخ اخ چقدر جمله اش به دلم نشست... 



 عروِس خانواده ی مقدم... 

 نی اختیاری لبخندی کنج لبام نشست و گفتم: 

 

 ...بله 

 

باشنیدن اسمم کیل تحویل گرفت و به سمت 

با لباس زیرام صندیل آرایش بردم لباسام و در اوردم 

وع کرد به  روی صندیل نشستم .خانومه رسی

 میکاپ... 

 

چند سالته عزیزم؟ -  

 

 ...من؟...بیست و یک...چطور مگه؟

 



چی خییل بیتی فیش گفتم شاید هفده و هی -

 هجده باشی 

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...نه بابا بیست و یکم

 

ی هزارماشاهلل..  -   میای... .خییل به حسیر

 

د که با شنیدن داشت سایه ی پشت پل ی کم و میر

 جمله اش تند چشمام و باز کردم! 

 

ی و از کجا یم ؟!...تو حسیر ی شناش؟! ...حسیر  

 

 کوتاه خندیدو گفت: 



 

روم باش عزیزم...باهم ترکیه بودیم درحده یگ آ -

 دوماه...البته پریا جون دوست صمیمیه منه... 

 

ی ترکیه  ...صیی کن ببینم...تو!...تو با حسیر

!...نکنه... بودی؟!...چرا؟  

 

ی که اونجا کار داشت منم که رفته ن - ه نه...حسیر

 
ی
بودم واسه مدرک آرایشگریم...که تصادف

دیگه رو دیدیم و اونم اومدو ثبت نام کرد باهم هم

 مدرک و گرفتیم

 

خواست جیغ بزنم... دلم یم  

ی دلم یم ه که حسیر
خواست یگ بزنم تو دهن دخیی

خواست دلم یمصدا نزنه. اصال   و به اسم کوچیک



ی صنیم داره و  خفه اش کنم که فکر نکنه با حسیر

حق داره انقدر خودش و نزدیک بهش جلوه 

اونم جلو من...   بده  

 

دم با عصبانیت تند تند نفس  پلکام و روی هم فشی

عمیق کشیدم که عصبانیتم فرو کش کنه تا کار 

دستش ندادم. چشمام و باز کردم و با لبخندی که 

و ب کرد گفتم: یشیی حالم و بد یمانگار بیشیی  

 

 ...باهم دوست شدین اره؟

 

ره خب...یعتی درحده یه دوستی معمویل ا -

ی بار بود که  ...بعد از دوسال اولیر ی همیر

ی روزی...   دیدمش...اونم تو یه همچیر

 



 ...همخونه هم بودین؟

 

 خنده ای رسدادو گفت: 

 

مخونه چیه؟...معلومه که نه...درحده یه ه -

... فکرت تا کجاها رفتآشنانی بود د خیی  

 

 نی اعتمادم یا مخ 
ی واسه اینکه فکر نکنه به حسیر

 ام عیب و ایراد داره لبخند زدم و گفتم: 

 

...اخه نکه  ی ...نه نه...فقط یه سوال پرسیدم همیر

ه یا دوست یم  آدیم گرم میگیر
ی با کمیی شه  حسیر

ی و اینا  گفتم شاید همدیگه رو دوس داشتیر

 



ی  - شنگ بلده ق چیه...اون نه بابا دوست داشیی

ی  چجوری واسه آدم های دوروبرش حدو مرز تعییر

ذاره واسه نزدیک شدن کنه...هیچ رایه نیم

 بهش... 

 

 لبخندی غرق غروری روی لبام نشست

 

 ...اها

 

ه انتخاب خانواده اش بودی درسته؟بمیگم تو  -  

 

 ...نه

 

 متعجب گفت: 

 



نه؟!!!  -  

 

ی باهم آشنا شدیم  بعدشم اون ...نه...من و حسیر

بهم پیشنهاد ازدواج داد منم دیدم تنور داغه 

 چسبیدم

 

انگار که به جای جواب سوالش داشتم بهش 

ی درهم فحش تحویل یم دادم. قیافه اش همچیر

شده بود که حس کردم از رسه حسادت االنه که 

براش و فرو کنه تو چشمم. گلونی صاف کردم که از 

ون بیاد...   فکر بیر

 

...دلم نیمشه  ...خانوم یم خواد دیر کارتو تموم کتی

 به مراسم برسم

 



 همونطوری با قیافه ای غضبناک گفت: 

 

د کارم و نصف نیمه رها کردمچشمات و ببن -  

 

 چشمام و بستم

 تقریبا یک ساعتی گذشت که میکاپم تموم شد

از تو آینه نگایه به خودم انداختم واقعا الیت و 

 زیبا

 

رتون و بلدینا... ...وای چه خوشگل... مرش...کا  

 

 لبخند تلچی روی لباش اورد و گفت: 

 

کنم...   خواهش یم  



 

 پاشدو رفت رساغ عروس دویم... 

وع کردند به دوتا خانم به سمت ام اومدن رسی

شنیون موهام. بعد از گذشت یک ساعت کمرم از 

شد پاشدم یه خورده تو سالن شدت درد خم نیم

 قدم زدم

وم وایساد! یه خانمه اومدو متعجب رو به ر   

 

اریه ؟! وااا خانومم این چه ک -  

 

 ...کدوم کار؟!...کاری نکردم! 

 

چرچی ؟!   با این رسو وضع داری اینجا یم  

 



... ببخشید یه خورده کمرم درد میکرد گفتم پاشم 

خورده قدم بزنم یه  

 

   ماشاهلل چه استاییل هم داری... 

 

 بهش زل زدم... 

 نمیدونم دلیلش چی بود اما ترسیدم! 

 نگاهش روی جای جای بدنم در چرخش بود! 

 لبخند زورکیم و به لبام چسبوندم رسی    ع به جمع

 آرایشگرا پیوستم

 

گردم بیا   عزیزم کجانی یه ساعته دارم دنبالت یم

 لباست و بپوشم واست... 

 

 به سمت اش رفتم



لباسم و از توی کاورش در اورد با کمک اش لباس و 

د: کردنپوشیدم. ذوق زده نگاهم یم  

 

   عزیزممم...چقد ناز شدی خوشبحال شوهرت... 

 

 ...مرسیتر 

 

 کفشای پاشنه بلند خوشگلم و هم پوشیدم

با خانومه به سمت صندیل آرایش رفتم یه خانویم 

اومدو روی صندیل کنارم نشست و مشغول طراچ 

 ناخن هام شد تو آینه به خودم نگاه کردم

 یهونی دلم گرفت... 

 

 چقد تنها بودم من... 



ی بار لباس عروس پوشیده بودم و داشتم و  اسه اولیر

رفتم خونه ی بخت... دستی دستی یم  

ی آشنا نیم شدمای کاش هیچوقت با حسیر  

ای کاش همون شتی که بابا بهم اون پیشنهادو داد 

اوردمیه بالنی رس خودم یم  

 

ک یک ماهه...   مشیی
ی

 زندگ

 رو ازم گرفت دلم صدای 
ی

بابا حتی اجازه ی زندگ

خواست... و یممامان   

 خییل وقت بود که باهاش صحبت نکرده بودم... 

 

بعد از طراچ ناخن هام پاشدم گوشیم و از توی  

راوردم و شمارش و گرفتمد  کیف ام  

چندباری بوق خورد اما جواب نداد دوباره شماره 

 اش و گرفتم و منتظر موندم



 با صدای خانوم ارایشگر به سمت اش برگرشتم... 

 

ت اومده دنبالت  خانویم همش   

 

ام و برداشتمگوشی ام و قطع کردم کیف  

خانومه جلو اومد شنل پشیم امو روی شونه هام 

 انداخت به سمت در خروچی راه افتادم 

ی ظاهر شد...   در باز شد و یهو حسیر

 با یه دسته گل خوشگل تو دست اش... 

با دیدن اش تا حدودی غم و غصه رو فراموش  

 کردم

 

فرشته ها شدی   ای جانممم مثله  

 

اش دویدم و بغلش کردم. خندیدو گفت: به سمت  



 

خوری تر...خدانی نکرده یم  قربونت برم...آروم

ی  هازمیر  

 

 دستم و توی موهاش بردم و گفتم: 

 

 ...جووون ...جذاب... 

 

خوام و گفتی پش خوشگل نیم  چیه صبح که یم

 فالن و... 

 

 ... اون صبح بود االن االنه... 

 

ن دیگه با بنده مشکیل ندارین خانوم؟  یعتی اال  

 



 ...خیر آقااا

 

ی برد.   با لبخند دستم و گرفت و به سمت ماشیر

کیل از دیدنم ذوق کرده بود دقیقا مثل من که 

دوست داشتم همه اش نگاهش کنم. درو برام باز  

کرد. قبل این که بشینم وایسادم و رستاپاش و نگاه  

 کردم... 

 

مشگ، کراوات قرمز کت و شلوار مشگ و موهای 

و جلیقه. نگاهم و به چشماش دادم و حسانی غرق 

 چشماش شدم. خندیدو گفت: 

 

مون شدی و ما خیی نداریمچیه نکنه پشی -  

 



شکیل از آب ...احمق...من موندم تو چرا این

 دراومدی

 

بد از آب دراومدم؟!  -  

 

رر...زیادی خوب از آب دراومدی  ...نخیر

 

یکنم مایه .حس معه...انقد آب آب نکن..  -

ی بریم که دیرمون نشه ی بشیر  ام...بشیر

 

خندیدم و به کمک اش نشستم و درو بستم. 

 کرد: 
ی
 اومدو نشست. استارت زدو پوف

 

   باورم نمیشه دنیا

 



 ...چی باورت نمیشه؟! 

 

شد یعتی واقعا همه چی تموم -  

 

وع میشه اقااا   ...تازه همه چی داره رسی

 

وع و چقد  دوس دارم  اخ که من این رسی  

 

 بهش لبخند زدم 

ی و روشن کرد و یه موزیک اروم عاشقانه پیل   ماشیر

 کردراه افتادیم... 

 

ی   ...حسیر

 



جان؟ -  

 

 ...هیچی 

 

 نگام کردو یه تا ابروش و باال انداخت

 

 هست بگو عزیزم یعتی چی هی -
ی
...اگه حرف چی  

 

 نیست
ی
 ...هیچی دیگه...حرف

 

د گفت:  ی  با لحتی که خنده توش موج میر

 

بار دیگه واقعا پشیمون شدی نذار فکر کنم این -

ها!..اگه شدی االن بگو چون دوساعته دیگه که 



زیر عقدنامه رو امضا کتی دیگه کار از کار گذشته و 

 باید تا اخر عمرت منو تحمل کتی 

 

ه شدم...  ی بهش خیر  با یه بغض سنگیر

شد تا اخر عمر کنارت موند. حتی اگه بعد کاش یم

دترین آدم دنیا بودی بازم هیچ ازدواج بفهمم ب

های وقت و نی وقتت رو فراموش وقت محبت

کنم. نیم  

 

من لحظه هانی و با تو تجربه کردم که دنیای قبل 

کرد انقدر خوشبخت تو هیچ وقت فکرش و نیم

سال هم شده کنار باشه که برای کمیی از یک

ی مردی حتی نفس بکشه، چه برسه به   همچیر

دی... کارهانی که در حقم کر   

 



به خودم اومدم. دیدنم کنار خیابون ایستادیم و 

 با ابروهانی بهم گره خورده و چشمانی که 
ی حسیر

 توشون موج یم
ی
ه نگران ده... شزد بهم خیر  

 

دنیا...واقعا...  -  

 

؟!   ...واقعا چی

 

کنه واقعا ناراحتی از این که داری با من ازدواج ن -

 میکتی 

 

همیی از همه مخواست اذیتش کنم و اصال دلم نیم

خواست دلش و بشکونم اما یهو گفتم: دلم نیم  

 

 ...راستش اره...ناراحتم... 



 

ه نگام یم کرد. اما بعد اول خشک شده فقط خیر

 نگاهش و ازم گرفت و روش و ازم برگردوند... 

گرفت! دلخور شد! شایدم داشت گریه اش یم  

 

 ...عشقم

 

تند به سمتم برگشت و با صدانی بغض آلود فریاد  

 کشید : 

 

را زودتر نگفتی هان؟...چرا زودتر نگفتی دوسم چ -

نداری...چرا این همه مدت منو بازی دادی...چرا  

 
ی

م...نکنه توهم کاری کردی که باکرگ ات و ازت بگیر

خواست منو داشته مثل بقیه فقط دلت یم

 ! ؟...اونم به هر قیمتی  باشی



 

  انقدر ترسیده بودم که قلبم تو حلقم بود. اما انگار 

کدوم از حرفاش و نشنیده بودم و تمام که من هیچ

هاش های جمع شده توی پلکحواسم پیش اشک

نگه اش و پوشونده  بود که نییم از چشمای خورسی

شدو بودو کم کم داشت کاسه ی چشماش خایل یم

 صورتش و خیس میکرد! 

 

تونستم این اجازه رو بهش بدم. اما من نیم

م اشک و ش طعتونستم بگذارم گونه هانیم

 بچشه... 

جلو رفتم و آروم و عمیق لباش و بوسیدم. ازش 

 جدا شدم و آروم لب زدم: 

 



خوام...یه جوری که میتونم ...من عاشقانه تورو یم

ط ببندم که تا حاال کش توی زندگیت  رسش رسی

 انقدر دوست نداشته... 

 

ی که ازش یم ی ترسیدم اشکاش برخالف اون چیر

بردم و گونه  روی گونه هاش رُس خورد. دست

 هاش پاک کردم و اون فقط بهم زل زده بود... 

 روی چشمام زوم کرده بود... 

 آروم پچ زد: 

 

خیالم راحت باشه دیگه؟ -  

 

 با لبخند بهش گفتم: 

 



...درمورده هرچی دلت میخواد شک داشته باشی 

 داشته باش، اما درمورد این یگ نچ... 

 

لبخندی کنج لبش نشست و برق اعتماد توی 

اش دوید. پلک چرخوند روی اعضای چشم

 اش و از گردی صورتم  
ی
صورتم. کم کم نگاه دوران

گرفت و رو گردنم قفل شد. آروم به سمت سینه 

 هام رفت و این بار روی اون محدوده قفیل زد! 

 

 هل اش دادم و حریص گفتم: 

 

 ...کجارو داری نگاه میکتی مرتیکه؟

 

رف دهنت و بفهما...داری با هوی هوی...ح -

 
ی
ن ی  شوهرت حرف میر



 

 ...شوهرم؟!...هه...شوهررر

 

؟؟؟ - پس چی  

 

 ...هنوز که عقد نکردیم آقااا

 

قد نکردیم؟...پس جنابعایل واسه گ لباس ع -

عروس تن کردی واسه گ هووم؟...اون انگشیی 

ای توی انگشتت انگشیی عمه ی نداشته ی من نقره

 نیستا

 

بام و بهم لبخند ذوقنایک اومد که بیاد روی لبام که ل

دم و آروم گفتم:   فشی

 



 ...واسه تو

 

بار تند کمربندم و باز کرد. دستم و گرفت و  این

کشوندم سمت خودش. نی این که لحظه انی از 

عقل اش استفاده کنه رسش و توی گرنم فرو برد و 

وع کرد به لیس زدنه   ی یه توله سگه دلیی رسی عیر

 گردنم... 

و توی  انقدر لذت بخش بود که نی اختیار دستم

کردم به   موهای مشگ اش فرو بردم و تشویق

 ادامه... 

 

ی غرق حرکات  تا به خودم اومدم دیدم همچیر

تحریک کننده اش شدم که یادم رفته یه عده 

منتظر عروس و دامادن! حتی مطمئنم خودشم 

. .. فراموش کرده بود   

 نفس نفس زنان گفتم: 



 

...بسه...  ی  ...حسیر

 

،آروم دستش و پشت  داد نی اهمیت فقط ادامه یم

 کمرم برد که لباس عروس دربیاره... 

 

؟  ...دیوونه شدی...داری چیکار میکتی

 

 شنیدمام و به وضوح یمصدای باز شدن زیپ لباس

 واسه اینکه دست بردار شه جیغ زدم

 

ی   ...حسییر

 



هاش و از سینه ام جدا کردو متعجب رسش و لب

شار باال اورد. دستم و به سینه اش چسبوندم و ف

 دادم که باعث شد ازم جدا شه... 

فت: گو    پقی زد زیره خنده  

 

... ببخشید...یهونی نفهمیدم -  

 

 چند ساعت صیی کتی تا زیر اون 
ی
...آشغال نمیتون

 عقدنامه ی کوفتی و امضا کنیم

 

 کوفتیااصال خو  -
ی

ش ندارم به عقدنامه امون بگ  

 

نگاه تأسف بارم و ازش گرفتم که زد زیره خنده و 

ی از همز  مان استارت زد. طویل نگشید که ماشیر

حرکت ایستاد صدای بلند موزیک شاد و توی 



ی هم قابل شنیدن بود از شیشه نگایه به  ماشیر

ون انداختم   بیر

 

تاالر بزرگ ومجلیل بود انقد غرق تماشا بودم که 

ی پیاده شدو درو واسم باز کرد  نفهمیدم گ حسیر

 

؟    عشقم کجانی

 

اشتم و پیاده شدمدستم و تو دست اش گذ  

ون تقریبا نصف مهمان ها از تاالر ریخته بودن بیر

اومدحتی یک نفرشونم اشنا به چشمم نیم  

 رد شدیم و وارد شدیم
ی
 به زحمت از وسط مهمون

 اوووف چقد ناز بود 

 

 یه اتیش بازی بزرگ راه انداخته بودند



دست تو دست هم از روی فرش قرمزی که منتیه 

ی عقد  وس و داماد و سفرهشد به صندلیه عر یم

 اروم قدم زدیم و به صندیل ها رسیدیم

 

به سمت مهمونا برگشتیم و روی صندیل ها 

نشستیم سفره ی عقد دقیقا رو به رومون بود. 

ه کننده بود. یه قسمت از تاالر  واقعا زیبانی اش خیر

 استیج بزرگ رقص بود

 

ی و صندیل های خوشگل واسه  ش و میر
و بیشیی

موزیک در حال پخش بودمهمان ها...   

به قول قدیمیا هنوز خستگیمون در نرفته بود و 

عرقمون خشک نشده بود که با دیدن مامان و 

 باباهامون از جا پا شدیم

 



 ام و بوسید و با 
ی
اقای مقدم جلو اومدو پیشون

ی گفت:   لحتی محبت آمیر

 

   زیبا مثل همیشه ...مبارک باشه عروس خوشگلم

 

مقدم و نسبت به خودم انقد که حس پدر بودن 

کردم حس کوروش و احساس نکرده احساس یم

بودم کیل با هم گپ زدیم و گفتیم خندیدیم بیست 

دقیقه ای گذشت که ازمون جدا شدند نشستم 

 نفس عمیقی کشیدم

 

ی جمعیت کیل ذوق کردم  با دیدن آنیتا بیر

دستی واسم تکون دادم بدو بدو به سمت ام 

 اومدپاشدم و بغلش کردم

 



قربونت برم چقد خوشگل شدییتر      

 

...مرش عزیزم...کیل خوشحال شدم از دیدنت 

 ممنون که اومدی

 

   خواهش میکنم عشقمم

 

 گونه امو بوسید و محکم بوسید

 

شه نکن... ...عه آنیتا ارایشم پاک یم  

 

 خندید و گفت: 

 

   مواظبم عزیزدلم



 

ی افتاد و نگاه اش روش  یهو چشم اش به حسیر

 موند

ی نگاه کردم مشغول رسم و چ رخوندم و به حسیر

صحبت با میالد بود. میالد با دیدن نگاهم جلوتر 

ی گفت:  ی بار آروم و غمگیر  اومد و برای اولیر

 

   مبارک باشه... 

 

برای چند لحظه غم و تو نگاهش دیدم بهش 

 لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...مرستر 

 



سم! شاید چون تاحاال دلم یم خواست حالش و بیی

شکیل ندیده بودم. شاید چون دلم میالدو این

هم مثل دیدار های دفعه ی خواست امشبیم

امون یه آدم شوخ طبع و بازیگوش و ببینمقبیل  

بعد از شنیدن تشکرم و رسش و زیر انداخت و 

 بزنم رفت 
ی
 بدون این که فرصت بده حرف

 

 به آنیتا نگاه کردم

ی بود جلو رفت و بهش  هنوزم نگاهش رو حسیر

 دست داد

 

مبارکتون باشه من آنیتام ، دوست دنیا جون...     

 

ی یه خورده جا خورد ویل با شنیدن اسم من  حسیر

 بهش دست داد



 

    مرش...خوشبختم

 

   منم همینطور 

 

ی متوجه نشه دره   آنیتا اومدو جوری که حسیر

 گوشم پچ زد: 

 

   لعنتی چقد خوش سلیقه ای تو 

 

 ... چطور؟! 

 

اش ندزدنش  اقاتونو میگم ...مواظب اش ب  

 



 خندم گرفت

 

ی کاری و داره؟  ... مگه کش جرات همچیر

 

 لباشو آویزون کرد و گفت: 

 

 چه تیکه ایه
ی
   نه فقط گفتم که بدون

 

 نگاهم و با لبخند ازش گرفتم

نگایه به جمعیت انداختم چشمم به بابا افتاد جام 

وب تو دست اش و مشغول صحبت کردن با  مشی

شدنده یممقدم بود قلبم داشت از جا ک  

 عصتی و متعجب پچ زدم: 

 

 ...این اینجا چیکار میکنه ؟! 



 

؟! 
ی

   کیو میگ

 

 ...کوروش... 

 

  مثل این که یادت رفته پدرت و مقدم با هم یه 

 رفاقتی هم دارن

 

 بهش پوزخند زدم

 

؟...  ...راستی از بردیا چه خیی  ... اره اونم چه رفاقتی

 

   هیچی 

 



؟!   ...واقعا هیچی

 

هیی شده ویل خب هنوز مونده تا   نسبت به قبل ب

 عاشق بشه... 

 

دوباره نگاهم و ازش گرفتم و به جمع مهمونا یه 

 نگاه کیل انداخت

 

 ...دروغ نگفتنا

 

   چیو ؟! 

 

 ... این که عشق زورگ نیست و میگم

 

 با صدای پر از بغض گفت: 



 

  نا امیدم نکن دنیا...بذار فک کنم اون آخرش مال 

 منه

 

ی...مثال باره یم... عههه آنیتا دو  خوای آبغوره بگیر

خوای واسم برقض؟روز عروسیه منه ها...نیم  

 

 بغض اش و تبدیل به لبخند کرد و گفت: 

 

   چرا که نه

 

 به سمت استیج رفت. تا اآنیتا ازمون جدا شد 

کوروش جلومون ظاهر شد! یا خدایا خودت بهم 

ی شم بذار این قائله  رحم کن. بذار من زن حسیر

بان قلبم باال رفته  ختم بخیر  بشه. با دیدنش ضی



بود. نگاهش و از چشمای غرق ترسم گرفت و رو  

ی و گفت:   کرد به حسیر

 

    به به مقدم کوچک مبارک باشه پشم

 

ی به گریم دستش و  ی دست داد و حسیر به حسیر

د:   فشی

 

یف اوردین    ممنونم اقای راد لطف کردین تشی

 

    این چه حرفیه کاری نکردم وظیفه بود

 

با لبخند مرموزی که گوشه ی لب اش بود بهم نگاه  

 کرد و گفت: 

 



    مبارک باشه عروس خانم

 

 آب دهنم و قورت دادم و با ِمن و ِمن گفتم: 

 

 ... ممنون...مر...مرش

 

نگاه دنباله دارش رد ازم گرفت و ازمون جدا شدو 

ی  نگاه کردم:  و   رفت. نفس راحتی کشیدم و حسیر  

 

؟ ی  ...این گ بود حسیر

 

   دوست باباست... 

 

 ... یه جوری بود



 

   چجوری ؟! 

 

 ... نمیدونم چرا اصال ازش خوشم نیومد... 

 

  عه دنیااا ، آدم خییل خوبیه یه خورده قیافه اش 

غلط اندازه...زشته پشت رسه مردم اینطوری 

 حرف نزن

 

ی نگفتم که الیک شلوغش یم ی کتی ...اها...چیر  

 

... هه چقدر تو ساده ی ای حسیر  

کردی کوروش فقط قیافه اش غلط اندازه؟   فک  

ی جام  ناخودآگاه چشمم به آنیتا افتاد. از روی میر

ونی برداشت. 
میالد به سمت اش رفت!   مشی



وع   نمیدونم چی شد که جام و پر کردو با هم رسی

 کردن به رقص! ... 

 

اون لحظه با دیدن میالد و آنیتا کنار هم نی اختیار 

ی و گرفتم لبخند روی لبام نشست. دست ح سیر

نگاه اش و از مهمونا گرفت و به سمت ام برگشت و 

 بهم لبخند زد... 

 

ی   ...میالدو ببیر

 

رسش و به سمت استیج چرخوند. روشون زوم  

 کردو در کمال ناباوری گفت: 

 

   اون دوست تو نیست؟! 

 



 ... چرا خودشه! 

 

 بهت زده گفت: 

 

جباا...این میالد خوب بلده غم و غصه اش و با ع -

هجایگ ی بیی زین کردن کسای دیگه از بیر  

 

 ...غم و غصه؟! 

 

ره...حاال اون و بیخیال...نگاهشون نکن بذار ا -

 خوش باشن... 

 

ی   ...حسیر

 

   جانم؟



 

 ...بیا یه کاری کنیم اینا دوتا بهم برسن...بخدا خییل

 بهم میان نگاشون کن

 

ن    مگه زورکیه عزیزم اونا باید خودشو تصمیم بگیر

 

تو کمکشون کنیم چی میشه  ...خب اگه من و 

 مگه... 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 

 خوب شد... 
ی

   باشه هر چی تو بگ

 

خندیدم و گونه اش و بوسیدم.صورتشو به سمتم  

 گرفت و به جای بوسم اشاره کرده... 



 

   رژی که نشدم

 

 ...نه بابا نشد خیالت راحت... 

 

 عاشقانه ای توی چشمام زل زد... 
ً
 با لبخند عمیقا

گردنش بردم و گفتم:   دستام و دور   

 

 ...عاشقتم

 

کرد. داشتم غرق آروم آروم کمرم و نوازش یم

شدم که با صدای آقانی از آرامش کنارش بودن یم

 هم جدا شدیم... 

 

 _ سالم پشم...مبارکا باشه



 

شه گفت تا مردی قد بلندو با موهای جوگندیم. یم

ی بود. اما این جوان تر حدودی شبیه پدر حسیر

مداو بنظر یم  

 

ی بهش دست داد. بسیار صمییم همدیگه رو  حسیر

 بغل کردند و حسانی گرم گفت و گو شدند... 

 مرده جلو اومد و بهم دست داد

 

یل بهم میاین... هزارماشاهلل...خی -  

 

ی و گفت:   رو کرد به حسیر

 

خوش سلیقه ای ها...به به -  

 



بهت زده نگاهم بینشون در   درحایل که گیج و

ی با  خنده رو کرد بهم و گفت: چرخش بود. حسیر  

 

ی  - دنیا ایشون عموم هسیی  

 

کردم. لبخندی تازه داشتم همه چی و هضم یم

 روی لبام اوردم و رو به عموش گفتم: 

 

 ...خوشبختم...ببخشید نشناختم

 

حرفیه دخیی زیبا...  نه بابا این چه -  

 

ی بود که سوفیا با پلک ی حیر هانی قرمز و در همیر

 به جمعم
ی
ون پیوست. با گریه چشمانی پوف پوف

ی شوکه بغلش کرد.  ی رفت و حسیر  به سمت حسیر



نگاهم قفل تصویری شد که داشتم به روم 

دیدم... یم  

 

ی و دخیی عموش...   حسیر

 عمونی که عاشقانه دوست
اش داشتدخیی  

برای چند لحظه حس کردم من غریبه ترین آدم 

ی و از دست زندگیشونم! احساس یم کردم حسیر

بهم بگه دخیی عموش و  دادم و االناست که

 اون جانی ندارمخوادو من توی ز یم
ی

ندگ  

 

 سوفیا هق زدو گفت: 

 

_ عشقممم....دلم برات تنگ شده بود...بالخره  

 کاره خودت و کردی؟؟؟؟

 



پدرش که بازوش و گرفته بود و سیع داشت از 

ی جداش کنه رو کرد بهم و لبخند مصنویع  حسیر

و من  تحویلم داد که اوضاع و خوب جلوه بده

ناراحت نشم. اما کار از کار گذشته بودو دل آشفته 

شد زد زیره گریه نی این  حسانی گرفته بود. کاش یم

 که کش بیادو بگه چه مرگته... 

 

ات بشه و مجبور شی نی این که کش بخواد مزاحم

. مثل همیشه آب  دلیل اشکات و براش رو کتی

دهنم و قورت دادم که بلکم بغضی که بیخ گلوم  

ی بره. اما انگار نه انگار... گ یر کرده بود از بیر  

 

با صدای گریه و زاری سوفیا تند خودم و از فکرو 

ون کشیدم و تصویر رو به رو دوباره برای  خیال بیر

 خودم زنده کردم... 

 



ی ولم نکن...توروخدا کنارم بمون...من  _ حسیر

م  بدون تو میمیر

 

ی دندونای بهم چفت شدش غرید و تن د باباش از بیر

ونش کشید. دروغ نگم دلم براش  ی بیر از بغل حسیر

سوخت. خودم و جای اون تصور کردم. شاید 

دلیل این ترحم این بود که یه روزی من پا جای پای 

ی زار زار اشک یمسوفیا یم ریزم  ذارم و جلوی حسیر

 که ولم نکنه و کنارن بمونه... 

 

ی جلو رفت و صورت خیس اشک سوفیارو  حسیر

ی دستاش گرفت  ی باعث شد سوفیا آروم بیر و همیر

 شه... 

 

ه خوبسوفیا آروم ب - اش...آروم باش دخیی  

 



_ چجوری آروم باشممم..چجوری آروم باشم 

 عشقم؟؟؟... 

 

این بار دیگه نتونستم جلوی بغض درحال ترکیدن 

م. بغض اشک و توی پلکام تزریق کرد. تند  و بگیر

روم و ازشون برگردوندم و به جای این که سیع  

وم باشم زدم زیره گریه. صدای یهونی کنم آر 

ی شده ی سوفیارو یم شنیدم: خشمگیر  

 

ی من نمیتونم بذارم کش جای منو برات پر   _ حسیر

 اش و زنده نیم
ی
ذارمکنه بخدا باعث و بان  

 

م آروم باش...سوفیا جان  _ هیس هیس...دخیی

 



ه  _ دست از رسم بردار باباا...همه اش تقصیر

ذاشتی االن بجای این هرزه توعه...اگه تو پا پیش یم

ی بودم...انقدر دست رو دست   من کناره حسیر

 گذاشتی که بدبخت شدم...من نمیتونم... 

 

یهونی به بازوم چنگ زدو تند برم گردوند به سمت 

 
ی
اش تو  خودش و درحایل که چهره ی شیطان

ین فاصله ی ممکن بودو حتی آب دهن اش کمیی

داد زد:  شد همراه با حرف زدن تو صورتم پرت یم  

 

_ نمیتونم تورو کناره عشقممم ببینم...نمیتونم 

فهمیتر یم  

 

کشید... تند تند تکونم میداد و فریاد یم  



کشیدم از ترس قلبم تو دهنم بود. تند تند نفس یم

 یم
ی

کردم. حتی مرگ رو به چون احساس خفگ

دادم... تجربه ی اون لحظه ترجيح یم  

 

ی از مهمان مع شده قد جها دوره سفره عجمع کثیر

بودند. یهو سوفیا ازم جدا شدو پرت شد وسط 

سفره ی عقد! همه با دهنای باز چشمای 

ه سوفیارو نگاه یم کردند و به مرور ورقلمبیده خیر

ی قفل یم شدنگاهاشون رو من و حسیر  

 

پدر سوفیا به سمتش دویدو سیع داشت بلندش  

ی مرکز دید کنه و اگه سوفیا یم رفت من و حسیر

این برای من توی اون حال وحشتناک  شدیم و یم

  ی غیر قابل تحمل بود. یه مسئله

 



ی و نگاه کردم.  آروم رسم و حرکت دادم و حسیر

قیافه ی در حد مرگ عصبانیش مو به تن آدم 

کرد. آروم پاهام و حرکت دادم و به سیخ یم

اش قدم برداشتم... سمت  

 نگران و ترسیده لب زدم: 

 

یزم...آروم باش...آروم باش عز   

 

 نی اهمیت بهم رو به سوفیا و عمو فریاد کشید: 

 

خوام لحظه ای خوام ببینمت...نیمیگه نیمد -

چشمم توی چشمات بیوفته...انگار نه انگار که 

پدرت تو عموی من بوده و من و تو باهم ، کنار هم 

 بزرگ شدیم... 

 



ی  ی حسیر نگاه دلخور عموش قفل چهره ی خشمگیر

با عموش صحبت کنم  بود. قدیم جلو گذاشتم که 

ی مچ   بینشون بوجود نیاد که حسیر
ی
که کدورن

اش گرفت و کنار خودش  دستم و تو دست

 کشوندم... 

 

آقای مقدم رس رسید و با حرف اوضاع و رسو 

ی و   سامان داد. سوفیا و باباش و رایه کرد. حسیر

گوشه ای کشوند و مشغول گپ و گفت و 

 نصیحت شد... 

 

د: لییل جون جلو اومدو بغلم کر   

 

 نیوفتاده تو خودت نگران ق -
ی
ربونت برم...اتفاف

 نکن... 

 



روی صندیل نشستم و سیع کردم خودم و آروم 

 جلوه بدم: 

 

...اهوم میدونم لییل 

 ... ی  جون...خوبم...فقط...حسیر

 

هیس تو آروم باش -  

 

 گارسون لیوان آب پرتقایل رو واسه لییل جون اورد

 که ازش گرفتش و بهم داد: 

 

ی هم خوبه بیا این و  - یه  بخور عزیزدلم...حسیر

خورده عصبانیه به مرور حالش بهیی میشه...زیاد 

 
ی
سوال پیچش نکن...خودت که دیدی چه اتفاف

 افتاد... 



 

 رو کرد به گارسون و گفت: 

 

ی عاقد ب - رو بگو بیان سفره عقدو درست کیی

سه زشته...   میر

 

 _ چشم... 

 

ی داد که رسش و زیر   کردو نگاهش و به حسیر
ی
 پوف

داد: انداخته بودو به حرفای پدرش گوش یم  

 

ی باری بود که توی روی ا - م واسش...اولیر لیه بمیر

 عموش وایساد... 

 

 زیر لب گفت: 



 

وفیا...سوفیا بالخره کاره خودت و  س -

 کردی...آبرومون رفت جلوی مهمونا

 

دستم و جلو بردم و دستش و گرفتم. که نگاه 

ی گرفت و نگام کرد.  لبخند روی  نگرانش و از حسیر

 لباش نشست... 

 

ی یه دخیی زیبا ق - ربونت برم...خوشحالم که حسیر

 مثل تورو کناره خودش 
ی
و مهربون

 داره...خداروشکر که تو عروسمون شدی

 

 لبخندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 



...منم خوشحالم از اینکه دارم با اون ازدواج 

های خوب و میکنم...و خوشحالم از اینکه کنار آدم

محبتی مثل شماها هستم با   

 

وسط پیشونیم و بوسید. پریا با هول و وال 

 خلوتمون و ازمون گرفت: 

 

ی   _ چی شده مامان؟!...چی شده؟!...حسیر

؟!  ی  کجاست؟!...سوفیا و عمو کجا رفیی

 

روم باش پریا...دیر رسیدی ندیدی سوفیا چیکار  آ -

ی چه الم شنگه ای بپا کرد...   کردو حسیر

 

ون بر باد رفت اره؟_ وای وااای...آبروم  

 



ومه که نه...ته دل عروسم و خایل میکتی عه معل -  

 

پریا که تازه متوجه ام شده بود. دوید و توی بغلش 

 چلوندم. 

 

خوشگلممم -  

 

 ازم جدا شدو ذوق زده گفت: 

 

_ نگاهش کن تورو خدااا...چقدر خوشگل شدی 

 تو... 

 

 خندیدو گفت: 

 



کل   _ خییل خوشگل شدی بخدا...از این به بعد 

م...یک آتیشانی باهم  مهمونیارو با خودت میر

 بسوزونیم... 

 

 نذاشتم ادامه بده با خنده آروم درگوشش پچ زدم: 

 

 که ناخواسته رس ازش دراوردم 
ی
...اون یه پارن

 بود پریا جون
ی
 واسه هفت پشتم کاف

 

د گفت:  ی  با چشمانی که ترس توشون موج میر

 

ی که نگفتی نه؟ - به حسیر  

 

انداختم ابروهام و باال   

 



 ...نچ...خیالت راحت... 

 

 لییل جون جلو اومدو گفت: 

 

کنید هووم؟ _ چی دارین دره گوش هم پچ پچ یم

 بگید ماهم بدونیم

 

 پریا گفت: 

 

ن جون...بیا بیا بریم کارت دارمهیچی ماما -  

 

فت: گ   یل جون با خندهاش و گرفت. لیدست  

 

فعال -  



 

 لبخند زدم و باهم ازم دور شدند... 

ی و نگاه کردم. نشست م. رسم و چرخوندم و حسیر

کرد. اقانی پدرش هنوزم داشت باهاش صحبت یم

های اومدو نمیدونم چی به پدرش گفت که حرف

 نهانی و زدو باهاش رفت... 

 

ی به سمت شست... ام اومدو کنارم نحسیر  

 نی حرف! حتی بدون اینکه نگام کنه!... 

ی. خدایا عموش اجبار نکنه که باید سوفیارو بگیر 

؟  یا باباش نگه که دنیارو بفرست بره سوفیارو بگیر

 نه بابا...از پدرش بعیده... 

 

ویل خب اگه پای برادر زاده اش درمیون باشه 

 مسلما برادر زاده اش و به یه غریبه ترجیح میده... 



نگایه به لباسم انداختم. لباس عروسیم رخت 

 عزام نشه یهو بدبخته بیچاره شم... 

 

کرد ان فکرو خیال از ذهنم عبور یمبا این که هزار 

لحظه ای سیع نکردم باهاش حرف بزنم. یا با 

ام. اونم تو فکر نگاهم بهش بفهمونم که چه حایل

کرد؟بود دقیقا مثل من. یعتی داشت به چی فکر یم  

 

 نکنه به رها کردن من؟

آروم لب باز کردم و برخالف قلب تیکه پاره شدم 

 و عصاب خورد شدم لب زدم: 

 

خوای...باشه...قبوله ..اگه...اگه دیگه منو نیم.   

 



دستم و به سمت انگشیی نشون توی دستم بردم  

که تند مچ دستم و گرفت. روی دنده ی لج افتادم 

اش خارج کردم. و حریص مچ دستم و از توی دست

ی گفت:   با نگایه تهدید آمیر

 

رات داری دست به اون انگشیی بزن تا کل این ج -

یکسان کنم و آبروی چندین و  تاالرو با خاک

 چندسالمون و به باد بدم

 

ی گفت:   با نگایه تهدید آمیر

 

رات داری دست به اون انگشیی بزن تا کل این ج -

تاالرو با خاک یکسان کنم و آبروی چندین و 

 چندسالمون و به باد بدم

 



ت ...چیه تو که گفتی نیم خوای منو رو انگشیی

 حساس شدی چرا

 

وام تورو؟!...من؟! خمن گفتم نیم -  

 

 ...اره تو

 

گ؟!   -  

 

ی االن  ...همیر

 

ی چی دار  - ی  دیوونه شدی...من که چیر
ی

ی میگ

 نگفتم

 

 ... ی  ...چشمات گفیی



 

 من گ نگات کردم که تو رسی    ع ها بعد یما -
ی

شه بگ

 حرف دلم و توی چشمای خوندی؟

 

 اصال نگام نکردیا
ی
 ...خوبه که خودتم میدون

 

 خندیدو گفت: 

 

دونستم منتظری نگات کنم رم...یمقربونت ب -

ذاشتمتچشم انتظار نیم  

 

 ...عویصی گ گفته من چشم انتظار نگاه تو بودم؟

 

یف دارین؟یم - دونستی خییل مغرور تشی  

 



 روم و ازش برگردوندم... 

 

خوره...لباش که ...حالم از لباس توی تنم بهم یم

دونستم انگشت نمای خاص و عامم کرد...یم

ه انقدر  دوست داره عمرا به درخواست  دخیی

دادمازدواجت جواب مثبت یم  

 

 با لحتی خایل از احساس گفت: 

 

صاب منو خورد نکن...خوبه منم بگم متنفر از ع -

 رخت دامادی که بزور باید تحملش کنم

 

 تند برگشتم و نگاش کردم: 

 



...تو غلط کردی...من دارم زنت میشما...کش که 

گفتی عاشقشی یم  

 

دخنده توی چ ی شماش موج میر  

 

هنوزم میگم -  

 

...الزم نکرده...دوس داشتنت و واسه خودت 

 نگهدار

 

نارحتی اره؟ -  

 

...نباید باشم؟...االن یگ یهونی پیداش شه بگه 

 عاشق منه تو چیکار میکتی هووم؟

 



 ابروهاش بهم گره خورد: 

 

 خییل بیجا کرده، خییل غلط  ا -
ی

ون یگ که میگ

 
ی
ی مهمون نم که درس کرده...وسط همیر ی دارش میر

ت شه واسه سایرین   عیی

 

 بهت زده گفتم: 

 

ترسمااا...وا...دیوونه...کم کم دارم ازت یم  

 

ام خندید و نگاهش و رو شونه های لخت

.. چرخوند.   

 

عشقم رسدت نیست که؟ -  

 



 ...ها؟ نه...خوبه هوا... 

 

 رسی تکون دادو گفت: 

 

ت  غلخواد یه خورده ب...چقدر دلم یمآخ آخ آخ -

کنندکنم...حیف که همه دارن نگاه یم  

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 

 ...منم...منم... 

 

دستم و آروم توی دستش گرفت و درحایل که 

. کرد.. نگاهش روی لبام بود نوازش یم  

 

    خانم



 

 هردوتامون همزمان بهش نگاه کردیم 
ی
با صدای بیان

 با دیدنش اخمام درهم شد. تند پاشدم و گفتم: 

 

؟!   ... تو اینجا چیکار میکتی

 

ی گفت:   حسیر

 

 
ی
ن ی    عه عزیزم این چه حرفیه میر

 

ی نگاه کردمح  رسم و چرخوندم با اخم سیر  

قیافه اش شبیه کسانی بود که از خنده ریسه 

ی اما فیی اوردند... ه روی خودشون نیمب  میر  

 پاشدو کنارم ایستاد... 

 



    خانم ...منو اقای مقدم دعوت کرده دیگه... 

 

م که حداقل سیع  کردم جلوی عصبانیت ام و بگیر

 ازم دلخور نشه . با یه لبخند زورگ گفتم: 

 

 ... اها

 

    مبارک باشه بزنم به تخته مثل ماه شدینا

 

 ... ممنون

 

ی ام بهش نی  حوصله اش و نداشتم واسه همیر

شو کم کنه. تا ازمون جدا  محیل کردم که زودتر رسی

ی پشت اش و به مهمونا کرد  وع کرد  و شد حسیر رسی

 به خندیدن! 



 

با اخم نگاهم و روش قفل کردم اما اون نی اهمیت 

دم و فقط یم خندید. دندونامو حریص به هم فشی

ی با دست ی لباس ام و گرفتم که زمیر هام پاییر

 نخوردم

 

ی رفتم و به جمع  از چند پله ای که جلوم بود پاییر

مهمونا پیوستم. آهنگ شادی که در حال پخش 

ار حس رقص و بهم تزریق کرد. یهو بود نی اختی

 خودم و وسط استیج دیدم تنهانی کیل رقصیدم... 

 

تقریبا همه ی مهمان ها دور تا دورم جمع شده 

کشیدند سالن در زدن و جیغ یمبودند. دست یم

 حال ترکیدن بود... 

 



یهو با صدای رعد و برق جیغ از رس شادی اشون 

تموم شد حس ترس و بهم منتقل کرد. تا رعدو برق 

وع به باریدن کرد. کل مهمونا  بارون با شدت رسی

 دویدن و واسه ی خودشون پناهگاه پیدا کردند... 

 

این بار آهنگ عاشقانه انی همراه با صدای قطرات 

بارون فضارو پر کرد. دور و برو نگاه کردم. تنهانی 

وسط استیج رقص بودم و لحظه به لحظه زیر 

نی ن که هوا حساشدم. با ایبارون بیشیی خیس یم

 رسد شده بود

 

اما از تماشای بارون و احساس کردن قطرات ریزو 

اش روی موهام و شونه های لخته ام لذت درشت

بردم. اونم همراه با اون آهنگ عاشقانه... یم  

دستام و باز کردم و صورتم و روبه آسمون  

 گرفتم... 



 

یهو شونه هام گرم شدو دستی دور کمرم رفت با 

و بهیی از عطری که زی ر بینیم چرخیدو حالم و بهیی

ی هم دقیقا مثل من عاشق  قبل کرد فهمیدم حسیر

 شده و دلش هوس خیس 
ی
حال و هوای بارون

 شدن کرده... 

 

چشمام و آروم باز کردم. کت اش و در اورده بود و 

روی شونه هام آویزون کرده بود. درحایل که 

شد آروم شونه لحظه به لحطه بیشیی خیس یم

پوشوند که کمیی احساس رسما باهاش یم هام و 

 بکنم

های خیس آبم روی گونه چند بار پلک زدم. مژ 

 هام تکونده شدند. 

 



دستام و دور گردنش بردم و بغلش کردم. و سیع  

کردم نی فکر کردن به تمام اتفاقات بد و ناگواری  

افتاد از اون لحظه لذت تمام و کمال که بالخره یم

م...   و بیی

 

باره ... ر موقع که یم) بارون ه  

 

 دلم جوره دیگه دوست داره... 

 

 داره ... 
ی

 حالم به تو بستگ

 

 روزای خوب و یادم میاره... 

 

 گ جز تو باشه نزدیکم؟... 

 



 صدام کنه با اسم کوچیکم... 

 

 کنارت یه آدم دیگه ام... 

 

فهیم که چی میگم... فقط تو یم  

 

 عاشقت شدم...(

 

 

مهمونا متوجه  با قطع شدن آهنگ و جیغ و سوت

شدم خییل ها باهامون همرایه کردن و با 

هاشون بیخیال آنی که از لباس هاشون 
پارتیی

چکیدو آرایش صورتشون و حالت موهاشون... یم

رقصیدند! بعد از کیل بیی بیی و لوندی از شدت 

 از استیج خارج شدیم و ادامه ی رقص و 
ی

خستگ



دیم به تازه نفسا. کت خیس  اش و از دورمسیی

اش گرفتم: برداشتم و به سمت  

 

م یه چرچی توی سالن بزنم  ی من میر  ...حسیر

 

 اومدم که برم که صداش باال رفت: 

 

ناست که عاقد برسه هاکجا کجا... اال   -  

 

 ...زودی برمیگردم عشقمم...باشه؟

 

 کردو 
ی
به ناچار گفت:  پوف  

 

باشه...  -  



 

 یه خورده تنهانی تو سالن قدم زدم

ی هم از رسو صدا خسته  شده بودم واسه همیر

گشتم بالخره یه  دنبال یه جای خلوت و آروم یم

گوشه انی پیدا کردم. روی تنها صندیل که اونجا بود 

 ولو شدم 

 

 ...اخیششش

 

جوری که موهام بهم نریزه رسم و به صندیل تکیه 

دادم چشمام و بستم. انقد خسته بودم دلم 

صدسال بخوابم...   خواست اندازه ییم  

 

متوجه لغزیده شدن انگشت یه نفر روی لبام یهو 

ی بود!   شدم!...تپش قلبم باال رفت. شاید حسیر



ی بود مطمئنا بوی عطرش و رسی    ع  اما نه اگه حسیر

کردم! احساس یم  

 

 اروم و با تردید چشمام و باز کردم

بان قلبم چند برابر  با دیدن بردیا از شدت ترس ضی

ن که از ای ام داد. شد. اومدم که از جام پاشم که هل

نتونستم خواسته ام و عمیل کنم و مانع ام شد 

 عصتی شدم: 

 

خوای به ... تو اینجا چه غلیط میکتی هان؟!...یم

 بابام بگم که... 

 

 نذاشت ادامه بدم: 

 



  اومدم عروسیه دخیی عموم...چیه نکنه با دیدن 

 عمونی مونم 
این پشه داستان پش عمو ، دخیی

 فراموش کردی؟

 

 بردیا ؟! ...چی داری 
ی

میگ  

 

دوبار سیع کردم از جام پاشم این بار مانع ام نشد! 

دستم و محکم گرفت و توی بغلش کشوندم. با 

چشمانی که صدرصد مطمئنم ترس توشون بیداد 

کرد توی چشماش زل زدم... یم  

 

...بردیا...بردیا دیوونه بازی در نیار همه چیو 

 خراب نکن. 

 

 آروم لب زد: 



 

   خییل دوست دارم

 

 دلم اشوب بود

 که نباید بیوفته حاال دیگه احساس یم
ی
کردم اتفاف

از رگ گردن بهم نزدیک تره. دستام و با زحمت 

پشت کمرم بردم و مچشو فشار دادم اما دری    غ از  

 !
 
ین حرکت جزن  کوچیکیی

 

بدن ظریف و ضعیفم داشت وسط بازوهای قوی 

شد. کم مونده بود اشکام و برجسته ش له یم

کردم با گریه کردن اما نباید گریه یم رسازیر بشه

دادم... بهش جرات یم  

 



تونه فهموندم که یمبا گریه کردن فقط بهش یم

به بزنه چون من یه دخیی ضعیف ام که زود بهم ضی

کردن میوفته... اش در میادو به التماساشک  

 

داشت هیچ و همینطور از کاراش دست برنیم

بارون تا  آرایشمم که حاال دیگه مطمئنم زیر 

ی رفته بیشیی به گند کشیده یم شد. حدودی از بیر

محکم بهم فشار دادم که جلوی اشکام   دندونام و

و پشی شدم که از مدل  م یهو متوجه دخیی و بگیر

ی  ... حرف زدنشون معلوم بود مسیی  

 

با شنیدن صدا شون گره محکم دستای بردیا باز 

ی لباسم و گرفتم و پا به فرار   شد! و نی معطیل پاییر

و پشی که باعث آزادیم شده  گذاشتم. دخیی

نار رفتندک   هم سالم کردن وب  بودند  

 



م و ادامه دادم وارد سالن  نی توجه بهشون مسیر

ی دویدنم با ترس و وحشت به  شدم هرزگایه بیر

کردم. به جمع مهمونا رسیدم پشت رسم نگاه یم

دستم و روی سینه ام بردم و یه نفس عمیق  

 کشیدم

 

وجه دستی شدم که محکم بازوم توش قفل یهو مت

ی خیالم  شد. تند رسم و چرخوندم. با دیدن حسیر

راحت شد. خودم و تو بغل اش انداختم رسم و به 

 سینه اش چسبوندم

 

  کجانی تو دخیی یه ساعته عاقد اومده ...قرار شد 

 بیانی ها
ی
 بری چه دوری بزن

 

داد نی توجه بهش چشمام آغوشش بهم آرامش یم

ته ام. دست اش و آروم روی کتفم کشید و بس  



گرمای دست اش بهم احساس خونی و منتقل 

کرد یم  

 

   وای بدنت چقد رسده چرا شنل ات و نپوشیدی؟

 

خودشو ازم جدا کرد دستم و گرفت و به سمت 

 صندلیامون برد. بند و بساط مراسم عقد برپا بود 

 و میدیدم مامان 
ی

از چهره ی تمام مهمونا خستگ

ی  جلو اومد:  حسیر  

 

ی دوساعته؟     شما دوتا کجاییر

 

ی همزمان با صحبت کردن اش با مامان اش  حسیر

شنل ام و روی شونه هام انداخت و از جلو گرهه 

 اش زد



 

   ببخش مامان 

 

وع کنه...  ی تا عاقد رسی     بشینیر

 

 روی صندیل ها نشستیم

 

یهو چشمم تو چشمای کوروش افتاد مثل عزرائیل 

وایساده بود. مثل این که با نگاه دقیقا رو به روم 

خواست قول و قرار بینمون و بهم یاد اوری  اش یم

 کنه

 

 توی چشماش آینده ی پر از بدبختی ام و میدیدم

ی دستم و گرفت. رسم و آروم به سمت اش  حسیر

 چرخوندم... 



 

 ...جانم؟

 

وع میکنه ها    کجانی عشقم عاقد داره رسی

 

 ...حواسم هست

 

 بهم لبخند زد

به بردیا افتاد اومدو کنار کوروش وایساد چشمم   

کشیدم ای کاش امشب چقد با دیدنشون عذاب یم

اومدند. بردیا با اخم بهم زل زده بود نیم  

 

ه شدم  نگاه ام و رسی    ع ازش گرفتم و به عاقد خیر

ی جلو اومد کتاب قرآن رو تو دست من  مامان حسیر

ی گذاشت   و حسیر



 

ی بار قرآن دست گرفتم و  ی بار  برای اولیر برای اولیر

ه شدم. بهم احساس عجیتی  به آیه هاش خیر

منتقل شد. چقد حس خونی داشت ، چقدر بهم 

ی ازش نیمآرامش یم ی فهمیدم داد با این که چیر  

 

ی بهم  ی با این که حتی یک بار کش درموردش چیر

نگفته بود .احساس آشنانی عجیتی نسبت بهش 

 داشتم... 

 

یه و آله وسلم(: _ ) و قال رسول هللا )صیل ا عل

ن سِنتی فلیَس متی . 
َ
ّ
ْ
 رغَب ع

ْ
 سنتی فمن

ُ
ح
َ
ّ
ُ
 النکا

 . 

 



***خانم دنیا موحد فرزند اردالن ایا به بنده 

 وکالت میدهید با مهریه پانصد هزار سکه.... 

 

ون زد نی  با شنیدن رقم مهریه چشمام از حدقه بیر

 اختیار پریدم وسط حرفش: 

 

 ...چقد؟!! 

 

ی آروم پچ زد:   حسیر

 

دنیااا  عه   

 

ی برگردوندم  رسم و به سمت حسیر

 

کن ببینم...مهریه ام چقده؟  ...یه لحظه صیی



 

م  ***پانصدهزار سکه دخیی

 

 ... من با این ازدواج مخالفه ام! 

 

ی مهمونا راه افتاد  هرج و مرج عجیتی بیر

ی برگروندم رنگ اش پریده  رسم و به سمت حسیر

 بود

 

 دنیا؟!!...داری با آبروی 
ی

خانواده    چی داری میگ

 گیمون بازی میکنیا!... 

 

 نگاهم و به عاقد دادم و گفتم: 

 

خوام... ... من مهریه نیم  



 

ی ابروهاش  نگایه به کوروش انداختم اخیم روی بیر

نشسته بودو برام چشم غره میومد. مثل اینکه 

ی مدارک  ی دل پش مقدم و گرفیی عالوه بر شکسیی

قصد داشت رس من باهاشون معامله هم بکنه و 

اشون کنه اما کور خونده. من این اجازه رو هتلک

 بهش نمیدم و نخواهم داد... 

 

   یعتی چی دنیا مگه میشه ؟! 

 

 لبامو آویزون کردم و واسش بچه گونه حرف زدم

 

خوام ...عشقم من ازت مهریه نیم  

 

   قربونت برم اخه... 



 

ی و قطع کرد  یهو اقای مقدم حرف حسیر

 

م ؟بدون مهریه که خوا   دخیی یعتی چی مهریه نیم

... شهنیم  

 

ی مطمئنم یم شه ... به عاقد بگیر  

 

شه...ویل خب درست نیست    میدونم یم

 اینطوری... 

 

خوام... من حرفم و زدم ، مهریه نیم  

 



مقدم به سمت مامان و بابا رفت باهاشون حرف 

وع   زد بعد از گذشت بیست دقیقه عاقد دوباره رسی

 کرد

 

علیه و آله وسلم(:  _ ) و قال رسول ا )صیل ا 

 سنتی فلیَس 
ْ
 رغَب عن

ْ
من

َ
ّ
َ
 سنتی ف

ُ
ح
َ
ّ
ُ
النکا

 ...  متی

 

 با خنده جوابشو دادم

 

ا بلههههه  ... با اجازه ی بزرگیی

 

وع کردن به سوت زدن و جیغ و داد  همه رسی

 

ی نفس راحتی کشیدو با خنده گفت:   حسیر



 

خداروشکررر -  

 

ی مقدم ایا وکیلم؟     اقای حسیر

 

   بله دیگه

 

عیت زدن زیر خنده ... کل جم  

برامون اوردن   لیال جون و مامان مریم حلقه های

ی حلقه رو توی انگشتم فرو برد و دست ام و  حسیر

و از توی جعبه ی خوشگل اش   بوسید. حلقه اش

 برداشتم و توی انگشت اش فرو بردم... 

 

چقد حس خونی داشت ازدواج با کش که از ته 

 ...  قلبت عاشق هستی



زدواج واقیع بود... ای کاش این ا  

وع   ون کشیدو رسی رضا از توی جمعیت خودشو بیر

 کرد به سوت زدن و قر دادن... 

 

    پیل کن اون موزیک المصب رو... 

 

ی وسط...   تا موزیک پیل شد همه ریخیی

 کیل خوشگذشت کیل خندیدیم و رقصیدیم... 

 

 طول کشید. تو 
ی
تا ساعت دوازده شب مهمون

ی نشستیم و حرکت کردیم   ی پشت ماشیر کیل ماشیر

کردند شیشه زدند و بدرقه امون یمرسمون بوق یم

ون بردم و  ی کشیدم و دسته گلم و بیر رو پاییر

 واسشون تکون دادم

 



خوری بکش باال اون   عههه عزیزدلم رسما یم

 شیشه رو

 

ی و بدم که با دیدن آنیتا تو  اومدپ که جواب حسیر

ی میالد حرف تو دهنم ماسید  ماشیر

 

نگاه کن!!! .... اینارو   

 

   کیا ؟! 

 

وع کرد به  یه نگاه ریزی بهشون انداخت رسی

 خندیدن: 

 

   چقدم بهم میان

 



 ... اره خییل

 

ته دلم واسشون آرزوی عشق و خوشبختی کردم 

شیشه رو باال کشیدم. دیگه واسم مهم نبود مدل 

موهام بهم بریزه یا نه راحت رسم و به صندیل تکیه 

 دادم

 

 ...اخیششش

 

جوجه؟   خسته شدی  

 

 ...اهوم خییل

 

دادیا  رس عقد داشتی به کشتنم یم  

 



 خندیدم

 

   میخندی؟

 

 دستم و روی دست اش گذاشتم و چشام و بستم

ی از حرکت کم کم داشت خوابم یم برد که ماشیر

ی پیاده شد نگایه به دوربرم انداختم  ایستاد. حسیر

 

داخل محوطه ی سنگ فرش شده ای بودیم که 

های بلندو باغچه و و چمن  دور تا دورشو درخت

 در برگرفته بود درو برام باز کرد. بهت زده گفتم: 

 

 ...اینجا کجاست ؟! 

 

 



نی حرف لبخند زد دست اش و به سمت ام گرفت 

دست اش و گرفتم و پیاده شدم ویالی بزرگ و 

ه کننده ای بود!   خیر

 

   به خونه ی جدیدمون خوش اومدی

 

 خونه گر 
ی
ون فتم و به سمت نگاه ام و از نمای بیر

 اش برگشتم

 

...یعتی  ؟!! یعتی
ی

... معلوم هست چی داری میگ

 اینجا مال ماست؟! 

 

   اره دیگه... 

 

 ... شوچی میکتی دیگه! 



 

...میگم خونه مال ماست عزیزم    نه چه شوچی

 

برای چند لحظه خشکم زد. برگشتم و دوباره 

 خونه چرخوندم دوباره 
ی
ون چشیم روی نمای بیر

ی و نگاه کر  دم. جیغ زدم بغلش کردم: حسیر  

 

 ... واااای مرسییتر 

 

قبل اینکه اجازه بدم  شدمداشتم ذوق مرگ یم

ون کشیدم و بدو   بزنه خودم و از بغلش بیر
ی
حرف

 بدو به سمت در ورودی رفتم... 

ی با خنده داد زد:   حسیر

 

   صیی کن منم بیام



 

اهمیت بهش برم و خواست نی با اینکه دلم یم

ام وایسادم و نفس نفس زنان  داخل و ببینم رس ج

 گفتم: 

 

 ... بیا دیگه

 

ی و بست و به سمت ام اومد دست اش و   در ماشیر

گرفتم و با هم از چند پله ای که جلومون بود باال 

 رفتیم به در ورودی خونه رسیدیم

 

انه منتظر بودم که کلیدو توی قفل انداخت. نی  صیی

 درو باز کنه: 

 



که از این گل و گیاه ... اینجا باید یه کش هم باشه  

 ها مراقبت کنه دیگه درسته... 

 

   خودم

 

 ...خودت؟! 

 

 خندید و گفت: 

 

ی    شوچی کردم عزیزم اقا رحمت و خانوم اش هسیی

استثنائا گفتم نیان تنها باشیم و   امروز  

 

••• 

" ی  حسیر

 



 

 متعجب نگاهش روم قفل شدو گفت: 

 

-  
ی
یوفته ؟! بوا مگه قرار اتفاف  

 

لبم نشست و گفتم: لبخند مرموزی کنج   

 

   ارهههه

 

اش شدم. درواقع منتظر بودم العملمنتظر عکس

 بزنه. اما نی 
حرف چشمای عصتی بشه یه حرکتی

چرخوند و درشت و جذاب اش و روی صورتم یم

 قفل لبام کرد! 

 



گفت برعکس دفعه های قبل یه حش بهم یم

خواد بهونه بیاره. . نیمخواد فرار کنهبار نیماین

خواد! و چقدر لذت بخش بود بار اونم دلش یماین

 یه رابطه توی چشمانی که 
ی خوندن حس خواسیی

اش مایل به عسیل بود... توی تاریگ شب رنگ  

 

آروم لبام و به لباش نزدیک کردم که تند لباش و به 

لبام چسبوند و دیگه نتونستم جلوی خودم و 

ه رو چرخوندم که در باز شد. اما  م. دستگیر بگیر

ام شعله ام به ورود نکردم. انقدر آتیش هوساقد

اش...  ور شده بود که به دیوار چسبوندم  

 

غرق در بوسه های وحشیانه و نی در نی هم بودیم  

 که ظاهرا زیر کفش  
ی

که باصدای خش خش برگ

ی رفت. تند ازم جدا شد و  کش خورد شدو از بیر



داد توی درحایل که نفس هاش بوی ترس یم

و آروم لب زد: چشمام نگاه کرد   

 

؟!   - ی گ...گ بود حسیر  

 

ی باشه کش بجز  ی ...فک کنم گربه ای چیر ...هیچی

من و تو، تو خونه نیست قربونت برم...بیا بریم تو 

 هوا رسده... 

 

اش بردم و به داخل دستم و پشت کتف

گشتم اش کردم. درحایل که گه گداری بریمراهنمانی 

وارد  یا کردم پشت رس دنو پشت رسم و نگاه یم

 خونه شدم... 

 دنیا ذوق زده گفت: 

 



شگله... واااای چقدر اینجا خو  -  

 

 برگشت و نگام کرد: 

 

م بقیه - ی جاهارو نگاه کنممن میر  

 

 تو گلو خندیدم و گفتم: 

 

 ...باشه عزیزم...برو

 

 رفت... 

 و 
ی
اومدم که درو ببندم یهو کفشای چرم و براف

دیدم که مانع بسته شدن در شد! عجیب بود  

نبود. اصال کش   غیر از منو دنیا توی ویال کش

اش کلیدای ویال رو نداشتند! غیر آقا رحمت و خانم  



 

 

 درو باز کردم

با دیدن پش عموی دنیا ابروهام بهم گره خورد 

وع کرد...   بزنم اون رسی
ی
 قبل اینکه من حرف

 

   کجااا ؟فک کردی عشق منو دزدیدی و تموم؟... 

ی حرکات سک*ش ش از رسش ات هو با همیر

داد من پروندی آره؟ کاری که هیچ وقت اجازه نیم

 انجام بدم

 

 مبهوت پوزخندی زدم: 

 

 مرتیکه ؟!اصن تو به چه اجازه ای 
ی

...چی داری میگ

 پاتو تو خونه ی من گذاشتی هان؟! 



 

    دنیا کجاست؟

 

 ...ببند دهنتو اوال دنیا نه و دنیا خانم دوما... 

 

ه پرید میون اومدم که بقیه ی حرفمو بزنم ک

 حرفم: 

 

 چه 
ی
   هه هنوز چوب عشق تو نخوردی که بدون

سونه...   دردی داره...از پوست به استخون میر

 

درحایل که به فکر فرو رفته بودم و سیع داشتم 

 معتی حرفاش و بفهمم با عصبانیت غریدم: 

 

 تو؟؟؟
ی

 ...چی داری میگ



 

 

••• 

 دنیا"

 

 

 به کل اتاق ها و حیاط پشتی و... 

یدم. کیل از دیدن خونه ی جدید رسک کش

خوشحال بودم. آروم در آخرین اتاق رو هم باز  

کردم که با دیدن تخت بزرگ دو نفره ای که با  

ی   گل اش کرده بودند و حال و هوای مطبوع تزئیر

ی که اتاق و البته عکس های دو نفره ی من و حسیر

قاب شده بود و به دیوار آویزون بود فهمیدم اتاق 

. خوابمونه..   

 



قبل این که وارد شم تصمیم گرفتم برم ببینم 

ی کجا موند که نیومد. درو بستم. رس راهم به  حسیر

خونه ی بزرگ قدم برداشتم...  ی  سمت آشیی

ی که روش پر بود از غذاهای خوشمزه  ی با دیدن میر

 بهم دست داد. اما بازم 
ی

و رنگارنگ حس گرسنگ

 بیخیال شام شدم و به سمت در خروچی رفتم

 

ی و شنیدم معلوم بود هنوز دم در صدای ح سیر

نه ی شاید داشت با   وایساده و داره باکش حرف میر

د. کنجکاو شدم !...  ی  گوشی حرف میر

با لباس عروش که هنوز درش نیورده بودم 

اش پا تند کردم: صداش زدم و به سمت  

 

 ....عشقممم

 



 در نیمه باز بود... 

ی  ؟ چرا حسیر با اخم به سمت ام برگشت ! یعتی چی

 نزده بودم؟ اصال اید عصتی یمب
ی
شد؟ من که حرف

 چرا اون همه مدت جلوی در بود؟

 

 اروم اروم جلو رفتم. چشمم به بردیا افتاد !... 

قلبم از جا کنده شد. دیگه همه چی تموم شد. قبل 

ک و ازدواج و بچشم   مشیی
ی

اینکه بخوام طعم زندگ

همه چی تموم شدو تصویر شفاف یه دخیی خوب 

ی به بدترین شکل و رس به را ه توی ذهن حسیر

ه و تار شد...   ممکن تیر

 

ی گفته بود ؟! واسه چند  یعتی همه چیو به حسیر

 لحظه جهان رو رسم خراب شد. بغض کرده بودم: 

 



ی بخدا واست توضیح میدم...  ...حسیر ی  ... حسیر

 

 

 یهو بردیا داد زد: 

 

؟! چیو میخوای توضیح بدی هان؟! نکنه     چیتر

 دوسش داری؟!... 

 

مو زیر انداختم و درحایل که پلکام اشک و روانه  رس 

ی با گونه هام یم  نزدم. حسیر
ی
کرد لب بستم و حرف

 عصبانیت صداش و باال برد: 

 

 احمق... 
ی

   چی داری میگ

 



ی سوالش و این بار با  بردیا نی اهمیت به حسیر

 تعجب و ترس تکرار کرد: 

 

    داری؟! 

 

   چرا جوابشو نمیدی دنیا... 

 

اسم مهم نبود چشمام و رو همه چی دیگه هیچی و 

 بستم و حرف دلم و زدم: 

 

 ... اره دوسش دارم... 

 

 کثافت تو به من قول دادی یادت 
ی

   چی داری میگ

 رفته؟؟؟... 

 



یاد قویل افتادم که بردیا بزور ازم گرفته بود خط ام 

 ، امضام ... 

تک تک کلمات اون قول نامه ی لعنتی جلوی 

دم و در برگرفتچشمام اومد ترس تمام وجو   

اوردم... اما نباید به روی خودم یم  

 

 ... من به تو هیچ قویل ندادم... 

 

ی انداختم مثل شیر زخیم بود!   نگایه به حسیر

مثل کش که هیچ شناختی ازم نداره بهم زل زده 

ی نیم ی گفت و این حرف نزدم و سکوتش بود و چیر

ها توش بود... برای من خییل حرف  

 

ض آلود گفت: بردیا با صدانی بغ  

 



   دنیا اگه یک روز از عمرم مونده باشه زندگیت و 

نابود میکنم کاری میکنم به دست و پام بیوفتی و 

...نیم ی ذارم یه آب خوش از التماس کتی گلوت پاییر

م.   تو ازت میگیر
ی

بره...بازی ام دادی؟ عشق و زندگ

دقیقا همون بالنی که تو به رس من اوردی و رست 

 میارم 

 

  تو...تو... ...عویصی 

 

ی دستاش و روی سینه اش بردو هل اش داد حسیر

ون. خودشم باهاش خارج شدو درو محکم  بیر

بست. همه جا غرق سکوت شدو سیل عظییم از 

ام رسازیر شدغم و غصه به سمت  

چکید و گونه هام و نی اختیار اشک از چشمام یم

و بیشیی خیس یم کرد... بیشیی  

 



 

••• 

 

" ی  حسیر

 

ونش انداختم و دست پشه رو گ رفتم و از خونه بیر

درو بستم نی اهمیت نسبت به حرفانی که با صدای 

د و سیع داشت من و بیشیی از ایتی که  ی بلند میر

 هستم تحت تاثیر قرار بده... 

 

 به سمت در ورودی خونه راه افتادم

انقد عصابم خورد بود که دوس داشتم یگ و بزنم. 

دارم ازشکردم شناخت کامل دنیانی که فک یم  

 



واسه ی چند لحظه شده بود غریبه ترین ادم 

تونسم حرفای پش عموش و باور کنم زندگیم نیم

 درو باز کردم و وارد خونه شدم... 

 

ی پرت   با حرص کراوات و کتم و در اوردم و روی زمیر

 کردم. به سمت اتاق خواب رفتم

 

••• 

 

 دنیا"

 

یه برگ گل از روی تخت خوابمون برداشتم و بو  

دم رو لبه ی تخت نشستم. با صدای باز و بسته کر 

ی وارد شد  شدن در تند از جام پاشدم. حسیر



هن اش سفید اش  همزمان با باز کردن دکمه ی پیر

 به سمت کمد لباس رفت

 

از اخم اش متوجه عصبانیت اش شدم حق داشت 

 باشه من جای اون بودم کارد یم
ی
زدن خونم اعصبان

قدم برداشتم اش اومد آروم به سمتدر نیم

اش و گرفتم و گفتم: دست  

 

ی واست توضیح میدم  ...حسیر

 

ون کشید  با عصبانیت دست اش و از تو دستم بیر

 

ان؟چیو میخوای توضیح بدی ه -  

 



ی باری  ی پرت کرد! اولیر هن اش و دراورد روی زمیر پیر

بود که میدیدم کثیف شدن لباساش واسش 

ی بودم که  اهمیت نداشت! حاال دیگه مطمی 

  عصابش بهم ریخته اس... حسانی 

 

ه منه که پشه   چیکار کنم؟...مگه تقصیر
ی

...میگ

 نصف شتی جتی شدی پاشده اومده اینجا؟

 

با صدانی که از رس عصبانیت به اوج رسیده بود  

 گفت: 

 

و به اون پشه ی نی رسو پا قول دادی؟؟؟...چرا ت -

نگفته بودی هان؟ چرا نگفته بودی دل صاحب 

ه؟؟ ی از عالقه ی مردش پیشت گیر ی ؟...چرا چیر

پش عموت نگفته بودی هان ؟؟؟؟حرف بزن چرا 

 الل شدی اره؟؟؟
ی

ی نمیگ ی  چیر



 

د و خودش و تخلیه  ی حاال که داشت رسم داد میر

کردم منم کم نیوردم و با صدای بلندفریاد  یم

 کشیدم: 

 

گفت ...اره بهش قول دادم چون مجبورم کرد...یم

ا من باید به تو چی دوستم داره اره شایدم داره...ام

...یمیم ی قمه؟گفتم پش عموم عاشگفتم حسیر  

 

...من باید یمره باید یما - ی گفتی ی دونستم اما تو چیر

 گرفتی که طرف معلوم نیست 
ی
نگفتی و اللمون

چجوری پاشده اومده تو خونه...دقیقا مثل دفعه 

ی قبل که معلوم نبود پشه کلید خونه رو از کدوم  

 اورده ب
ی
ود...یا شایدم بهش دادم کش گورستون

 چه میدونه... 

 



اتاق غرق سکوت شد. تا فهمید چه گندی زده و 

چی گفته نگاهش و ازم گرفت و خودش و مشغول 

های توی کمد کرد. اون به من زیرو رو کردن لباس

کرد من کلیدارو شک داشت؟ یعتی اون فکر یم

کرد روزانی که خونه دادم به بردیا؟ نکنه فک یم

اوردم تو خونه و باهاش ه من پش عموم و یمنبود

دم ؟ ی  الس میر

شد در حایل که چشمام به مرور پر از اشک یم

گفتم:    آروم  

 

دونم ...من کلیدارو بهش ندادم...بخدا...اصال نیم

 چجوری اومده

 

کرد. واسه اینکه نی اهمیت بهم کاره خودش و یم

 گفتم: 
ی
 توجه اش و جلب کنم بلند و عصبان

 



سیدی...عویصی ...اصال  خوبه   چرا از خودش نیی

منم بگم دخیی عموت اومدو سفره عقدم و نابود  

کردو من الم تا کام حرف نزدم چون دلم 

خواست حالت و بدتر کنم؟ خوبه بگم با دخیی نیم

عموت چه رسو رِسی داشتی که اینجوری عاشقت 

خواد ازت دل بکنه؟؟؟...حتما یه کاری  شده و نیم

حتما رابطه اتون فراتر از حرف کردی دیگه... 

 بوده...شایدم همخواب شدین از کجا معلوم

 

ون کشید. حریص درش و کوبید  ت و از کمد بیر تیشی

 و با عصبانیت غرید: 

 

کن...کاری نکن دهنم و باز کنم حرفانی و بزنم  ن -

که نباید ...کاری نکن بعد شنیدن حرفام بری و 

ن عذاب پشت رست و نگاه نکتی من بمونم یه جها

 وجدان... 



 

؟ ی هم مونده که نگفته باشی ی  ...چیر

 

 دوباره داد زد: 

 

دونستی سوفیا دیوونه ره...اره مونده...تو یما -

اس...میدونستی یه عالقه ای بیخودی این وسط 

ی بوده که اون نیم هخواد از بیر ...من همه اش بیی

؟  چیو قبل ازدواج برات توضیح دادم اما تو چی

 

گفتم؟ید چی یم...من...من با  

 

دوباره بغض ام ترکید. رسم و زیر انداختم به پشت 

 وایسادم... 

 



 ... زیپ لباس ام و باز کن نمیتونم بازش کنم

 

چند لحظه گذشت. اون ماجرا واقیع و 

دونست فقط بخاطر عالقه ی نداشته بردیا نیم

فهمید که من چه آدم انقدر بهم ریخته بود اگه یم

کشت و یه جا د؟ شاید من و یمکر ام چیکار یمپستی 

کرد! چالم یم  

 

ی کشید و گفت:   آروم زیپ لباس ام و پاییر

 

   ببخش دست خودم نبود بهم حق بده... 

 

 لبای لرزونم و از هم باز کردم

 

 ... مهم نیست



 

 ذهنم درگیر ا -
ی
مشب به اندازه ی کاف

ه جدا بخوابیم...تا فردا ببینم چی  هست...بهیی

شه یم  

 

فتم به سمت اش برگشتم و با تشی  لباسم و گر 

 گفتم: 

 

خواد پیش تو بخوابم...هیچوقتم ...منم دلم نیم

خوام این کارو بکنمنیم  

 

 روم ازش برگردوندم و گفتم: 

 

ی بذار رو تخت و برو  ...اگه لباس خواب برام گرفتیر

ون...   بیر



 

ی مچی بلندی که  کمد و باز کرد و لباس آستیر

اش نازک. رنگ ار اش حریر مانند بودو بسیجنس

ون اورد. لباس و به سمت ام  هم سفید بود بیر

 گرفت و گفت: 

 

خوابممن امشب و اینجا یم -  

 

 لباس و ازش گرفتم و گفتم: 

 

ون برو نیستممم...نیم خوای من و ببیتی ...منم بیر

یف دیگه بخواب...  ات و بیی یه جایتشی  

 

نی اهمیت بهم به سمت تخت رفت. بدون اینکه 

ت اش و بپوشه روی تخت پشت به من دراز  تیشی



ی لباس عروسم و به سمت  کشید. یقه ی دلیی

ی افتاد از دایره ای   ی کشیدم کل لباس روی زمیر پاییر

ون اومدم لباس زیرام  که دورم درست شده بود بیر

 و در اوردم و لباس خوابم و پوشیدم 

 

 جلوی آینه ی بزرگ قدی رفتم 

 ساده بودو بدون  اومد با این که کامال خییل بهم یم

کمربند، کمرم و باریک و بدنم و خوش فرم نشون 

میداد جنس اش انقد نازک بود که بدنم و توش 

دیدمیم  

 

اما هوای اتاق انقد گرم و مطبوع بود که احساس 

کردم. نگاهم و روی اندامم چرخوند. رسدی نیم

ام زیر لباس کامال قابل روییت سینه های خوشگل

زدم و زیر لب گفتم: بودند یه چرچی   

 



 ...جوون...جووون

 

. درحایل که الک روی ناخنم و رسم و زیر انداختم

میکندم تو فکر رفتم. دنیای بیچاره شوهرت 

ک رو کنارت نیم  مشیی
ی

خواد شب اول زندگ

بگذرونه. اصال به من چه اون مخ اش عیب  

 کرده... 

پشه ی احمق.تو اگه آدم بودی که از دخیی به این 

ی بخنیم خوشگیل ... گذشتی و بگیر وانی  

 

با احساس کردن گرمای دستانی دور کمرم و هرم 

هانی که توی گردنم پخش شد. رسم و باال نفس

ی بود!   بردم و از توی آینه خودم و نگاه کردم. حسیر

 آروم دره گوشم پچ زد: 

 



   دنیا بهم قول بده

 

 متعجب گفتم: 

 

 ...چه قویل؟! 

 

دو   اینکه داستان تو و این پش  ی ه و حرفانی که میر

 ...  واسم تعریف کتی

 

یه لحظه مکث کردم. مجبور بودم بهش قول بدم 

 برگشتم و توی چشماش زل زدم: 

 

 ... باشه قول میدم

 



کرد کامال پیدا بود کیل از مشکوک بهم نگاه یم

حرفای بردیا جا خورده! هر کس دیگه هم بود 

ی حس بهش دست یم داد همیر  

 

دوسش داری مکث     چرا وقتی ازت پرسید 

ی نیستی یا...   کردی؟!...نکنه هنوز مطمی 

 

رو پنجه وایسادم و با لبام و محکم به لباش 

 چسبوندم و نذاشتم ادامه بده 

 ازش جدا شدم... 

 

...اونم بعدا برات توضیح میدم...فقط این و بدون 

ی نباشم از احساش   من عاشقتم و از هرچی مطمی 

ی ام...   که به تو دارم مطمی 

 



زد: لب   

 

من به احساس تو شک ندارم -  

 

ه شدم. منتظر بودم حرکتی و بزنه و یه  بهش خیر

کنه. با شناختی که گفت این کارو یمحش بهم یم

ی بودم این کارو خواهد کرد...   ازش داشتم مطمی 

اش بود و با لبخند مرموزی که گوشه ی لب

بارید قدیم عقب  چشمای که شیطنت ازشون یم

اندامم چرخوند... گذاشت نگاهش روی   

 

   چقدم بهت میاد 

 

اش و روی کمرم کشیددست  

 



   مانکن گ بودی تو... 

 

کتت شوتم کردی  ... مانکن تو بودم ویل تو از رسی

ون...   بیر

 

   عهه این حرف و نزن

 

...راستی بگو ببینم کیو به جای من اوردی 

 هووم؟...نکنه اون زنیکه رو... 

 

 آب دهنشو قورت داد و شوکه گفت: 

 

کدوم زنیکه؟!   -  

 

 ...همون آندیا منصوری دیگه



 

عه معلومه که نه -  

 

 ...پس کیو؟! 

 

هیچگ!  -  

 

 ... هیچگ و رنگ پرید؟

 

یده...حاال بعدا بهت میگم    رنگم؟!...رنگم نیی

 

 ... االن بگو االااان

 



از مدل حرف زدنم خنده اش گرفت قلقلکم و دادو 

و روی ام داد به سمت تخت بردم و روی تخت هل

و تحریک    بدنم خزید لباشو کنار گوشم برد و آروم

 کننده پچ زد: 

 

   گفتم که بعدا

 

ی لباش گرفت و میک زد  آروم الله ی گوش ام و بیر

انگشت اش و روی گلوم گذاشت و آروم تا وسط 

 سینه هام کشوند... 

 

 چشمام و باز کردم... 

اولش یه خورده اتاق واسم نا اشنا بود یه خورده 

ی همه رسم و  عقب کشوندم. به محض دیدن حسیر

 ی اتفاقات دیشب تو ذهنم مرور شد



 

از این که کنارش بودم کیل ذوق کردم دوباره 

 ام و به سینه چسبوندم... 
ی
 پیشون

 به خودش داد و حلقه ی دستاش و دور 
ی
یه تکون

اقد لباس ام محکم تر کرد ف بدن  

 

شدم یه خورده تکون خوردم اما داشتم خفه یم

ای نداشت. با صدانی خابالود شایک پچ زد:  فایده  

 

..   عههه چقد وول میخوری ...بسه.   

 

نگایه بهش انداختم چشماش و هنوز باز نکرده 

 بود

 



ی خفه شدم یه خورده شل کن دستاتو ،  ... حسیر

 بخدا من آدمم ، بالش نیستم

 

 زد زیر خنده. تو همون حالت یه قل خورد

زدم: یغشد. جزیر بدن اش داشتم له یم   

 

...مردم  .... آیییتر

 

رسشو توی گردنم فرو بردو گردنم و بوسید بدنشو 

بلند کردو نشست. یه نفس راحت کشیدم یه 

ملحفه دور کمرش پیچ دادو به سمت کمد لباس 

 رفت حوله ی حموم و لباس اش برداشت

 

م حموم...تو از این حموم    عزیزم من دارم میر

 استفاده کن



 

زرگ قهوه ای رنگ برگردوندم رسم و به سمت در ب  

 

 ... باشه

 

ون رفت  لبخند زدو از اتاق بیر

 پاشدم تو آینه یه نگایه به خودم انداختم

انقد آرایش دیشب ام زیبا بود که با وجود پاک 

شدن بعضی از جاهاشم چهرم و زیبا نشون میداد. 

نگاهم و از خودم گرفتم و به حموم رفتم. یه دوش  

 گرفتم

 

  کمدو باز کردم



پر بود از لباسای رنگا رنگ زیبا. یه بلوز بافت 

عروسگ تا  خوشگل برداشتم با یه دامن کوتاه و

 ... 
ی
 روی ران و جورابای بلند زمستون

 

 موهام و ویو کردم و پشتم ریختم

یه ارایش ساده کردم و یه رژ مات به لبام زدم از 

اتاق خارج شدم. برای بار دوم یه نگاه به خونه 

بردم... لذت یم اقعا از چیدمان وسایلو  انداختم.   

خونه یه رسو صداهانی یم ی اومد! از تو آشیی  

 

؟؟؟ ...کجانی
ی  ...حسیر

 

ون اومد.  ی خونه بیر  از اشیی

 

   جانم عزیزم؟



 

گفتم: با کنجکاوی  

 

خونه اس؟!  ی  ... گ تو آشیی

 

  مامان و بابات زحمت کشیدن واسمون صبحانه 

 اوردن

 

خونه مامان ی مریم به سمت ام  رسی    ع پریدم تو آشیی

 اومد و بغلم کرد... 

 

    خونی عزیزدلم؟

 

 ... مرش مامان

 



بابا هم پشت رس مامان اومدو بهم دست داد و 

 پیشونیم و بوسید

 

م؟     چطوری دخیی

 

 ... خوبم بابانی 

 

ی بزرگ صبحانه افتاد  چشمم به میر

 

 ... وااای... 

 

وع کردم  نی توجه بهشون نشستم و رسی

قمه... لیوان چانی رو باال اوردم  بعد از خوردن یه ل

که بخورم یهو یادم افتاد تعارف نکردم که بیان 

! آروم برگشتم نگایه به پشت رسم انداختم ی  بشییی



ه شده بودند! ب  با چشمای قلمبه شدشون هم خیر  

 

 مامان مریم لبخند زد و گفت: 

 

خوای بزرگ بشی دخیی    تو گ یم  

 

 لبام و آويزون کردم و گفتم: 

 

شنه ام بود خوو... ... گ  

 

ی گفت:   بابا، با لحتی محبت آمیر

 

م و قربونت برم بخور     عه چیکار داری دخیی

 صبحانتو 



 

 ... مرش بابا

 

ی و گفت:   مامان رو کرد به حسیر

 

    خییل خب ما دیگه بریم 

 

خوردیم  میموندین دور هم صبحانه یم  

 

ی دست داد و گفت:   بابا به حسیر

 

ه     نه پشم بریم بهیی

 

ایصی به زحمت نبودیم...دستتون درد نکنهر      



 

    خواهش میکنم چه زحمتی ...مواظب دنیا باش

 

   چشم حتما

 

ی اومدو رو به روم   کردند و رفتند.حسیر
خداحافیطی

نشست. نی توجه مشغول خوردن صبحانه ام 

 بودم

 

   یه خورده هم به من توجه کتی بد نیستا... 

 

نه ام گذاشتم و رسم و باال بردم دستم و زیر چو 

بهش زل زدم. از قیافه اش معلوم بود ته دلش کیل 

خنده داره بهم یم  

 



خییل خب... بسه دیگه -  

 

 ... توجه بیشیی خواستی بگوها تعارف نکن

 

وع کرد به خوردن صبحانه اش  خندید و رسی

خونه  ی بیست دقیقه ای گذشت. پاشدم که از اشیی

 خارج شم که یهو گفت: 

 

جمع کن    دنیا لوازم ات و   

 

 متعجب به سمت اش برگشتم و گفتم: 

 

؟!   ... چی

 



گفتم لوازمت و جمع کن  -  

 

 ...لوازمم و چرا جمع کنم؟! مگه قراره جانی بریم؟! 

 

یم ماه عسل دیگه...     داریم میر

 

 ...ماه عسللل؟! 

 

   اره عزیزم یه ماه عسل که انقد تعجب نداره

 

تا یک ماه یاد حرفای بابا افتادم باید حتما از امروز 

بردم و گرنه تهدیداش و دیگه واسش مدارک و یم

شدم... کرد و بدبخت یمعمیل یم  

 

 ... من نمیام



 

 با اخمانی درهم پاشد و به سمت ام اومد

 

شه ؟!   یعتی چی نمیام؟! مگه یم  

 

گشتم که کنسل اش کنم دنباله یه بهانه ای یم

 رایه جز دروغ نداشتم... 

 

شه خووابا تنگ یم... دلم واسه مامان و ب  

 

 

  عشقم مثل این که یادت رفته تو چند ماه تو 

کردم که خونه ی من بودی تازه بهت التماس یم

 در بیان بعد 
ی
 که از نگران

ی
بری یه رس بهشون بزن



 دلت تنگ 
ی

االن واسه ماه عسل میگ

 میشه...عجیب نیست بنظرت؟

 

...خب اون موقع فرق داشت...باهاشون ...خب

یل االن که نیستمقهر بودم و  

 

 جلو اومدو بغلم کرد

 

ورت بگردم خب االن هم فک کن قهری ... د     

 

افشاری نداشتم... پرایه جز سماجت و    

 

کنم قهرم شه خوو نمیتونم فکر ... دلم تنگ یم

وقتی قهر نیستم و از دستشون دلخور 

 چیکار کنم؟
ی

 نیستم...میگ



 

   قربونت برم قول میدم زوده زود برگردیم

 

 ... زود زود مثال چند روز؟

 

 یه خورده فک کرد

 

   اوووم....سه هفته... 

 

خوام اگه دو هفته باشه ...سه هفته ؟!... نه نیم

 میام

 

 برو وسایل ات و جمع  
ی

  باشه باشه هر چی تو بگ

 کن که زودتر راه بیوفتیم نخوریم به شب... 

 



 ... باشه

 

 راه اتاقم و در پیش گرفتم

اشتم و روی تخت گذاشتم یه چمدون بزرگ برد

ی و توش گذاشتم با  وریه خودم و حسیر لوازم ضی

 و راحتی و البته لباس 
ی
ون چند مدل لباس بیر

 خواب... 

 

یه پالتوی بلند قهوه انی رنگ برداشتم و پوشیدم با  

کفشای چرم مشگ پاشنه بلندم یه شال مشگ ام 

 روی موهام انداختم

 

ال خودم  یه ساعتی گذشت که چمدونم و بزور دنب

 کشوندم و از اتاق خارج شدم



ی لباس هاش و پوشیده بود و داشت با گوشی  حسیر

اش صحبت میکرد. با دیدن من رسی    ع گوشی اش و 

 قطع کردو به سمت ام اومد

 

  عه قربونت برم این چه کاریه اخه ...به خودم 

... یم گفتی  

 

 که من بزور دنبال خودم یم
ی
کشوندم اش چمدون

د کرد و به سمت در خروچی رفتو با یه حرکت بلن  

 

موهام و با دستم پشت گوشم بردم و شال ام و 

و دنبالش راه افتادم وارد محوطه   مرتب کردم

شدیم. یه اقا ی میان سال با قد متوسط به 

ی دست داد  سمتمون اومدو به حسیر

 



    سالم اقاا

 

 به سمت من برگشت رستا پام و برانداز کرد: 

 

... مبارک باشه خانم   به به هزار ماشاهلل  

 

 ...مرش

 

یم ماه عسل مواظب همه    اقا رحمت ما داریم میر

 چی باش... 

 

...چشم اقا خیالتون راحت     بسالمتی

 

 خدافیطی کردیم



ی رفتم درو باز کردم و نشستم  و به سمت ماشیر

ی چمدون و توی صندوق عقب گذاشت و  حسیر

 اومدو پشت فرمون نشست حرکت کردیم

عتی توی سکوت گذشت... تقریبا نیم سا  

 

ا - خب چه خیی  

 

 متعجب نگاش کردم و گفتم: 

 

ا؟...این چند روزه که  ...دیوونه...یعتی چی چه خیی

ی دم به دقیقه همو یم دارمندیدیم...خیی  

 

 تو گلو خندید و گفت: 

 

کمون -  مشیی
ی

ی شب زندگ چه خیی از اولیر  



 

کمون؟  مشیی
ی

ی شب زندگ  ...اولیر

 

...اره دیگه...تجربه ی پرشعه چقدر سوال یم -

 خونی بود یا نه؟

 

ی رابطه اش و  ش که اولیر ی بیی
...اینو باید از دخیی

 تجربه کرده باشه نه من

 

 با اخمانی درهم تند نگام کردو گفت: 

 

؟ منظورت - چیه؟!...مگه تو قبال هم رابطه داشتی  

 

 ...وا...معلومه که اره

 



شیشه  یهو زد رو ترمز و کم مونده بود با مخ برم تو 

ی که هستم بشم...  ی  و عقب مونده تر از چیر

دم نگاش کردم و   ی درحایل که از ترس نفس نفس میر

 گفتم: 

 

ی ام میدادی  ...احمق داشتی به کشیی

 

فقط بهم زل زده بود! اونم با اخمانی درهم و چهره 

 !
ی
 ای عصبان

 

؟؟؟
ی
ن ی  ...چته...چرا حرف نمیر

 

  دنیا؟تو...تو واقعا گ هستی  -

 



کنده شد. آروم و پر صدا آب دهنم و قلبم از جا  

 قورت دادم و لب زدم: 

 

 ...منظورت...منظورت چیه؟! 

 

ون از دیشب و اون از حرفای پش عموت اینم رو  ا -

 کردن رابطه هانی که داشتی 

 

شدم... اش یمتازه داشتم متوجه دلیل عصبانیت  

 شدم از نی اعتمادی
ی
اش که چشمام و انقدر عصبان

دهنم و باز کردم:  رو همه چی بستم و   

 

...دیشب و که گفتم برات 
ی

 چی داری میگ
ی
...روان

توضیح میدم...رابطه هم منظورم این بود که قبل 

ی بارم و با خودت تجربه کردم...چیه  دیشب اولیر



؟ اگه میدونستم  ی نکنه به من شک داری حسیر

بعده ازدواج با یه آدم شکاک و تهمت زن طرف 

دمکر شم عمرا اگه ازدواج یمیم  

 

نگاهش و ازم کردم. نفس راحتی کشیدو استارت 

 زد. تا استارت زد درو باز کردم و پیاده شدم... 

باد رسدی بدنم و لرزوند. این ورو اونوره پالتوم و 

بهم چسبوندم و کمربندش و گره زدم. با کوبیده 

 نی اهمیت فقط منظره
ی ی رو به رو شدن دره ماشیر

کردم... نگاه یم  

 

اگه به تو  منظوری نداشتم...اخه مندنیا...بخدا  -

دادم نی اعتماد بودم که تن به این ازدواج نیم

 قربونت برم

 

 با عصبانیت نگاهش کردم: 



 

کردی؟؟؟...یه جوری داری حرف ...چیکار نیم

 انگار من مجبورت کردم
ی
ن ی  میر

 

اش دادم... جلو اومد که بغلم کنه که هل  

 

ال یه  ورده تا شمخوام...عصابم خ...بغلت نیم

 و صدات و کلمه هم نیم
ی
خوام حرف بزن

 منو برگردون خونه
ی
 بشنوم...اگه نمیتون

 

دنیا -  

 

 ...هیس...هیچی نگو

 

 درو باز کردم و نشستم... 



دستم و به سمت سیستم بردم و موزیک پیل شد. 

 بعد چند لحظه اومدو نشست... 

 حرکت کردیم... 

 

 ) مثله قلبم مثل رویام

 

 مثل جونم مثل چشمام

 

خواممیدونم باورش سخته من اینجوری تورو یم  

 

خوام تو هنه لحظه هام(من اینجوری تورو یم  

 

 ...
ی

 بازم همون آهنگ همیشگ

 که حاال با شنیدنش گریه
ی
ه... ام یمهمون گیر  



ی حال از  یزه و در عیر  عصابم و بهم میر
ی
همون

برمشنیدن لذت یم  

 

ی چرخید. زیر لب  نگاه بغض آلودم روی حسیر

و زمزمه میکردموزیک   

 

 ) من از وقتی تورو دیدم زمان یه ثانیه هم نگذشت

 

 مگه میشه تورو دیدو به قبل دیدنت برگشت؟! 

 

 مگه میشه تورو دیدو از این رویا گذشت؟!...(

 

 قطره اشگ روی گونه ام لغزید... 

اش کردمردم و قطعب  دستم و به سمت سیستم  

 



   عه دنیا

 

.بعدشم مگه قرار ...میخوام یه خورده بخوابم.. 

؟
ی
 نبود باهام حرف نزن

 

تو گلو خندید و دوباره موزیک و پیل کردو 

انگشتاش و توی انگشتام قفل کرد. دلم 

ون بکشم خواست دستم و از توی دستیم لش بیر

ی درحرکت بود نیم تونستم لج بازی  اما چون ماشیر

 کنم... 

 

ی   ی رسم و به صندیل تکیه دادم و به دشت رس سیی

شدیم چشم دوختم. یه  رش رد یمکه از کنا

ی دادم  کوچولو شیشه رو پاییر

 باد خنک ... 



باد خنک تماشای منظره رو واسم لذت بخش تر  

 کرد... 

 

 تقریبا یک ساعتی گذشت... 

 کنار یه سوپر مارکت بزرگ وایسادیم... 

 

م و بیامرسی خرت و پرت ب  برم یک گیر  

 

 پیاده شد 

ی کشیدم  شیشه رو پاییر

 

ی صیی ک خوام بیامن منم یم...حسیر  

 

   باشه عزیزم بیا... 



 

ی هم  ی خسته شده بودم واسه همیر از فضای ماشیر

 پیاده شدم 

 

انوم خانوما...قرار شد باهم حرف نزنیم  خچیه  -

 که

 

 نه من با تو
ی
 ...قرار شد تو با من حرف نزن

 

خندیدو دستم و گرفت. دستم و به سمت خودم  

 کشوندم و با اخم گفتم: 

 

رر ...عه دستم و نگیر  

 



م  قرار  - شد باهات حرف نزنم نه دستت و نگیر

 خانوم

 

داشت خنده ام میگرفت. روم و ازش برگردوندم و 

 زیر لب گفتم: 

 

 ...ایش

 

 با هم وارد فروشگاه شدیم

 کیل خورایک گرفتیم و برگشتیم 

ی نصف ق عقب گذاشتاشون و توی صندو حسیر  

های عقب ... اشون و روی صندیلنصف   

حرکت کردیمنشستیم و   

 

 برگشتم یه پفک که اندازه ی یه بالش بزرگ بود



وع کردم به خوردن دبرداشتم   رش و باز کردم رسی  

ی گرفتم  چندتا پفک برداشتم و جلوی لبای حسیر

 

 رسش و عقب کشوندو گفت: 

 

خورم  نیم  

 

...گفته بودم باهام حرف نزن نگفته بودم دستم و 

 پس بزن...باید بخوری بایددد

 

پفکا رو خورد خندید و   

چندتای دیگه خوردم و درشو بستم و داخل نایلون  

 گذاشتم. دستام و باال بردم و گفتم: 

 

ی دستام کثیف شد  ...حسیر



 

. طویل نکشید که کنار جاده نگایه بهم انداخت

 وایسادیم 

 پیاده شدم یه نفس عمیق کشیدم

 

 ...اخیشش

 

 یه بطری آب برداشت و روی دستام ریخت... 

 

ی؟  خسته شد  

 

 ...اهوم فضای بسته دوس ندالم

 

 با لبخند بهم زل زد و لب زد: 



 

   دوست دارم

 

 ...دوستم داری و اون حرفارو زدی؟

 

هم حق بده نفسم...هنوز برام توضیح ندادی  ب -

 کیل سوال نی جواب توی ذهنمه... 

 

 رسم و زیر انداختم و گفتم: 

 

...حرفای درستی نزدی ی  ...بهت حق نمیدم حسیر

 

گرفت و توی بغلش کشوندم:   بازوم و   

 



 تموم زندگییم...فکر کردی من به ت -
ی
و که میدون

این سادگیا چشمام روی این احساس و عالقه 

نم فقط بخاطر یم ی  میر
ی
بندم دنیا؟...اگه حرف

 حساسیته...بخاطر اینه که نیم
ی
ه پنهون ی خوام چیر

 بینمون بمونه

 

 دستام و دور کمرش بردم و چشمام و بستم: 

 

دوست دارم عشقم...منم   

 

 خم شدو لباش و به لبام چسبوند. ازم جدا شد

 

   میخوای یه خورده بمونیم بعد راه بیوفتیم؟

 



ی نداشت   ی نگایه به دورو برمون انداختم. اخه چیر

های خوشگل جاده رو رد کرده که بمونیم. قسمت

بودیم. یا حداقل جلو تر خوشگل تر از جانی بود که 

آويزون کردموایساده بودیم. لبام و   

 

 ...نه بریم... 

 

   باشه... 

 

نشستیم و به راهمون ادامه دادیم نیم ساعتی  

 گذشت... 

 

ی   ... حسیر

 

   جااانم



 

ش ام؟  ... گ میر

 

   نیم ساعت ، چهل دیقه ی دیگه... 

 

خوابم رسیدیم بیدارم کن... باش پس من یم  

 

باشه عزیزم  -  

 

 رسم و به پشتی صندیل تکیه دادم و چشمام و 

 بستم

ی چرخید. داشتیم توی دره یم افتادیم که  یهو ماشیر

ی مانع  با صخره ای برخورد کردیم و همیر

 سقوطمون شد... 

 



 درد عجیتی از برخورد رسم توی داشبورد پیچید

نی اهمیت به دردم رسم و چرخوندم و نگایه به 

 بود و نی هوش 
ی
ی انداختم صورتش خون حسیر

 رسش و به فرمون تکیه داده بود! 

 

ا ترس و لرز دستم و روی کتف اش بردم و بزور ب

 لبای لرزونم و از هم باز کردم: 

 

...بیدار شو الووو ...خونی
ی  ...ح...حسیر

 

ین حرکتی نکرد!   کوچکیی

به  بالخره کوروش زهر اش و ریخت. بالخره ضی

اش و زد. ای کاش میمردم و اون صحنه رو 

شیدم: ریختم. جیغ کدیدم. مثل بارون اشک یمنیم  

 



.خدایاااا....من چقدر بدبختممم..   

 

اش بردم و با گریه گفتم: دست ام و روی شونه  

 

...صدام و یم ی شنوی...تو نباید بری نباید ...حسیر

 تنهام بذاری...من... 

 

 هق زدم و گفتم: 

 

 ...من...من جز تو کش و ندارم... 

 

 انگار نه انگار... 

نگایه به پاهام انداختم تا زانو توی خون بودم و 

گار که این خون مثل آب دریا لحظه به لحظه ان

اومد! باالتر یم  



 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

تقریبا بیست دقیقه ای بود که رسیده بودیم بدون 

ی پیاده شدم.  این که دنیارو بیدار کنم از ماشیر

از  مستخدم و صدا زدم چمدون و لوازم هامون و

ون کشید و توی ویال برد  توی صندوق عقب بیر

 

ی و با ز کردمدر ماشیر  

 که
ی
   عرف

ی
اش نشسته بود بدجور روی پیشون

 نگرانم کرد... 



کردم و صداش زدم:   صورتش و نوازش آروم  

 

   دنیااا 

 

 یهو جیغ زدو از خواب پرید! 

لرزید. درحایل که نی قرار بودو از ترس به خودش یم

 اطراف و نگاه کرد

 

  چی شده عزیزم ؟!...قربونت برم من 

 نیوفتا
ی
ده...فک کنم باز کابوس پیشتم...اتفاف

 دیدی 

 

ام گرفتماش و توی دستدستای رسدو یخ زده  

وع کرد به   با دیدنم دستاشو دور گردنم برد و رسی

 گریه کردن... 



 

؟؟ - ...خونی
ی حسیر  

 

 بهت زده گفتم: 

 

؟  ...اره خوبم!...تو خونی

 

زدسوالم و نی جواب گذاشت و فقط هق یم  

بود...  هچکید کیل ترسیداشکاش روی سینه ام یم  

 

 حال منم دست کیم از اون نداشت... 

بانم باال رفته بود. اما سیع کردم آروم  با دیدنش ضی

 باشم یا حداقل ظاهرم آروم بنظر بیام... 

 دستم و نوازش وار روی موهاش کشیدم و پچ زدم: 



 

   عشقم من پیشتم...من پیشتم...بیا بریم تو ... 

 

 اش و بوسیدم 
ی
دست اشکاش و پاک کردم و پیشون

 اش و گرفتم و به سمت در ورودی بردم... 

وارد شدیم . قبل از این که بیام خیی اومدنم رو 

ی شام آماده ی آماده  ی هم میر داده بودم واسه همیر

 بود... 

 

 

••• 

 دنیا"

 

انقد خوانی که دیده بودم بد و وحشتناک بود که 

داشت اصال فکر کردن بهش دست از رسم برنیم



نه شدم و گ لباس هام نفهمیدم چجوری وارد خو 

 و عوض کردم! 

 

   بریم شام بخوریم؟

 

ون اومدم و رسی تکون دادم:   از فکر بیر

 

 ... ها؟...نه میل ندارم

 

 کردو کت
ی
اش و در اورد... پوف  

 

   باش پس بخوابیم دیگه

 

 نگایه به تخت انداختم



هام و ببیندم و ادامه ی اون از ترس این که پلک

ا این که مییل خواب عذاب آورو ببینم ب

ایصی به شام خوردن شدم... ر   نداشتم  

 

 ...نه نه...گشنمه بریم شام بخوریم

 

   باش عزیزم 

 

دست ام و گرفت و واسه خوردن شام از اتاق 

ی شام که چندین مدل  خارج شدیم و به سمت میر

غذای به ظاهر خوشمزه روش بود رفتیم نشستم. 

ی اومدو کنارم نشست  حسیر

اسم برنج ریخت و یه تیکه بشقاب و برداشت و و 

 ی بزرگ مرغ سوخاری شده رو روش گذاشت... 

 



... وای چقد زیاد نمیتونم این همه رو بخورم ...کم 

 اش کن

 

 بهم اخم کرد و گفت: 

 

   بخور... 

 

 در مقابل برخوردش خودمو تسلیم کردم... 

 

 ... باشه! 

 

 یه خورده ازش و خوردم 

ی اضار نکن ه و بزور سیر شدم ! واسه این که حسیر

همهواش و بکنه تو حلقه ام و مجبورم کنه قورتش 

ی پانشدم  بدم. از رس میر



وع کردم به بازی کردن با  با قاشق و چنگالم رسی

 غذام... 

 

   دنیا

 

 ... جانم؟

 

خوای اون قضیه رو واسم تعریف    میگم تو نیم

؟  کتی

 

 ... کدوم قضیه؟

 

گ     چه میدونم...داستان تو و اون پشه...بردیا بود 

 بود ... 

 



؟
ی

 ... اها بردیا رو میگ

 

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت: 

 

   تعریف کن ببینم

 

آب دهنم و قورت دادم و رسم و زیر انداختم و 

اش مشغول خوردن شدم که از زیر سؤاالت   بزور

 در برم البته اگه بشه جون سالم به در برد... 

 

ی من و اون نیست...   ... هیچی بیر

 

د؟   پس اون حرفا  ی چی بود که میر  

 

 ... حرف مفت... 



 

 دیگه... باشه...باشه دنیا   عه پس نیم
ی

خوای بگ

 خانوم 

 

 پاشد که بره دست اش و گرفتم و گفتم: 

 

ی میگم ویل قول بده که عصتی نشی ...   ... بشیر

 

 نشست... 

 

 ...قول بده

 

   حاال تو بگو... 

 



 ...اول قول بده... 

 

ون دنفس : گفت   ادواش و با صدا بیر  

 

   باشه قول میدم تعریف کن

یه خورده باسنم و روی صندیل ام جا به جا کردم و 

وع کردم:   رسی

 

ی من و بردیا...   ... ببیر

 

مکث کردم و بهش نگاه کردم حتی از شنیدن 

شد! اسمشم عصتی یم  

 

خب؟ -  

 



 باهم بزرگ شدیم ، وقتی  
ی

... من و بردیا از بچگ

یدن که ما وچولو بودیم بابا و عمو بهم قول مک که 

بزرگ که شدیم باهم ازدواج کنیم ، ویل وقتی بزرگ 

 ... ی  شدیم عالقه امون یک طرفه شد همیر

 

  یعتی چی ؟! پس داستان اون قول و قرار بینتون 

گفت؟چی بود که یم  

 

...خب بزرگ که شدیم من تو رو دربایستی موندم 

شد بهش بگم که دوسش ندارم تا این که و روم نیم

 یک روز... 

 

ینجاش و دیگه ترجیح دادم واسش نریزم رو ا

 داریه... 

 



   یک روز؟

 

 ... هیچی بیخیال

 

 با سماجت و حریص گفت: 

 

   یک روززز؟

 

...ای بابا...یک روز صبح پاشدم و رفتم خونش 

ه...چه  وارد اتاق خوابش که شدم دیدم با یه دخیی

ه همخواب شده بود  میدونم با یه دخیی

 

ی کاری کرده و بعد   این احمق ، عوضتر یه ه مچیر

؟؟؟  انتظار داره تو دوسش داشته باشی

 



...این قضیه مال خییل وقته پیِش ، از همون روز 

کرد که ببخشم اش و این به بعد همه اش اضار یم

حرفا... ویل خب... من دیگه حتی به عمو هم گفته 

خوام اش... بودم که نیم  

 

ا قاشق و چنگال اش و پرت کرد تو بشقاب اش و ب

عصبانیت به صندیل تکیه داد. بهم زل زد! یه چند 

باری خودم و مشغول خودن شام کردم که 

 چشماش و نبینم ویل نشد

 

؟ ی چرا اینطوری نگام میکتی  ... عههه حسیر

 

خوای بهت بگم افرین که قبل من با پش   چیه یم

 عموت بودی؟

 



 ؟...مگه دست خودم 
ی

... چی داری میگ

ی بابا و عمو ق که اون بوده؟تقصیر منه ول و قرار بیر

گفتی گذشته ی شکل گرفته؟ ...بعدشم تو که یم

من هرچی باشه برات اهمیت نداره حاال چی شد 

 مهم شد

 

 پاشد و رفت! 

ست اش و گرفتم به سمت ام د  پشت رسش رفتم

 برگشت

 

 ... اگه پشیمون شدی بگو خجالت نکن... 

 

 یهو گفت: 

 

   پشیمون شدم... 



 

تیش به جونم زدحرف غیر منتظرش آ  

شدو بغض کردم... قلبم داشت از جا کنده یم  

ی دیگه منو دوست نداشت؟! دیگه  یعتی حسیر

؟!   تموم شد همه چی

 

ی این بود؟ پس عشق ، عشقی که یم گفیی  

ی رفت؟   چرا انقدر عمرش کم بود چرا زود از بیر

ادامه داره...  کردم تا همیشهمن فکر یم  

میمونه  من عاشقکردم اونم مثل مِن احمق فکر یم

 !  اما نموند! بخاطر هیچی زد زیره همه چی

 با صدای لرزون لب زدم: 

 

ی راحتی جا زدی؟... باورم نیم شه یعتی به همیر  

 



 

کرد. خم شدو لبامو بوسید فقط بهم نگاه یم  

 اتیش درونم خاموش شد! 

 

...اخه مگه میشه تورو از یاد   دخیی
ی

  چی داری میگ

 برد؟

 

.. اشکام رسازیر شدند.   

 

  قربونت برم تا اخردنیا پشتتم حتی اگه بدترین 

ی اتفاق ممکن هم بیوفته من ولت نیم کنم مطمی 

 باش... بد به دلت راه نده باشه؟... 

 

 ... تا...تا آخر من؟

 



یه خورده خم شدو صورتش و جلو اورد و در حایل  

کرد لب زد: که آروم اشکام و پاک یم  

 

ای که نفس   نه تا اخر من ، تا اخرین لحظه 

کشم یم  

 

 دلم با حرفاش قرِص ، قرص شد... 

 یه چشمک زدو با لبخند گفت: 

 

   بریم دریا؟

 

ی ام و آخرین قطرات اشک هام رو پاک   با آستیر

 کردم

 

 ... اره



 

 
ی
دستم و گرفت و به اتاق خواب برد. دوتا بارون

 روی لباسامون پوشیدیم و نیم بوت های چرم

شدم که بند  یبند کفش های خودش و بست خم 

ی گفکفش ت: هام و ببندم که حسیر  

 

بندم   خودم یم  

 

 با لبخند گفتم: 

 

 ... باشه

 

کیل از حرکت اش ذوق کردم پاشدو دستم و گرفت 

از خونه خارج شدیم. صدای دریارو تو محوطه ی 

 که یه استخر بزرگ
ی

شنیدمسط اش بود یمو   بزرگ  



 

و دوتا اقا پیش از این که به در محوطه برسیم در 

 باز کردند و کنار رفتند. صدای دریا چند برابر شد 

از دور یه نگایه انداختم چندین خانواده کنار 

 ساحل بودند! احساس خونی بهم دست داد 

 

 خوب شد که اومدیم شمال... 

بعد اون همه اتفاق و بدبختی یه خورده بیشیی 

حداقل از نظر مسافت از کوروش دور باشم حالم 

ه...   بهیی

 

ی بریم... خو   یم ای با ماشیر  

 

... نه رایه نیست دوست دارم یه خورده پیاده 

 روی کنیم... 



 

د و گفت: دستم و تو دست اش فشی  

 

باشه قربونت برم -  

 

 با سمت ساحل قدم برداشتیم... 

 ده دقیقه ای گذشت... 

 

ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم؟

 

 ... تا ساحل رایه نمونده بیا مسابقه... 

 



ت: خنده ای رس دادو گف  

 

! ؟  خوای با من مسابقه بدی  چتر ؟!...تو یم  

 

 ... اهوم

 

   چه مسابقه ای اونوقت؟

 

 ...مسابقه دو... 

 

 دوباره خندید و گفت: 

 

   خب حاال جایزه اش چیه؟

 



ش  ی هر سوایل که ازم بیی ...اووم ...اگه تو بیی

م هر سوایل که من  جواب میدم...اگه هم من بیی

قبوله؟پرسم باید جواب بدی ، یم  

 

   هر سوایل؟

 

 ...اهوم

 

   باشه قبوله... 

 

روی ماسه ها یه خط کشیدم و پشت خط 

وع کردیم به شمارش...   وایسادیم باهم رسی

 

1 ،2 ،3  

 



وع کرد به دویدن. با چهره ای  تا سه رو گفتم رسی

ه شدم. یه   خنتی رسجام موندم و به رو به رو خیر

و بیشیی  جوری فاصله ی بینمون داشت بیشیی

شد که کامال از خودم نا امید شدمیم  

 

ویل از تالش دست بر نداشتم. دویدم که حداقل 

رسه برنگرده و ببینه من هنوز وقتی به ساحل یم

وع ایستادم...   پشت خط رسی

نی توجه بهم به دویدن ادامه میداد. رس جام 

 موندم و نفس نفس زنان گفتم: 

 

ری ...نخیر دنیا خانوم...اگه بخوای اینطوری پیش ب

سه ساحل و زیر بار سواالش باید کمر خم   طرف میر

... کتی   

 



وع کردم به گریه   ی زدم و الیک الیک رسی خودم و زمیر

 کردن. جیغ کشیدم و گفتم: 

 

 ...اااخ دستم

 

اومد. نگایه بهش انداختم داشت به سمت ام یم

د گفت:  ی  درحایل که نفس نفس میر

 

   چی شد ؟! 

 

 ... دستم درد میکنه... 

 

برم ...میخوای برگردیم؟  قربونت   

 

 ...نههه... 



 

  چیکار کنم خوب بشی هووم...گریه نکن 

مت بیمارستان؟...   دیگه...بیی

 

م...شاید حالم بهیی شه  ...بغلم کن تا ساحل بیی

 

 تو گلو خندیدو خم شد: 

 

   خب زودتر بگو... 

 

ی بلندم کرد  دست اش و زیر بدنم بردو از زمیر

بردم و رسم و هوا رسد بود دستم و دور گردنش 

 توی گردنش فرو بردم... 

 



تقریبا نزدیک ساحل بودیم صورتم و نزدیک 

 صورتش بردم. لبام و روی ته ریشش گذاشتم

 

ی عشقم  ... بذارم پاییر

 

ی گذاشتم  تند گونه امو بوسید و پاییر

رسی    ع به سمت ساحل دویدم یه پامو توی آب  

گذاشتم. برگشتم به سمت قیافه ی بهت زدش 

ب شده بودو حتی یه قدمم جلو رسجاش میخکو 

 نیومده بود! 

 

 دستام و باال بردم با صدای بلند گفتم: 

 

... من بردم...من بردم....هوووو...من بردم...برنده 

...دنیا را... 
ی
 ی مسابقه دومیدان



 

دم. خاک به رسم کم  تتد دستم و روی لبام فشی

مونده بود بگم دنیا راد! واسه اینکه گندی که زدم  

ش گفتم: کمیی به چ شم بیادو نشنیده بگیر  

 

 ... دنیا خانومه موحد...با اجازتون

 

 دست اش و مشت کردو جلوی لباش گرفت

 

ذاری؟...منو بگو ه عه عه ...رس من و کاله یمع -

کردم...نیم ساعته دارم به این فکر داشتم سکته یم

 واست افتاده و جاییت زخم 
ی
میکنم که نکنه اتفاف

 و زییل شده! 

 

وع کردم به خندیدنتا قیاف ه اش و دیدم رسی  



 

 ...حاال دیگه

 

  من ساده رو بگو ....خییل خب حاال سوال ات و 

س...   بیی

 

دست اش و گرفتم و روی شن های ساحل 

 نشستیم

 

کت  ...خب بگو ببینم کیو به جای من تو رسی

 استخدام کردی؟

 

 دوباره رنگ اش پرید! 

 



ضیح   پس نقشه ات این بود اره؟... بعدا واست تو 

 میدم... 

 

کردم بهش... دیگه داشتم شک یم  

 با عصبانیت گفتم: 

 

 ....گفتم االاان... 

 

باش...    خییل خب خییل خب آروم  

 

 ...آرومم ، بگو... 

 

کت گفت سوفیا گناه داره و افشده    عمو اومد رسی

است .واسه این که حالش بهیی بشه بذار مدل 

کت بشه...منم یه خبط و خطانی کردم و  امسال رسی



باهاش قرارداد بستم...بخدا چندماهه دیگه هم 

ه نی کارش دنیاقراردادش تموم یم شه میر  

 

 ...چییتر ؟! 

 

ه وال که مجبور شدم... ب     

 

ی تو...تو قرار داد منو فسق کردی سوفیارو  ...حسیر

 جام اوردی؟؟؟؟...واقعا برات متاسفم

 

انقد عصاب ام خورد بود که مغزم داشت منفجر 

 م و راه افتادم دوست داشتم فقط ازششد پاشدیم

دور شم دست ام و گرفت و به سمت خودش برم  

 گردوند

 



 ... ول کن دستم و عصابم خورده

 

  قربونت برم بخدا دلیل اخراج تو سوفیا نبود 

 اومدو  اصال
ی
بهم این پیشنهادو داد که   عمو زمان

شد قرار داد تورو فسق کرده بودم... یک مایه یم  

 

داد سوفیارو هم فسق کن... ... قرار   

 

 دنیا؟! 
ی

   چی داری میگ

 

خوام تو ...گفتم قرار داد اش و فسق کن...نیم

کت بمونه...نیم فهیم؟خوام کناره تو باشه یمرسی  

 

 به چشمام زل زد



روش و برگردوند و رو به دریا وایساد. چند لحظه 

 ای فکر کرد... 

ی بگه. نباید اجازه یم ی یا دادم سوفمنتظر بودم چیر

دورو برش بپلکه...جوری که اون از دیدن بردیا 

 شدو اون همه دادو قال و راه انداخت من 
ی
عصبان

کت با  باید احمق باشم که بذارم دم به دقیقه تو رسی

 سوفیای خول و چل همکالم شه... 

 

 ... 
ی

   باشه هر چی تو بگ

 

ای توی تاریگ شنیدم... صدای مثل صدای گربه  

 

 _ خاله...خاله... 

 



م به دخیی بچه ای افتاد که با دست اش چشم

ی پالتوم و گرفته بود و یم کشید. یهو جیغ زدم. پاییر

ون اومدو ترسیده نگاهش روم  ی از فکر بیر حسیر

 چرخید: 

 

   چی شد ؟! 

 

انگشت اشارم و به سمت بچه گرفتم. به یکبار 

ی نشست و خم شد و  لبخند روی لبای حسیر

 بغلش کرد

 

   ای جانم

 

وع کرد به حرف زدنباصدای بچه گو  نه اش رسی  

 یه دخیی بچه ی تقریبا سه ، چهار ساله بود



 

    سالم

 

ی آروم گونه اش و نوازش کرد:   حسیر

 

... قربونش برم چقدر خوشگله -  

 

 دستش و گرفت و بوسید! 

 

   مامان و بابات کجان خوشگل خانوم... 

 

 کشید که گرم دست
ی

اش و به سمت گروه خانوادگ

 صحبت بودند... 

ت و بهم گفت: برگش  



 

   دنیا بیا... 

 

 چه عجب دنیارو هم دیدی... 

شد  پشت رسش راه افتادم به بچهه حسودیم یم

ی و جلب کرده بود...   کیل توجه حسیر

 

ه ...  ی خودش میر  ... خییل خب دیگه بذارش زمیر

 

ی گناه داره...نگاش کن  ه میخوره زمیر   عه عزیزم میر

 چقد نازه... 

 

 

قیافه ی بسیار معمویل  یه نگاه کیل بهش انداختم. 

 داشت 



 

 ...نمیدونسم انقد بچه دوس داری

 

 خندید و گفت: 

 

... آخ آخ م - م واسه ی بچه...اونم دخیی ن میمیر  

 

 ...  ... چقدم بهت میاد بابا باشی

 

   الیک؟

 

 ...نه بابا جدی گفتم... 

 

 یه خانوم جوون بدو بدو به سمتمون اومد



 

    عه آیسان کجا بودی مامان؟

 

کوچولو خودش و تو بغل مامانش انداختدخیی    

ی و با لبخند گفت:   خانومه رو کرد به حسیر

 

    ببخشید واقعا ... 

 

 ... ی    نه خواهش میکنم...بیشیی مواظب اش باشیر

 

    چشم

 

ی و گرفتم و به  ند دست حسیر اجازه ندادم گرم بگیر

ی  ی اونور ساحل بردم. یه جای ساکت که صدای چیر

.. اومد. جز صدای دریا نیم  



 روی شن ها دراز کشیدم. خندیدو کنارم دراز کشید

 

آخیش -  

 

ه شدیم  به آسمون پر از ستاره خیر

 بهم دست داد رسم و از روی 
ی

احساس خسته گ

بازوش برداشتم روی سینه اش گذاشتم و چشمام 

 و بستم

 

دستشو دور کمرم حلقه کردو اون یگ رو نوازش 

کشید. وار روی موهام یم  

 

 .... 

 



 به خودم دادم و  با صدای
ی
االرم گوشی ام یه تکون

 چشمام و باز کردم

 

نگایه به دورو برم انداختم تو اتاق خواب بودم 

 صدای گوشیم بدجور کالفه ام کرد... 

دستم و دراز کردم از روی عسیل برداشتم اش با 

 چشمای نیمه باز به صفحه اش نگاه کردم

 

 مامان بود !... 

صمیم گرفت به چه عجب بالخره مرجان خانوم ت

اش زنگ بزنه... دخیی یگ یه دونه ی بدبخت  

 که  
ی
دلم ازش گرفته بود روز عروش ام ، دقیقا زمان

 کیل بهش نیاز داشتم جواب تلفنم و نداد

ی تماس اش بالخره تماس وصل کردم  بعد از سومیر

 



؟    الوو سالم عشق مامان خونی

 

وع کردم به حرف زدن:   با صدای خابالود رسی

 

م مرش خودت چطوری؟... سال   

 

   خوبم عزیزم

 

ا؟  ...چه خیی

 

کیل خیی ....خیی ازدواج ام، خیی بدبختی ام، خیی 

ی بار تو صورتم زد ، خیی  چگ که بابام واسه اولیر

ی و...   آبرو ریزی بردیا جلوی حسیر

 



...همه چی آرومه من چقد  ...هیچی سالمتی

 خوشحالم

 

 

   خب خدارو شکر نفسم

 

بهت زنگ زدم جواب ندادی... چند روزه پیش   

 

  اره عزیزم ببخش رفته بودم خرید یادم رفت  

م  گوشیم و با خودم بیی

 

 ... اهوم مشکیل نیست

 

   ناراحتی بخاطر این که جوابتو ندادم ؟! 

 



 ... نه ناراحت چرا... 

 

ی رفتم  پتو رو کنار زدم و از تخت پاییر

جلوی پنجره ی بزرگ اتاق ایستادم پرده هارو کنار 

 زدم

 ...  چه منظره ی زیبانی

دریا دقیقا رو به روم بود از پنجره ی اتاق ساحل و 

کرد حوصله ی مامان داشت صحبت یم دیدم. یم

د   ی حرفاشو نداشتم در مقابل تمام حرفانی که میر

 گفتم: 

 

 ... اووم میدونم ، گفتم که اشکال نداره بیخیال 

 



در اتاق باز شد نگاهم و از منظره ی رو به روم  

و به سمت در برگشتم. هول و دستپاچه پچ  گرفتم

 زدم: 

 

 ...مامان کاری نداری؟

 

م    دوست داشتم بیشیی باهات حرف بزنم دخیی

 

ی وارد اتاق شد. تند گفتم:   حسیر

 

 ...بعدا، خدافظ

 

 گوشی و قطع کردم

 

   سالم عشق من... 



 

 لبخند زدم و به سمت اش برگشتم

 

 ... سالم عزیزم

 

صورتم و شستم و به سمت دستشونی رفتم و 

ون اومدم. جلوی آینه رفتم و صورتم و خشک   بیر

 کردم

و  ی ی افتاد با لبخند شیطنت آمیر چشمم به حسیر

مرموزی بهم چشم دوخته بود! هللا اکیی باز چی 

 شده! 

 

ی شده؟!  ی  ...چیر

 

 شونه ای باال انداخت و گفت: 



 

   نه

 

ی شده ها ی  ... ویل من همه اش حس میکنم یه چیر

 

ی  ی نیست نگران نباش...   نه بابا چیر  

 

 ...
ی

 ... خداکنه راست بگ

 

حوله رو پرت کردم روی تخت و از اتاق خارج 

شدم درو بست و پشت رسم راه افتاد به سمت 

خونه رفتم  ی  آشیی

 

   کجا ؟

 



م صبحانه بخورم دیگه...چیه نکنه  ... دارم میر

ی انتظار داری صبحانه نخورم و بشینم قیافه

و تماشا کنم؟عجیب و غریب امروزه تور   

 

 جلو اومد و گفت: 

 

گه قیافه ی عجیب و غریب امروزه من بده که م -

؟دلت نیم خواد تماشاش کتی  

 

 عجیب و غریبه ها...بگو 
ی
...خوبه خودتم میدون

 ببینم چی شده! 

 

گفتم که هیچی   -  

 



 کردم و بزور نگاهم و ازش گرفتم و وارد 
ی
پوف

ی صبحانه اماده بود. صندیل خونه شدم میر ی و  آشیی

 عقب کشیدم و نشستم و مشغول شدم... 

 

 ... صبحانه رو هم که آماده کردی...مرسیتر 

 

من نکردم خدمتکار کرد -  

 

و توی دهنم گذاشتم و با دهن پر بزور  لقمه ی پنیر

 رایه برای انتشار صدا پیدا کردم و گفتم: 

 

 ...خب دسته خدمتکار درد نکنه

 



اومد روبه و روم نشست. نوع نگاه اش همون 

شکیل بود! همزمان با خوردن صبحانه زیر چشم 

کردم.... نگاش یم  

 

ی شده تو نیم ی  ...یه چیر
ی

خوای به من بگ  

 

وع کرد به خندیدن و گفت:   رسی

 

   نه بخدا 

 

بالخره با هزار مکافات و سیع برای رس در اوردن از  

ی صبحانه ام و خوردم و پاشدم به سمت  کار حسیر

 اتاق خواب قدم برداشتم... 

 

قم  عش  



 

 از رس کنجکاوی تند برگشتم و گفتم: 

 

 ... هووم؟

 

   صد بار بهت گفتم بگو جانم ، هووم زشته... 

 

 ... باشه ، جانم بگو

 

   بپوش بریم ساحل یه حال و هوانی عوض کنیم

 

. خواست حرف بزنه.. نچ مثل اینکه نیم  

ون دادم و گفتم:   کالفه نفش بیر

 



 ...بذار واسه بعد از ظهر... 

 

که اجازه بده پام و تو اتاقم بذارم یهو قبل این

 صداش باال رفت: 

 

   نه االن

 

متعجب برگشتم و نگاش کردم.گلونی صاف کردو با 

 لبخند گفت: 

 

از الن دیگه باشه؟...هوا هم خوبه اومدیم و بعد ا -

 بود... اون موقع نمیتونیم بریما... 
ی
 ظهر هوا بارون

 

 نبود اون موق
ی
ع ...خب اومدیم و هوا بارون

تونیم بریمیم  



 

هست...بارونیه -  

 

ی شدی ما  ی ؟! هواشناش چیر
ی
...تو از کجا میدون

 خیی نداریم

 

 خندیدو گفت: 

 

ی باش هوا ابریه.  - باره... ارون یمب..مطمی   

 

 با اخم خنده داری در ادامه گفت: 

 

االهم برو لباسات و بپوش انقدر رو حرف من ح -

 حرف نزن

 



هااا...داری دستور میدی  

 

ستور نیست عزیزمد -  

 

 ...حرف زور که هست

 

 ابروهاش و باال انداخت و گفت: 

 

م آماده شم  نچ نیست...برو  - که منم میر  

 

از رفتارو اضارش شوکه بودم و همینطوری رایه 

 جز پذیرش نداشتم: 

 

 ... باش !... 



 

نگاه ام و ازش گرفتم و به سمت اتاق خواب رفتم  

ه  برداشتم و یه کمدو باز کردم. یه شلوار جذب تیر

ت سفیدم و   های اسیی
ی
پالتوی پشیم سفید، کتون

پوشیدم موهام و پشتم ریختم و شال سفیدم و 

 پوشیدم

 

یه آرایش مالیم کردم و از اتاق خارج شدم به 

 سمت در خروچی رفتم وارد حیاط شدم

و باز هم محوطه ی خوشگل ویال حالم و دگرگون  

ش کر  ده بودکرد صدای دریا و هوای ابری خوشگلیی  

 

رفتم و کنار استخر بزرگ وسط حیاط وایسادم 

اومد! عمیق بود اما سطچ به نظر یم  

ی شدم  روی لبه ی استخر نشستم و منتظر حسیر



ی توی  بیست دقیقه ای گذشت. که صدای حسیر

 محوطه پیچید: 

 

   دنیاااا

 

نگایه به پشت رسم انداختم در حاال نزدیک شدن 

 بهم بود... 

 

خونه رو دنبالت گشتم   کجانی تو دخیی کل  

 لبام و آويزون کردم و گفتم: 

 

 ... اینجا نشستم

 

ها  قربونت برم پاشو، میوفتی تو استخر   

 



 دستم و به سمت اش گرفتم و گفتم: 

 

 ... دستمو بگیر 

 

 به کمک اش پاشدم و جلو جلو راه افتادم... 

 

ی بریم...پیاده خسته یم    کجا؟!  خوایم با ماشیر

شی یم  

 

ی و بیار...باشه..  .پس من میمونم اینجا برو ماشیر  

 

تنبل...باشه -  

 

ی کوبیدم و گفتم:   پام و به زمیر



 

 ...من تنبل نیستم آقااا

 

ی و بیارم..آروم باش بباشه باشه.  - رم ماشیر  

 

های روم و ازش برگردوندم و دستام و تو جیب

پالتوم فرو برم. منتظر شدم. سکوت همه جا رو پر  

 که زد  کرده بود و من غرق فکر 
ی
بودم که یهو با بوف

 نیم میی پریدم هوا که زد زیره خنده... 

دم گفتم:  ی  درحایل که نفس نفس میر

 

ام میدادی احمق...خجااالت بکش...داشتی سکته  

 

هاش تمویم نداشت. پیاده شدو درحایل که خنده

خواست اون درو برام باز کرد. آخ آخ چقدر دلم یم



بسیار زیادی   لحظه بشینم پشت فرمون و از هیی 

ی راننده داشتم واسش به خرج بدم و که تو عرصه

اش از انقدر پام و رو پدال گاز فشار بوم که قلب

... ترس دربیادو بیوفته رو کفپوش ی های ماشیر  

 

 

ون اومدم. نشسته  حیف حیف که تا از فکر بیر

و گذرونده بودیم. با لحتی   بودم و نصف مسیر

فکره گفت: یقا تو کامال مشخص بود که عمکه  

 

   دنیا 

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

 ...جانم



 

  میگم اگه یه روزی بچه دار شدیم اسمش و چی 

 بذاریم هووم؟

 

 آروم رسم چرخوندم و متعجب نگاهش کردم... 

 

 ...چی شد یهو به فکر اسم بچه مون افتادی؟! 

 

  خب بالخره هر زوچی در مورد اسم بچه شون 

. کنند دیگه.. باهم دیگه صحبت یم  

 

ی نیم  به ما هیچ وقت حسیر
ی

دونست که زندگ

دونست مدِت فرصت بچه دار شدن و نمیده. نیم

 باهم بودن من و اون فقِط فقط یکماهه... 

 



؟!   چرا اینطوری نگام یم کتی  

 

ون اومدم و گفتم:   از فکر بیر

 

 ...!  ... یه...هیچی

 

ه شدم  نگاهم و ازش گرفتم و به رو به رو خیر

 

ی  ...ببیر من چند روزیه دارم به این    خب نگفتی

کنمقضیه یم  

 

؟!   ... چیو؟...به چی داری فکر میکتی

 

   به اسم بچه امون دیگه... 



 

 خندیدم و گفتم: 

 

... نمیدونم این فکر احمقانه رو گ تو رس تو 

انداخت...اول کارای اولیه اش و انجام بده بعد اگه 

کنیم... خدا بچه داد اسمم واسش انتخاب یم  

 

بار واقعا کم مونده بود امعاء و رو ترمزو اینیهو زد 

 احشام و باال بیارم... 

 

وع کنیم - خب بیا...بیا رسی  

 

درحایل که از عصبانیت سلول های مغزم مسدود 

 شده بودند رسم و چرخوندم و نگاهش کردم: 

 



وع کنیم؟؟؟!   ...چیو رسی

 

-   
ی

ارای اولیه رو انجام بدیم... کمگه نمیگ  

 

 با ده
ی
تی باز بهش زل زدم. که زد شوکه و عصبان

 زیره خنده... 

 

یست؟! نکتی اینجا جاش ...احمق فکر نیم  

 

 میک -
ی
اره...اینجا و اونجا ندنهچه فرف  

 

 جیغ زدم: 

 

ی االن روشن یم ...یا همیر ی کتی و راه ...حسیییر

 خونه کپه
ی
سون  من و میر

ی
ن ی ی   میوفتی یا دور میر



 مرگم و بذارم حوصله ی گوش دادن به چرندیاتت

 و ندارم

 

اش روم قفل شده بود درحایل که نگاه بهت زده

روشن کردو راه افتاد. چند دقیقه ای در سکوت 

ی شد. از اونجانی که کامال پیدا بود که دوباره  سیی

 تو فکره گفت: 

 

حداقل یه اسم بگو -  

 

 کردم و واسه این که قضیه رو فیصله بدم  
ی
پوف

 گفتم: 

 

 ...تو بگو

 



دریا... خب من میگم بذاریم  -  

 

 خندیدم و گفتم: 

 

...نشستی واسش اسمم انتحاب کردی؟...دیگه 

خوای چیکار؟نظر منو یم  

 

مه...من اسم روش نذارم گ ب - بخشیدا دخیی

خواد بذاره...بعدشم حتما نظرت مهمه که دارم یم

پرسم دیگهازت یم  

 

 با خنده گفتم: 

 

 ...حاال چرا دریا! 

 



  چیه...خب به اسم تو میاد 

.دنیا،دریا...اینطوری دیگه هر وقت بهش دیگه.. 

ک میکنم تو پیشیم... ف نگاه کنم  

 

 ...مگه من قراره جانی برم؟! 

 

   تو حق نداری جانی بری، کیل گفتم... 

 

 ...  ... اها، خب اگه پش باشه چی

 

 خندید و گفت: 

 

  اوال باید دخیی بشه من دخیی دوست دارم 

طوره؟..چذاریم پارسا. ...بعدشم اگه پش شد یم  

 



با شنیدن اسم پارسا یاد پشی افتادم که با دروغ و 

 اش و نابود کردم 
ی

 اش شدم و زندگ
ی

دغل وارد زندگ

 اونم بخاطر آدیم کثیقی مثل کوروش... 

ی بار داشتم تو افکارم غرق یم شدم که برای دومیر

ون کشیدم  خودم و بیر

 

اش دست من و توعه بعدشم ...اوال مگه جنسیت

بذاری پارسااا؟! خوای واقعا یم  

 

وع کرد به خندیدن...   رسی

 

   اره پریا عاشق اسم پارساست

 

خوام زحمت اش و بکشم عمه اش ... وا من یم

! خواد اسمش و انتخاب کنه؟یم  



 

   راس میگیا... 

 

 ...اره دیگه 

 

  ویل خدانی اسم پارساهم خوشگله...هر چند من 

خوام... دخیی یم  

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...دوتا دخیی واست سفارش ... باشه 
ی

هر چی تو بگ

 میدم...خوبه؟

 

 کیل باهم خندیدیم به ساحل رسیدیم... 



ی دره داشبورد و باز کردو ه چشم بند ی  حسیر

 برداشت... 

 

بیا جلو -  

 

 بهت زده یه خورده خودم و جلو کشیدم

 

؟! ...یم خوای چیکار کتی  

 

نگران نباش کاریت ندارم -  

 

 چشمام و بست!... 

 

؟...کار  یم نداری یا جرات نداری کاری بکتی  



 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

معلومه حسانی ترسیدیااا -  

 

م... ...بخدا ادامه بدی گازت یم گیر  

 

با خنده پیاده شدو درو برام باز کرد. انقدر کنجکاو 

بودم که هر آن امکان داشت به چشم بند چنگ 

. یا حداقل یه خورده بدمبزنم و بکشم ی اش اش پاییر

  که از زیرش همه چی و ببینم... باال 

 

ی پیاده شدمدستم و گرفت و با کمک اش از ماشیر  

 

 ...چیکار میکنتر ؟! 



 

   درش نیاریا....بعدا میفهیم... 

 

...بگو حداقل کجا یم ی یم؟...حسییر خوای بیی  

 

هیس -  

 

 چند قدیم راه رفتم و دوباره سوالم و تکرار کردم: 

 

یم هووم ؟! ...کجا یم ا توعم... ...بخوای بیی  

 

   گفتم که میفهیم... 

 

 ...بگو دیگه بگو بگوو



 

ی نی حرف فقط یم خندید بعد از یط کردن مسیر

هام و آروم باز کردم. با چشم بندم و برداشت پلک

ی خییل خوشگل که از دره اش تا دیدن یه کلبه

ساحل و آب فقط چند قدیم فاصله بود جیغ  

 کشیدم!... 

 

 ...وااااااییتر 

 

ی شدم و دویدم توی کلبه! بیخیال حس یر

ه کننده بود با پرده های تور یزیبای آنی و  اش خیر

سفید درست شده بود و کف اش پر بود از 

و با صدف طراچ کرده بودند بادکنک ...سقف اش

ی و دوتا صندیل وسط اش بود...   و یه میر

 



 فهمیدم 
ی
با دیدن فنجون های قهوه و کیک شکالن

اینجا بودند واسه دیزاین  قبل این که بیایم کسانی 

 کلبه و درست کردن قهوه ی داغ! 

انقد محو تماشاش بودم که یادم رفته بود از 

ی تشکر کنم. واسه این که دوباره از رس ذوق  حسیر

دم و آروم برگشتم  جیغ نزنم محکم لبام و بهم فشی

اش... به سمت  

 

خب!  -  

 

منتظر بود محکم بغلش کنم و بگم خییل ممنون  

ی  بهشتی و برام درست کردی. بگم  که یه همچیر

ی و توی خواب هم نیم ی ی چیر دیدم بخدا من همچیر

 ویل تو این رویای نداشته رو محقق کردی... 

 اما لبام و کج کردم و گفتم: 

 



ی عجیب و غریبم نیستا...   ...خب...همچیر

 

ی دو نفره امون و با لحتی خایل  برگشتم به سمت میر

 از احساس بزور لب زدم: 

 

 ...مرش

 

تاش و دور کمرم قفل کردو محکم از پشت بغلم  دس

ام گرفت و حرف دلم و به زبون کرد که خنده

 اوردم: 

 

ی من...من واقعا ازت ممنونم اینجا خییل  ...حسیر

 خوشگله...خییل زیاد... 

 



لباش و روی گردنم حرکت دادو آروم دره گوشم 

 پچ زد: 

 

   قابلتو نداشت...عروسک... 

 

تا دید  قرار گرفت و اون هام روی همنی اختیار پلک

تحت تاثیر لحن تحریک کننده و لغزش لبای 

اش روی گردنم قرار گرفتم. به سمت فرمخوش

وع کرد به باز  خودش برم گردوند و تند تند رسی

کردن دکمه های پالتوم! خودم و عقب کشیدم و  

 گفتم: 

 

خوای کارای اولیه اش و اینجا ...مثل اینکه واقعا یم

. ها.. انجام بدی  

 



تو گلو خندیدو لباش و نزدیک لبام اورد که قدیم 

 عقب گذاشتم و گفتم: 

 

خوام حاال حاال ها مامان شم...لطفا ...ویل من نیم

 درک کن... 

 

 نگاهم و ازش گرفتم و روی صندیل نشستم... 

فنجون قهوه رو توی دستم گرفتم. هنوزم داغ 

 بود! 

وم ای به زبون بیاره اومدو رو به ر نی این که کلمه

ه  نشست. بهش زل زدم اونم صاف تو چشمام خیر

 شده بود... 

 

کردی قضیه ...پس بگوو صبح یه جوری نگام یم

 این بود



 

خندیدو قهوه اش و برداشت. چشیم چرخوندم و 

هنوزم هم کیل  دوباره جای جای کلبه رو نگاه کردم

 ذوق داشتم

 

...وای مرش نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم 

ی و واقعا تو رویاه ی ی چیر ام یه همچیر

دیدم...مرش عشقمنیم  

 

؟...یم  یم ان کتی خوای ازم تشکر کتی ؟خوای جیی  

 

 کنجکاو ابرونی باال انداختم و گفتم: 

 

 ...فک کن اره... 

 



م و یم خوام  من دخیی  

 

کردم. نه مثل اینکه واقعا شوکه فقط نگاهش یم

خواست قضیه فقط واسه من پیش پا اون بچه یم

! افتاده بود   

 

خوای ؟! ...چی ؟چیو یم  

 

   بچه دیگه عزیزم...بچه... 

 

 جیغ زدم: 

 

خواییتر ؟! ...تو از من بچه یم  

 



خندید پا به فرار گذاشت دور کلبه کیل دویدم 

داد خندید به فرارش ادامه یمدنبالش و اون یم

 دیگه به نفس نفس افتاده بودم... 

 

 ...صیی کن ببینم

 

بهم زل زد و نفس  رسجاش وایساد از فاصله ی دور 

 نفس زنان گفت: 

 

زیزم من درخواست عجیب و غریتی از تو ع -

ی ندارم...فقط...فقط یم گم بچه دار شیم همیر  

 

 داد زدم: 

 

 ... تو چند سالته ؟



 

 کنجکاو گفت: 

 

   خب بیست و پنج !... 

 

 ...من چند سالمه؟

 

 چند قدیم جلو گذاشت و گفت: 
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مون  ه دار شدن زیادی سنکتی واسه بچ...فک نیم

 کمه؟؟؟

 



   نه

 

خوای تو این سن بابا بشی ؟!... ... یعتی تو یم  

 

  اره دیگه...خودت گفتی بهم میاد بابا شم یادت 

 رفته... 

 

وع کردم به حرف زدن  با صدای بلند رسی

 

 چیه حاال که 
ی
... من غلط کردم...اصال میدون

دلت هوس بچه کرده بفرما برو یه زن دیگه بگیر  

...تو که ماشاهلل خیلیا دور و برت  که زودتر پدر شی

ان... پلکهیم  

 



 و قدم زدم و 
ی
نگاه ام و ازش گرفتم و مسافتی طوالن

ی نگاه کردن به  از کلبه دور شدم. بدون برگشیی

ی روی شن ها ی ساحل دراز کشیدم. چشمام  حسیر

 و بستم و دستام و باز کردم

 

 ...  چه آرامشی

 آسمون ابری... 

رسید اصال انتها نی که بنظر یمصدای دریا

 نداشت... 

کرد. آرامش و لحظه به لحظه بیشیی بهم تزریق یم  

 

ی راست یم  بود. حسیر
ی

گفت دریا اسم خییل قشنگ

 کردن کنارش و یم
ی

داد اگر تقدیر بهم فرصت زندگ

اصال اگه یه جوره دیگه ای با هم اشنا شده بودیم 

 یم
ی

م و دریا و زندگ  کردیم حتما اسم دخیی

ذاشتم... یم  



 

ی با مرد دیگه  از فکر کردن به این که بعد از حسیر

ای ازدواج کنم و لحظه های عاشقانه ای و  

اومد. اصال از فکر کردن بسازم اشکم در یم  کنارش

 نی اختیار اشک توی چشمام 
ی به زمان بعد حسیر

گرفتام یمشدو گریهجمع یم  

 

اقل کردم. یا حدهام فکر نیمکنار اون من به درد 

کرد که  هاش ذهنم و درگیر یماون انقدر با خونی 

 توی کنج تنهانی 
ام وقتم و بگذرونم... کمیی  

ی که بود تالشی بود که هر لحظه یم ی کرد تنها چیر

شد یم  واسه خوشحال کردنم. ای کاش بعد اون

 مرد و دنیای بدون اون رو تجربه نکرد... 

 

زیر   شدم که یهو دوباره داشتم توی افکارم غرق یم

گلوم گرم شد. با ترس چشمام و باز کردم و 



 شده های بستهکه زیر پلک   هایاشک
ی
ام زندان

ی چشمم آویزون شدند و به بودند از گوشه

اشون ادامه دادند... راه  

 

   به چی فک میکتی هووم؟

 

روی بدنم خیمه زده بود. فقط بهش نگاه 

کردم... یم  

دم: آروم با صدای گرفته و بغض آلودم لب ز   

 

 ...  ...هیچی

 

 به پهلو خوابیدم یه دستم و زیر رسم گذاشتم

وار اومدو رو به روم دراز کشیدو دست اش نوازش

ام لغزوندروی گونه  



 

   دنیا 

 

 به چشماش نگاه کردم... 

 

ی، یا تنها میشی گریه    چرا هر وقت تو فکر میر

 میکتی هووم؟

 

 ...گریه نکردم... 

 

اعث شد با د و بای خنتی توی چشمام ز با چهره

 نگاه اش از جوانی که بهش دادم پشیمون بشم... 

 

 ...چیه ؟! 

 



   فک کردی حواسم نیست ؟

 

 ... من خوبم... 

 

   خونی ویل خوب به چشمم نمیای... 

 

 ... چیکار کنم خوب به چشمت بیام؟

 

  دیگه گریه نکن ، حتی اگه یه روزی بدترین اتفاق 

 واسمون افتاد... 

 

دم. آنی چشماش حالم و خوب به چشماش نگاه کر 

کرد... یم  

 

باشه؟ -  



 

کرد لب درحایل که هنوز آنی چشماش و تماشا یم

 زدم: 

 

 ...باشه

 

 ...    خب حاال دخیی من گ میاد بسالمتی

 

حاال که دیدم دست بردار نیست دیگه دلم 

خواست با حرف زدن وقت خودم و تلف کنم نیم

 چون اون گوشش بدهکار این حرفا نبود... 

 

پاشدم و روی شکم اش نشستم صورتم و نزدیک 

صورتش بردم دوس داشتم تحریک اش کنم دقیقا 

اومدمثل کاری که اون خییل خوب از پسش بریم  



 

آروم انگشتم و روی لباش کشیدم رسش و باال اورد  

اش دادم. پاشدم و که لبام و ببوسه که حریص هل

دستام و تو جیب پالتوم کردم و باالی رسش 

م. وایساد  

 

ی ابروهاش نشسته بود کامال  از اخیم که بیر

 
ی
مشخص بود که بدجور حالش و گرفتم و عصبان

 شده

 

کتی به فکر آخرو عاقبت اش هم   این کارارو یم

بخشه ، راه به راه با باشا...من ببخشمت خدا نیم

 ...  احساسات پش مردم بازی میکتی

 

 ...هوی پش مردم شوهرمه ها... 



 

لباساش کشید و لباساش و پاشد و دستی روی 

تکوند. از قیافه ی جدی اش پیدا بود کیل ناراحت 

شده. دستاش و تو جیب کت چریم اش کردو به 

ی راه افتاد. دنبالش رفتم و از پشت  سمت ماشیر

 بغلش کردم: 

 

 ...عشقمممم... 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

ی
 رسجاش وایساد. کالف

 

   ای بابا 

 

ی کشیدم  دوباره به دستام و از دور کمرش پاییر

ش ادامه داد...   مسیر



 

...باهام حرف بزن خوو ی  ...حسیر

 

رفتم و رو به روش وایسادم اون با اخم یه به 

راهش ادامه میدادو من مجبور بودم عقب عقب 

دم...  ی  برم. همزمان باهاش حرف میر

 

...خب عزیزم من...من نمیتونم واست بچه 

 بیارم...چیکار کنم خوو

 

م زن م - مباشه پس منم میر ...نظرت؟یگیر  

 

اش جیغ بکشم و یه جانی اش و  اومدم که از دست

م که بفهمه نباید تو روم بگه یم خواد زن گاز بگیر

ی برخورد کردو و روی  ی ه که پشت پام به چیر بگیر



اوفتادم که تند دستش و هوا معلق شدم. داشتم یم

 پشت کمرم بردو نذاشت... 

 

از ترس قلبم تند تند به قفسه ی سینه ام 

دم. دستیم ی اش و از پشت  کوبیدو نفس نفس میر

کمرم برداشت و نی اهمیت بهم از کنارم رد شدو به 

ی  ... اش قدم برداشتمسمت ماشیر  

 

ی برسه پشت  دویدم و قبل اینکه اون به ماشیر

فرمون نشستم و درو بستم. استارت زدم و زیر لب  

 گفتم: 

 

...تا خونه رو پیاده بیا که بفهیم اهمیت ندادن چه 

ایه... مزه  

 



ی پشت  تا حاال سیع نکرده بودم جلوی حسیر

 کنم. مثل این که حاال 
ی

فرمون بشینم و رانندگ

. پام   یعتی چی
ی

وقت اش بود بهش بفهمونم رانندگ

دم و الفرار ...   و روی پدال گاز فشی

 

 تا جانی که تونستم ازش دور شدم

 وایسادم و پیاده 
ی
بعد از یط کردن مسیر طوالن

دور بودم که اندازه ی یه چوب   شدم انقد ازش

یت به چشم یم اومد... کیی  

 نی اختیاز خندم گرفت... 

 

 ...اخ اخ...اقای مقدم خسته نشی یه وقت... 

 

 نشستم و گازش و گرفتم یه اهنگ رپ پیل کردم 



در داشبوردو باز کردم عینک دودی مارک دار شو 

وبه چشمم زدم. هنوز رس جاش وایساده   در اوردم

چپ بهم نگاه میکردبود و چپ   

 

پشت فرمون واسش ژست گرفتم و رسیدم  

ی و عینکم و روی بیتی  کنارش شیشه رو دادم پاییر

 جا به جا کردم

 

 ... اقا خوشتیپه برسونیمتون؟... 

 

یه نگاه نی اهمیت پر از خشیم بهم کرد و نی حرف 

راه افتاد جلدی رسو ته کردم. یهو با عصبانیت 

 فریاد کشید: 

 



 یه بالنی رست   بیشعوور... 
ی

این چه حرکاتیه نمیگ

 بیاد من چه خایک باید توی رسم بریزم هان؟

 

 خشکم زد! 

در اوردم و با قیافه ای مظلوم   ام و آرومعینک

لب زدم: آروم  

 

 یم
ی

کنم دیگه کار ...چی شده مگه!... دارم رانندگ

 عجیتی نکردم! 

 

 بلدی؟
ی

   نگفته بودی رانندگ

 

ی خایص نبود که بخو  ام بگم...بعدشم مگه ... چیر

 پرسیدی و نگفتم؟

 



 ...
ی
ون    مثل آدمم که نمیر

 

 رو ترمز آدم 
ی
ن ی ...یهو میر

ی
ون ...تو مثل آدم میر

ی باال اورده  ی نمیدونه کجاشو بیاره باال که یه چیر

 باشه بلکم بفهیم چقدر مزخرفه رانندگیت

 

حریص عینک ام و به چشمم زدم شیشه رو باال  

 کشیدم و گازش و گرفتم... 

 

 ...احمق حقته اون همه راه و پیاده بیای... 

 

چند دقیقه ای گذشت به در ویال رسیدم. هوا کم  

شد. در برام باز شد. قبل اینکه کم داشت تاریک یم

 ورود کنم وایسادم و تو فکر رفتم. 



 بودم اما دلم نیماز دست
ی
اومد ولش  اش عصبان

 کنم اون همه راه و تنهانی و پیاده بیاد... 

 

در اوردم و پرت کردم روی صندیل کنارم  عینک و 

رسو ته کردم. چند دقیقه گذشت که بهش 

 رسیدم... 

ی کشیدم  شیشه رو پاییر

 

ی بریم  ... بیا بشیر

 

 انگار نه انگار ... 

هندزفری تو گوشش بودو حتی یه ثانیه هم تالش 

نکرد واسه نگاه کردن بهم. بیخیال داشت قدم 

دو به راه اش ادامه یم ی داد! میر  

 



ی پی اده شدم . هندزفری اش و کشیدم پاییر  

 انگشت اشارم و به سمته اش گرفتم و گفتم: 

 

 دارم دلم 
ی
... باهات قهرم ویل چون قلب رئوف

ی بریم  نیومد بذارم پیاده بیای خونه... پس بشیر

 

م زل زدو به  دست به بغل  

 

 ...دیر وقته ها نگاه کن هوا تاریک شده

 

کرد حریص گفتم: فقط بهم نگاه یم  

 

ی بشه  ...باشه انقد اینجا بمون تا زیر پات علف سیی

 



ی و خودش و ول کردم و پیاده به سمت  ماشیر

خونه قدم برداشتم. حتی یک بارم به عقب 

 برنگشتم

کاله پالتوم و رو  دستام و تو جیب ام فرو بردم. 

رسم کشیدم و نی اهمیت قدم زنان به راهم ادامه 

 دادم... 

 

کامال تاریک شده تقریبا نیم ساعتی گذشت هوا  

 بود 

ی منو تو این تاریگ ول  باورم نیم شد یعتی حسیر

ترسیدم. خودم و با کرده و رفت! کم کم داشتم یم

که یاد فیلم  فکرای عجیب و غریب مشغول کردم

 ترسناک هانی که قبال دیده بودم نیوفتم! 

 

ویل ذهن مریضم نی اختیار منو یاد موجودات 

 یمعجیب و غریب با رسو کله ی خ
ی
نداخت... ون  



ام و در اوردمکردم. گوشی از ترس داشتم سکته یم  

کردگراند کامال سیاه ام ترسم و بیشیی یمحتی بک  

 

ی مخاطبام پیدا کردم ی و از بیر  شماره ی حسیر

چند لحظه به اسم اش زل زدم غرور لعنتی ام 

داد بهش زنگ بزنم. فلش گوشیم و اجازه نیم

تم روشن کردم و جلوی پام انداخ  

 

 بیابون بود نی آب و علف حتی یه 
ی ی اش عیر زمیر

سنگ بزرگم نداشت که بدونم تا کجا اومدم و چقد 

دیگه رو باید برم که به خونه برسم. تا چشم کار 

ی صاف و صوف شتی یم   بودکرد زمیر

وع لب گفتم:   زیر لب رسی

 



ی  ی دخیی مردم و به کشیی ... خدا ازت نگذره حسیر

 دادی

 

ی بود یا واقعا رسدم شده بود نمیدونم از ترس زیاد

 اخه حس شدید رسما هم به بدنم نفوذ کرده بود

 

...خیالت راحت شد...خیالت راحت شد 

احمق...خودت االن تو خونه پا رو پا انداختی و 

Tvبیخیال داری  میبیتی    

 

دیگه نتونسم تحمل کنم صفحه ی گوشیم و 

اش روشن کردم توی مخاطبام دنبال شماره

هو... گشتم که ییم  

 



با شنیدن صدای بوق ماشیتی که پشت رسم بودو 

چراغاش که جلوی پام و روشن کرده بود به سمت 

 اش برگشتم

 

ی بود !...   حسیر

 مدل هانی که واسه 
ی بیخیال نشسته بود و عیر

عکاش ژست میگرن بهم زل زده بود. شیطونه 

گفت برگردم و به راهم ادامه بدم. اما نه اگه یم

رسما صدرصد میمردم...  رفتم از ترس و یم  

 

 ترجیح دادم برم و بشینم... 

ی  غرورم و زیر پام له و لورده کردم و به سمت ماشیر

درو محکم    رفتم درو باز کردم و نشستم حریص

 کوبیدم... 

 



رسم و به صندیل تکیه دادم و به سمت شیشه 

دیدم و تنظیم کردم. حتی یک لحظه هم تالش 

 از دست اش نکردم واسه نگاه کردن بهش حسانی 

 بودم
ی
 عصبان

 

حرکت کردیم. اخه بگو عویصی یه بچه ارزش این و 

؟ یا اینکه داره زن ات و تو تاریگ و تنهانی ول کتی

؟ زیر چشیم نگاهش    و قهر کتی
ی
باهاش حرف نزن

کردم. فقط خدا میدونه چقدر سکوتت من بیچاره 

 رو عذاب میده فقط خدا میدونه... 

 

د بیست دقیقه ای  شکم کم بدنم داشت گرم یم

گذشت. به خونه رسیدیم در برامون باز شد وارد 

 بهم نی توجیه یم
ی کرد از وضعیتی که شدیم. حسیر

اومده بود عصابم خورد بود دلم   به وجود

دنم ادامه بدم... خواست به قهر بو نیم  



 

ی پیاده شدو در و بست چشمام و روی هم   از ماشیر

یقه  گذاشتم و خودم و به خواب زدم. چند دق

ی ازش نشد یگ از چشمام و باز   گذشت اما خیی

کردم و یه نگایه به اطراف انداختم دیدم داره 

 ... ی  برمیگرده به سمت ماشیر

 

ی و باز کرد  رسی    ع به حالت اولیه برگشتم در ماشیر

 چند ثانیه گذشت. لعنتی بغل ام کن خب... 

 

ه ی لجباز    دخیی

 

 دستاشو زیر بدنم بردو بغلم کرد

 اخیش... 



همیشه رسم و تو گردن اش فرو بردم و دستام  مثل

و دور گردنش حلقه کردم. پشت رس هم عمیق 

طرش و بو کنمعکشیدم که بیشیی نفس یم  

چند دیقه انی گذشت با شنیدن صدای بسته شدن 

 در فهمیدم تو اتاق خوابیم... 

 

اروم روی تخت گذاشتم و دکمه های پالتوم و باز  

شد که آروم لب کرد. صدای االرم گوشیش بلند 

 زد: 

 

   عههه 

 

رسی    ع از تو جیب اش در اوردو با صدای آروم 

 جواب اش و داد: 

 



   الوو... 

 

 _ 

... خسالم مامان مرش شما  - ونی  

 _ 

سونهاره دنیا ام خوبه س - الم میر  

 _ 

 

الن؟...االن که ...راسش خوابه بهش میگم بعدا ا -

 بهت زنگ بزنه ... 

 _ 

 

چشم چشم -  

 



کرد. پاشدم و ون صحبت یمداشت با لییل ج

نشستم رسش و به سمت ام برگردوند و متعجب 

 اش و 
ی
ی بار پیشون بهم چشم دوخت! برای اولیر

اش کردم! بوسیدم از حرکت ام شوکه  

 

   مامان من بعدا باهات تماس میگرم... خدافظ... 

 

 گوشی و قطع کرد و گفت: 

 

   تو مگه خواب نبودی؟! 

 

 ...نه... 

 

سم...عجباا  واقعا که کم کم  دارم ازت مییی  

 



 با خنده گفتم: 

 

 ...چرا اخه؟

 

انی و دارم ازت میبینم که تاحاال ندیده 
ی   یه چیر

 بودم... 

 

؟!  انی
ی  ... چه چیر

 

 عجیب و غریبت که بیشیی 
ی

  چه میدونم رانندگ

ی تو نقش ،  ا...فرو رفیی مخصوص پشاست تا دخیی

 بازیگر خونی هستیا... 

 

 ...نه بابا بازیگر چی ؟

 



فحه ی گوشیش و خاموش کردو روی عسیل  ص

 گذاشت... 

 

   دنیا

 

 ... هووم

 

 با اخمانی درهم صداش باال رفت: 

 

   صد بار بهت گفتم بگو جانم چرا نمیفهیم؟

 

 گناه دالم... 
ی
ن ی  ... عشقم چرا رسم داد میر

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف



 

   بگو جانم

 

 ... جانم عزیزم

 

   باریکال االن شدی یه دخیی خوب... 

 

.خییل خب بابا...حرفت و بزن...یه کاری نکن .. 

ها... دیگه نگم جانم  

 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

   خواستم بگم .... 

 



 مکث کرد! 

 

؟! ...یم
ی

خواستی چی بگ  

 

ی و اون مدیل    ببخش اون لحظه که دیدم ماشیر

رسو ته کردی فک کردم دیگه از دستت دادم 

 نفهمیدم چی گفتم... 

 

 من آدیم نبودم که ته دلم ضعف رفت واسش. ویل

ی راحتیا از اشتباهات کش بگذرم...   به همیر

 

بخشم... نیم  

 

   چرا اخه من که معذرت خوایه کردم... 

 



... چرا ولم کردی تو اون تاریگ داشتم سکته 

کردم از ترس... یم  

 

دی؟  عه داشتی و سکته یم ی کردی و زنگ نمیر  

 

ی ترجیح  ... از دستت ناراحت بودم واسه همیر

م اما بهت زنگ نزنمداد م بمیر  

 

ها  دفعه ی اخرت باشه از این ترجیحا میدی  

 

پاشدم و به سمت کلید برق رفتم دستم و روش  

 گذاشتم و اتاق روشن شد

 

ی از پشت بغلم کرد. دستاش و محکم  یهو حسیر

 دور کمرم حلقه کرد 



 

خوام لباسام و عوض کنم...عههه ولم کن یم  

 

 خندیدو گفت: 

 

...   ول نمیکنم  ...میخوای چیکار کتی  

 

 کیل وول خوردم اما انگار نه انگار 

محکمیی کرد حس کردم معدم  یهو قفل دستاش و 

ون. دستم و جلوی دهنم  د بیر ی از دهنم داشت میر

 بردم

 

با دیدن حالم دستاشو باز کرد. رسی    ع دویدم تو 

. هر چی تو معدم بودو نبودو باال  دستشونی

 اوردم... 



ی مدام به در گلوم انگار پاره شد ه بود. حسیر

د. آروم درو باز کردم ی دو صدام میر ی  دستشونی میر

 

ی نشستم و زانوهام  انقد نی حال بودم که روی زمیر

وع کردم به گریه کردن...   و بغل کردم رسی

 

مت دکیی پاشو...دنیا    دنیام ، قربونت برم پاشو بیی

 

 با تمام توانم جیغ زدم: 

 

 ...نمیخوااام ولم کن ... 

 

خواستم اینطوری بشه... من، من نیم  بخدا   

 

 هق زدم و گفتم: 



 

 ...حاال که میبیتی شد... 

 

   پاشو بریم شام بخوریم... 

 

ون یم خوام بخوابم... ... کوفت بخورم ، برو بیر  

 

   دنیااا... 

 

 آخرین توانم و برای آخرین جیغ به کار گرفتم: 

 

وون  ...گفتم برو بیر

 



رفت و پاشد با دیدن حالم بزور نگاهش و ازم گ

رسی    ع از اتاق خارج شد. به حموم رفتم احساس  

کردم تمام بدنم بوی گند گرفته. یه دوش گرفتم و 

ون اومدم. لباس خوابم و پوشیدم و گرفتم  بیر

 خوابیدم... 

 

صدانی مبهم باعث شد بدن خواب رفته ام و یه 

تکون بدم و بزور پهلو به پهلو شم. کم کم صدا برام 

دستی رو روی بازوم احساس   واضح تر شد و لغزش

 کردم. آروم پلکام و حرکت دادم و بازشون کردم... 

 

   صبح ات بخیر قشنگم

 

ی یه صبح بخیر ساده برام 
انقدر خسته بود که گفیی

از کوه کندن هم سخت تر بود. آخه بگو اول 



. ندیدی حال صبچ چرا من بیچاره رو بیدار یم کتی

م بخوابم دیگه.  .. دیشبم رو؟ بذار بگیر  

 با دستم چشمام و مالیدم و بزور لب زدم: 

 

 ...  ...صبح...بخیر

 

  قربونت برم پاشو صبحانه آماده اس بریم باهم 

 بخوریم 

 

 ... ساعت چنده

 

   ده

 

 با نق و نوق گفتم: 

 



...بذار بخوابم توروخدا...  ی  ...حسیر

 

یشبم شام نخورده گرفتی د -

 خوابیدی...پاشو...پاشو تنبل خانوم...پاشو دیگه

 

دستام و به سمت اش دراز کردم. خندیدو دستام و  

 گرفت با یه حرکت نشوندم... 

 

...کمرم درد گرفت  ...آخ کثافت آرومیی

 

...اگه رسه صبح بیدار شی دو ز بس که یما - خوانی

ات قدم راه بری یه خورده ورزش کتی این وضع

 نیست

 



...مگه وضع من چشه؟؟؟...هیکل به این 

...ورزش یم چیکار...مگه مغز خر  خوامخونی

 خوردم از خوابم بزنم پاشم ورزش کنم

 

با خنده رسی به نشانه ی تأسف تکون داد. به 

 سمت کمد ام رفت درش و باز کرد

 

؟  ...چیکار داری میکتی

 

   لباس بپوشم واست دیگه

 

ون اورد بیا اینو بپوش...   یه شلوار مشگ جذب بیر

ام و  تو همون حالتی که بودم پوشیدم اش و بلوز 

 در اوردم یه نگایه بهم انداخت... 

 



   عه دنیا

 

هن بگردی اشکال نداره من بگردم  ...چیه تو نی پیر

 اشکال داره ؟

 

...بعدشم منظورم  ی  گفیی
ی
ی زن   اوال که مردی گفیی

این بود که بذا اول لباست و انتخاب کنم بعد 

هن ات و در بیار لخت رسما یم خوری پیر  

 

 دوباره مشغول انتخاب شد

نی حرف پریدم تو دستشونی صورتم و شستم 

ون اومدم موهام و شونه زدم و بستم. نگایه به  بیر

ی انداختم کل لباسام و داشت زیرو رو یم کرد حسیر  

 

ی داری چیکار میکتی ؟!   ...حسیر



 

؟چرا این لباسا اینطورین  -  

 

 جلو رفتم و متعجب گفتم: 

 

 ...چجورین ؟! 

 

؟!  پوشی ینارو یما    یعتی تو واقعا  

 

 

 ...اره خب! 

 

اش و گرفتم و گفتم: بلوز یقه اسگ توی دست  

 



ی و چند بار جلوی خودت پوشیدم  ...همیر

 

   عجیبه !... 

 

 ... کجاش عجیبه ؟! 

 

 یه بلوز حریر کالباش به طرفم گرفت

 

   بیا اینو بپوش ببینم

 

 گرفتم اش بدون لباس زیر پوشیدم اش 

 

 چشماش درشت شد... 

 



!...این لباس ها همینطوری خییل   وای مگه یم.شه

ی به چشم میان... ویل تو یم پوشی ...اصال آدم نا چیر

 
ی
 میمون

 

 یه چرچی زدم و گفتم: 

 

 ...ما اینیم دیگه... 

 

 دستاش و دور کمرم بردو گونه ام و محکم بوسید

 

   قربونت برم...حالت بهیی شد؟

 

 دستام و دورش بردم و گفتم: 

 

م...یعتی  ... ...اهوم...خییل بهیی ی   خوبم...حسیر



 

جان -  

 

 ... ببخشید باشه؟

 

   چیو ببخشم ؟! 

 

...دیشب رست داد زدم...حالم خوب نبود خودت  

 که دیدی

 

 حلقه ی دست هاش و دورم محکم تر کرد و گفتم: 

 

ی نگفتی که...  ی    عزیزدلمم...اشکال نداره چیر

 



 ازش جدا شدم آروم لبام و بوسید

 

   بریم صبحانه؟

 

تم: لبخند زدم و گف  

 

 ...بریم

 

خونه رفتیم. یه  ی دستم و گرفت با هم به اشیی

صبحانه ی مشتی خوردیم. روی مبل رو به روی 

Tv ل و تو دستم گرفتم و   دراز کشیدم. کنیی TV و  

ی و صدا زدم...   روشن کردم با صدای بلند حسیر

 

 ... ی  ...حسیییر

 



 اونم دقیقا مثل من بلندو کش دار گفت: 

 

   جاااانم

 

نجام دنبالم نگرد... گم من ای...یم  

 

اش فضارو پر کرد. به های اوج گرفتصدای خنده

سمت ام اومد. با نگاه کردن بهش نی اختیار زدم 

 زیره خنده. پاشدم و نشستم... 

 

   قربونت برم من هووم؟

 

دستام دور گرنش حلقه کردم و پرو پرو تو 

 چشماش زل زدم و گفتم: 

 



 ...اره برو عشقم... 

 

گفت: دو لباش و آویزون کر   

 

 خدا نکنه؟
ی

   نمیگ

 

 خودم و ازش جدا کردم و با تشی گفتم: 

 

 ...باشه خب اصال نرو 

 

وع کرد به قلقلک دادنم  زیر گلومو بوسید و رسی

شدم. یهو از شدت خنده داشتم روده بر یم

احساس حالت تهوع بهم دست داد دستم و 

 
ی
 با چشمانی که نگران

ی جلوی دهنم بردم حسیر

د  ی بهم زل زده بود: توشون موج میر  



 

   چی شده؟! 

 

ی شم از اینکه واقعا حالت تهوع  منتظر بودم مطمی 

دارم یا نه که با بسته شدم راه گلوم به رسعت برق 

 و باد خودم و به دستشونی رسوندم... 

 

شدم همزمان با باال اوردن دیگه داشتم دیوونه یم

یختم. گلوم درد میکرد رس گیجه داشتم  اشک میر

آخر باز کردم هق زدم و آروم لبام و شیر آب و تا 

 ازهم باز کردم و گفتم: 

 

 ...خدایا دیگه بسه...منو بکش و راحتم کن

 



به یم ی پشت رس هم به دره دستشونی ضی زد حسیر

 و با لحتی نگران و ترسیده گفت: 

 

یا...دنیا...باز کن درو...باز کن ببینم چت شدهدن -  

 

ش باال آروم درو باز کردم و خارج شدم. یهو صدا

 رفت: 

 

مت  یت هست بپوش بیی ی   دنیااا ، بخدا تو یه چیر

...مریض شدی، شاید رسما خوردی!....صد  دکیی

بار بهت گفتم لباس گرم بپوش تو گوشت که 

ه...   نمیر

 

 نی توجه به حرفاش وارد حموم شدم و درو بستم



وان و پر اب کردم لباسام و در اوردم و و توش 

گرم آرومم میکرد نشستم موهام و باز کردم. آب    

 

 بیست دقیقه ای توی وان بودم... 

پاشدم و یه دوش درست و حسانی گرفتم حوله ی 

حموم سفیدم و برداشتم و پوشیدم کمربندش و از 

 جلو گره زدم و از حموم خارج شدم... 

 

ی مثل این که منتظر بود چون بالفاصله با یه  حسیر

دست لباس جلو اومد. با حوله ی حموم روی 

از کشیدمتخت در   

 

ی کارو کردی که این حالته دیگه ...پاشو    همیر

نم... پاشوکخشک    موهاتو  

 



خوام ولم کن حال ندارم...نیم  

 

 داد زد: 

 

شنوی ...   عه بهت میگم پاشو ...نیم  

 

 بهت زده رسم و چرخوندم و بهش نگاه کردم

 

؟! 
ی
ن ی  ...چرا داد میر

 

 اخم اش محو شد و آروم بهم گفت: 

 

پاشو دیگه چرا انقد منو اذیت میکتی   قربونت برم   

 



 بهش زل زدم و گفتم: 

 

خوام...نیم  

 

 منتظر عکس العملش شدم قیافه اش جدی شد

 

   پا نمیشی نه؟

 

 ...نه

 

اش و زیر بدنم برد و روی صندیل جلوی یهو دست

آینه نشوندم. کیل بهش خندیدم. رسم و به صندیل 

 تکیه دادم و موهام و پشت صندیل ریختم

 

وع کرد به شونه زدنشونیه  شونه برداشت و رسی  



کردم. سشوار و برداشت تو آینه فقط تماشاش یم

و مشغول خشک کردن موهام شد. چند دقیقه ای  

 گذشت... 

 

ی و روشن یم کنم لباس ها   خب عزیزم تا من ماشیر

 تو بپوشو بیا... 

 

 ... وا...کجا بیام ؟! 

 

مت دکیی دیگه..   یم . خوام بیی  

 

یم نیست! ... دکیی واس ی ؟! من که چیر ه چی  

 

   عصاب منو خورد نکن پاشو... 

 



ی و نداشتم دلم یم خواست حوصله ی دکیی رفیی

م بخوابم. پاشدم و به سمت اش رفتم...   فقط بگیر

 

 ...عشقممم ...من خوبم بخدا... 

 

؟...احمق که نیستم دارم رنگ و    یعتی چی خونی

ی؟بینم...خونی و دم به دیقه باال میار روت و یم  

 

... دم به دیقه چیه... دفعه ی اول که تقصیر تو 

 بود دفعه ی دومم تقصیر تو بود... 

 

   من ؟! 

 

...اره دیگه کم با دل و روده ی من ور برو که باال 

 نیارم



 

  چه ربیط داره ؟...دل و روده ی سالم و بذاری 

وسط دوتا سنگ ام حال صاحب اش و مثل حال 

یت تو نیم ی ت دیگه... هسکنه ...حتما یه چیر  

 

... حاال تو این یه بارو چشم پوشی کن دفعه ی 

 میام
ی

 بعد اگه حالم بد شد هر جا تو بگ

 

 مظلوم نگاه اش کردم. تو فکر رفت

 

   باید بیای ها... 

 

 ... میام قول میدم... 

 

 بهم زدو گفت: 
ی
 یه زل طوالن



 

   باشه 

 

 

به سمت در خروچی رفت حوله رو در اوردم و یه 

ی سفید کت شلوار جذب  ه با بلوز یقه دلیی تیر

تم و پوشیدم. رژ  چرم   و های اسیی
ی
مشکیو کتون

جیغ قرمزم و به لبام زدم از اتاق خارج شدم 

 حوصله ام رس رفته بود یه چرچی تو خونه زدم 

 

ی  یه خورده با گلدون کوچولوی کاکتوس روی میر

Tv ور رفتم   

 

 ...آااخ

 



ی بود با عصبانیت کوبوندم  ی سوزن تیر اش روی عیر

ی و راه حیاط و پیش گرفتم. انگشتی که خار   میر

کاکتوس توش رفته بود و وسط لبام گذاشتم و 

 میک زدم... 

 

 وارد حیاط شدم 

چشمام و بستم و یه نفس عمیق کشیدم. هوای 

تازه وارد ریه هام شد. با نفس کشیدن احساس دل 

ی بهم دست یم ی داد دستم و روی گونه ام  انگیر

ده بودکشیدم صورتم یخ ز   

 

یهو دستانی رو احساس کردم که شونه هام و تو 

. و نفس گریم که گردنم و قلقلک  ی خودشون گرفیی

دادیم  

 



یه کوچولو رسم و چرخوندم با بو کردن عطرش 

 آرامش موجود برام چند برابر شد... 

 

ی لطفا ترک عادت کن  ...حسیر

 

 آروم توی گوشم نجوا کرد: 

 

   هوووم ؟چیکار کنم؟

 

کننده بود صداشو نش تحریکلحن حرف زد

دوست داشتم. مخصوصا وقتی اروم در گوش ام 

د. اون خوب یم ی دونست من با کدوم  حرف میر

دم... کارش اختیارم و از دست یم  

 



 که یهونی میای یم
ی ترسونیم دیگه...سکته ... همیر

 میکنم میوفتم رو دستتا

 

   عههه خدا نکنه

 

ی رفتیمازم جدا شد دستم و گرفت. از پله ها پا ییر  

 

بریم؟... کجا داری یم  

 

خوام یه جوجه کبانی بهت بدم که انگشتاتم   یم

 باهاش بخوری

 

 ...آخ جون

 



. که پشت رسم آروم  وع کردم به بیی بیی جلوجلو رسی

 عصتی و ب  خندید. یهوداشت یمیمقدم بر 
ا لحتی

 سوایل گفت: 

 

   بیا اینجا ببینم! 

 

تم: همون حالتی برگشتم به سمت اش و گف  

 

 ...چیه؟! 

 

 بلوز نچی سفیدم و با دستش لمس کرد... 

 

 چشماش قلمبه شد و با عصبانیت گفت: 

 

   دنیاااا! 



 

 ...چیه چی شده ؟! 

 

ین چیه پوشیدی ؟!...خدا بگم چیکارت  ا -

ی کارارو یم کتی که این حال و روزتهکنه...ده همیر  

 

ی  زیپ کت ام و تا ته واسم کشید. صورتم و بیر

 دستاش گرفت

 

گونه هات از رسما رسخ شدن ...      

 

دوباره دستم و گرفت و تند تند به سمت حیاط 

پشتی بردم یه حیاط خییل بزرگ بود پر از گل و  

 گیاه یاد باغچه ی خونه مجردی اش افتادم

 



به سمت در رفتیم که با باز شدن اش گوشه ای 

دیگه از ویال نمایان شد. جلو تر رفتیم یه در دیگه 

نشیمن شدیم به سمت اتاق خواب  باز شد که وارد 

 بردم

 

کت چرمم و در اورد و بزور یه پالتوی گرم تنم کرد 

ون اومدیم. خدارو شکر خدمتکارا هیچ   از اتاق بیر

کدوم جرات ورود به خونه رو بدون اجازه ی 

ی نداشتند...   حسیر

 

خونه رفت پشت رسش راه  ی ی به سمت آشیی حسیر

نشستم  افتادم یگ از صندیل هارو عقب کشیدم و   

 بود دسته کم پانزده نفری 
ی

ی خییل بزرگ میر

و ناهار بخورن...  تونستند روش شامیم  

 



ی   در یخچال و باز کرد و گوشت در اورو روی میر

گذاشت. تخته گوشت و اوردو کنارش گذاشت و 

 یه چاقوی بزرگ...دوباره به طرف کابینت ها رفت 

 

 ...بیام کمک؟

 

   نه عزیزم

 

کردم  صفحه ی گوشیم و روشن  

روی قسمت موزیک کلیک کردم و یه موزیک اروم 

وع   نی کالم پیل کردم. اومدو رو به روم نشست و رسی

 کرد به برش دادن گوشت... 

ه شدم:   دستم و زیر چونه بردم و بهش خیر

 

 ....عشقممم



 

   جان؟

 

ی و از گ یاد گرفتی هووم؟ ی  ...آشیی

 

گلو خندید و گفت: تو   

 

   از خودم

 

نم... عههه دارم ج ی دی باهات حرف میر  

 

گفت: خندید و   

 



ی دارم ، بیشیی  ی   راسش من عالقه ی زیادی به آشیی

م و بخورم ، تا این که بشینم  ی دوست دارم خودم بیی

ن ، بذارن جلوم ی  ، بیی

 

 ... اووو ، خب به منم یاد بده 

 

ی عالقه داری؟ ی    به آشیی

 

...نه فقط دوس دارم هر وقت از رس کار میای 

ی خا واست غذا  خودم م عیر ی نومای دیگه... بیی  

 

 دست از کارش کشید و بهم زل زد

 

   قربون چشات برم من

 



 ریز خندیدم و گفتم: 

 

ی یاد بده...نیم ی خواد قربونم بری ...بهم اشیی  

 

چشممم -  

 

 بشقانی که چهارتا پیاز توش بودو جلوم گذاشت

 

وع اینارو پوست بکن    بیا واسه ی رسی

 

جام بدم پیاز پوست  ... کارای گنده گنده بده ان

 کندنم شد کار اخه؟... 

 

   خب باشه 



 

 پاشد و رنده رو اورد و جلوم گذاشت 

 

 ...این چیه؟! 

 

 متعجب گفت: 

 

رنده دیگه!   -  

 

 ...خب؟

 

   بعد پوست کندن رنده اشون بزن

 

 ...باشه



 

وع کردم  روی موهام و بوسیدو نشست رسی

کرد. واقعا سخت بود ویل زیر چشیم بهم نگاه یم

نمود کردم کاره خییل راحتیه. هنوز زمان زیادی وا

 نگذشته بود که مثل چی پشیمون شدم

 

این چه غلیط بود من کردم خدا. آقا اصال من 

ی یانیم ی م. نخواستیم... خوام آشیی د بگیر  

بعد پنج دقیقه یه پیازو با هزار زورو بدبختی و 

وست کندم و توی بشقاب گذاشتمپ  فحش تو دیل  

 

 ...هوووف

 

یه؟!   چ  

 



م رساغ  ... هیچی مرحله ی اول و گذروندم دارم میر

 پیاز بعدی... 

 

 خندیدو گفت: 

 

ی یه دونه رو یمن - ی همیر خواد بعدی و پوست بگیر

وع کن رنده بزن  رسی

 

؟ ی  ... یعتی بقیه الزم نیسیی

 

ی یه دونه رو رنده بزن    نه عزیزم اونارو ول کن همیر

 

 ...باوشه

 

   افرین



 

نده مالیدم عجیب بود حتی یه  پیازو برداشتم به ر 

کوچولو هم شکل اش تغییر نکرد! نی این که بذارم 

متوجه بشه به کارم ادامه دادم که بلکم پیازه تغییر  

 
ی
کنه اما انگار نه انگار. دیگه داشتم اعصبان

شدم. با عصبانیت گفتم: یم  

 

ی   ...حسیر

 

   جانم؟

 

نن؟ ی  ... چرا پیازو به رنده میر

 



شمام به سمت رنده ی تو متعجب نگاه اش از چ

دستم رس خورد. نگایه به حرکت دستم و رنده 

 انداخت. زد زیر خنده! 

 

 خواد رنده بز  قربونت برم ولش کن نیم
ی
ن  

 

 ...وا چرا میخندی سوال پرسیدم؟

 

زنند ...پیازو   اخه عزیز من پیازو که به رنده نیم

زننرنده یم  

 

 هم یم
ی
دارم کنه؟ پس من یه ساعته ... مگه فرف

کنم؟! چیکار یم  

 

 اومدو کنارم نشست. رنده و پیازو برداشت



 

ن،  این مدیل رنده رو نیم نش و ین مدیل یما  گیر گیر

 پیازو... 

 

 به حرکاتش دقت کردم... 

 

 ... چه جالب بده منم انجاام بدممم

 

بیا عزیزم -  

 

وع کردم  ازش گرفتم اشون و رسی

وع به سوزش کرد. به ثانیه نکشید   که چشمام رسی

 اشک از چشمام رسازیر شد

 

 ...آخ آخ چشمام



 

ام و پر آب  رسی    ع دویدم به سمت سینک مشت

کردم و تو صورتم پاشوندم. چند باری این کارو 

انجام دادم. سوزش چشمام کمیی شد. چشام بسته 

ی برخورد کردم  بود و برگشتم یهو به حسیر

مالیدم چشمامو باز کردم و درحایل که مدام یم

کردم: اشون نگاش    

 

   خونی عزیزم...ببینم چشماتو

 

 رسشو خم کرد

 

   قربونت برم چشمات قرمز شدن که... 

 

خونه خارج شدیم ی  دستم و گرفت و از آشیی



 

خوام بهت کباب بدما تو چرا خودت و   من یم

ی آماده شد بهت میگم خسته یم کتی ...برو بشیر

 ...
ی
 بیای تست بزن

 

خونه  ی رفتپیشونیم و بوسید و به سمت آشیی  

Tvبرگشتم به سمت  و روشن اش کردم...    

 نیم ساعتی گذشت که صداش بلند شد... 

 

   دنیا اگه حوصله ات رس رفته بیا کمکم

 

خواستی ... چیه تو که کمک نیم  

 

ی    گفتم اگه حوصله ات رس رفته، اگه هم نه بشیر

Tv ی   تو ببیر  



 

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 

 ...میام....میام

 

تو دست اش بود. پاشدم و  بند و بساط کباب

 پشت رسش راه افتادم وارد حیاط پشتی شدیم... 

ی  منقل و همه چی آماده بود روی صندیل میر

خوشگل چهار نفره نشستم. کبابارو روی منقل  

وع به باد زدن کرد  گذاشت و رسی

 

ی بیام کمک؟...   ... رسآشیی

 

 خندید و گفت: 

 



   بیا

 

وع کردم   پریدم پشت منقل باد بزن و گرفتم و رسی

به باد زدن. دود از کبابا بلند شد. یهو به جای بوی  

کباب احساس کردم بوی گندو کثافت بلند شد. 

اوردم. چند باری خودم و داشتم معدم و باال یم

 زدم به اون راه اما.... 

 ... 

 

از دستشونی خارج شدم. انگار که با یه رسنگ کل 

ون کشیده بودند از بس که بدنم  خون بدنم و بیر

ی دقیقا رو به روم  نی  حس شده بود . حسیر

 وایساده بود

 اونم با اخمانی درهم و قیافه ای غضبناک... 

 



کرد! معصومانه نگاهش  چپ چپ بهم نگاه یم

کردم که قویل که بهش داده بودم و فراموش  

 کنه... 

 

 ... چیه؟! 

 

و روی  کرد از کنارش رد شدم و خودمفقط نگام یم

بدنم کشیدم و تخت پرت کردم. پتو رو روی 

 چشمام و بستم. یهو داد زد... 

 

   دنیاااا

 

 نیم میی پریدم باال: 

 

 ... وای یا خدا!!! 



 

دم ی بان قلبم باال رفته بود و نفس نفس میر  ضی

 

؟!...زده به رست؟! 
ی
ن ی  ... چرا داد میر

 

نی حرف به سمت کمد رفت یه پالتوی بلند اوردو 

کردم تنم کرد. در مقابل حرکتاش مقاومت نیم  

عصبانیت اش ترسناک بود. شال مشکیم و روی 

 موهام انداخت دستم و گرفت... 

 

ون زدیم  ی برداشت از خونه بیر سوئیچ و از روی میر

ی شدیم. طویل نکشید که جلوی یه  سوار ماشیر

بیمارستان ایستادیم پیاده شدم. دستم و گرفت و 

 وارد شدیم

 



ه سالم کردیم  در زدیم و وارد شدیم. با هم به دکیی

نک اش و روی بیتی اش جا به جا کرد و گفت: عی  

 

ی      سالم بفرماییر

 

 روی مبل رو به روش نشستیم

 

   خب مشکلتون چیه ؟

 

 

ی انداختم  نگایه به حسیر

وع کنم...   با نوع نگاهش بهم گفت که رسی

 رسم و به سمت دکیی چرخوندم و گفتم: 

 



شه...اووم... راسش من چند وقتیه حالم بد یم  

 

 _ چند وقته؟

 

 ... تقریبا دوهفته

 

    حالت تهوع هم داری؟

 

 ... اره خب حالت تهوع دارم فقط... 

 

؟     رسگیجه چی

 

 ...اره

 



    احساس ضعف ؟

 

 ...اهوم...اره... 

 

یه آزمایش واست مینویسم انجامش بده جواب و 

 بیار... 

 

 _ چند وقته ازدواج کردین؟

 

شه... ...تقریبا سه هفته ای یم  

 

ی برگ ه ی ازمایش از مطب خارج شدیمبعد از گرفیی  

 

کردی؟  تو رسگیجه و ضعف داشتی رو نیم  



 

گفتم... خب چی یم  

 

 نفس پر از خشیم کشید... 

 

ی حاال من باید آزمايش بدم؟  ...حسیر

 

   اره خب

 

 ... خدایااا

 

   چیه؟! 

 

دونستی ترسم...نگو که نیم... یم  



 

   از ازمایش ؟! 

 

 ...از آمپول 

 

وع شد  ای باباا...باز  رسی  

 

 به دم در ازمایشگاه رسیدیم

 

   قربونت برم ترس نداره...برو تو... 

 

نگاه ام و ازش گرفتم با ترس و لرز وارد شدم دلم 

س زیاد دستام یمیم لرزید خواست برگردم از اسیی  

ی نیمیم ذاره بدون دونسم که تا شب ام شده حسیر

ون برم  آزمایش از بیمارستان بیر



 

ی هم وقت  و تلف نکردم یه نفس عمیق  واسه همیر

کشیدم و روی صندیل نشستم. بعداز آزمايشات ام 

ون رفتم  پنبه رو روی جای آمپول گرفتم و بیر

 

ی از روی صندیل پاشدو به سمت ام اومد  حسیر

 

؟!     خونی

 

...اهوم...گفت نیم ساعته دیگه جواب آزمایش 

 آماده اس... 

 

دست ام و گرفت. روی صندیل ردیف اول رو به 

پذیرش نشستیم. رسم و به شونه اش تکیه  روی

 دادم



ه با رو پوش سفید  ی یه پش چشم ابرو مشگ سیی

 پشت باجه ی پذیرش ایستاده بود

 

کردو دوباره مشغول  دم به دقیقه یه نگایه یم

خواست با شد دلم یه خورده شیطنت یمکارش یم

 چشم نی صدا ازش پرسیدم چیه ... 

ی گفت: کیل ذوق کردو بهم لبخند زد. یه و حسیر  

 

   پاشو پاشو بریم یه جای دیگه بشینیم... 

 

 رسم و از روی شونه اش برداشتم

یه نگایه بهش کردم بدجور اخم کرده بود مثل این  

 که متوجه حرکات پشه شده بود! 

 

 ...نشستیم دیگه



 

 اخم اش بیشیی شد و گفت: 

 

   گفتم پاشو

 

 از جام پانشده بودم که پشه صدامون زد

 

من خودم جواب آزمایش ات و میارم   تو برو   

 

 ...باش

 

ه حرکت کردم  به سمت اتاق دکیی

ی جواب آزمایشم و  دم که حسیر ی اروم اروم قدم میر

قبل ورود به اتاق دکیی بیاره. چند دقیقه ای دم در 

ی نشد  وایسادم که خیی
 اتاق دکیی



 

تصمیم گرفتم رایه که اومدم و برگردم و برم ببینم 

ی پیدا شدچه خیی شده که رسو   کله ی حسیر  

 

 ...چرا انقد دیر اومدی؟! 

 

 برگه رو از دست اش گرفتم

 

 ...تو برو من خودم میام

 

   یعتی چی تو برو من خودم میام؟! 

 

ه زنان تو یم خوای بیای ... خب عزیزم دکیی ، دکیی

 
ی

 چی بگ

 



 چند لحظه ای وایساد و بهم نگاه کرد

 

   باشه همینجا منتظر میمونم

 

...خودم میتونم بیام دیگه...برو تو م ی اشیر  

 

 اخم کرد و گفت: 

 

   قسمت پذیرش منتظر میمونم

 

منتظر جوابم نشد راه اش و کشید و رفت . در زدم 

ه رو چرخوندم...   دستگیر

 

 ... سالم



 

   سالم دخیی گل...همشت کجاست؟

 

 ...یه کاری واسه اش پیش اومد رفت

 

ی     اها...بیا بشیر

 

ش گذاشتم ی و نشستم برگه رو روی میر  

بازش کردو عینک اش و به چشم اش زدو با دقت 

ورا های آلوئهبهش نگاه کرد. چشیم روی گلدون

ی   چرخوندم. یه مدت گذشت آزمایش و روی میر

گذاشت و عینک اش و برداشت انگشتاش و بهم  

 گره زد. منتظر جواب شدم... 

 

   چند سالته عزیزم؟



 

 کنجکاو لب زدم: 

 

ور؟! ...بیست و یک سالمه...چط  

 

 لبخند زد و گفت: 

 

   عزیزممم...مامان کوچولو

 

ون زد...   چشمام از حدقه بیر

 

؟!!!   ... چیتر

 



  دخیی گلم شما بارداری...کاش همشتم اینجا بود 

گفتم ... بهش یم  

 

زنه برای چند لحظه حس کردم قلبم دیگه نیم

انگار که زمان برام متوقف شده بود. دکیی داشت 

و هاش ادامه یمبه صحبت داد. و من تصویر دکیی

دیدم اما حتی یک کلمه از حرفاش و هم یم

ود... بشنیدم. بدنم یخ کرده نیم  

 

به ای که با دست اش به صورتم زد به حالت با ضی

اولیه برگشتم. بغض کرده بودم و بزور لبام از هم 

 باز کردم: 

 

... خانم دکیی تورو خدا یه بار دیگه نگاه  

...شاید اشتبایه ج ی واب آزمايش یگ دیگه رو کنیر



دادن بهم... چه میدونم...غیر ممکنه هنوز...هنوز 

شه... یکماهم نگذشته...اخه مگه یم  

 

  یعتی خوشحال نشدی؟!...مگه ایتی که باهات بود 

 همشت نبود ؟! 

 

وعه دکیی فکر یم کرد بچه حاصل یه ارتباط نا مشی

ی هم چپ چپ بهم نگاه یم کرد. از  واسه همیر

ش نشستکنارم پاش ی دو رفت پشت میر  

 

ی عزیزم روزانه آدمای زیادی میان اینجا که    ببیر

حال تورو دارن من حتی به یک نفرشونم پیشنهاد 

ی و ندادم یا اگر هم دادم اسیم از مکان  سقط جنیر

 خایص نیوردم

 



( ترس عجیتی توی  ی با شنیدن کلمه ی )سقط جنیر

دلم افتاد. نفس توی سینه ام حبس شد و 

م تا کام حرف بزنمنتونستم ال   

 

 پدرو مادرت و رایصی به ازدواج ات    اگر نیم
ی
تون

 با پشه ازدواج کتی کتی یا به هر دلییل نیم
ی
تون

کنم این کارو حتما انجام بهت پیشنهاد یم

بدی...چون هم خییل سنت پایینه هم برو رو داری 

 داری... 
ی

 هم هنوز فرصت زندگ

 

د.  ی تو دهنم بونم ز  حرفاش و با لبخند بهم میر

ی توی یه نیم ی چرخید که جواب اش و بدم. یه چیر

 برگه نوشت و به طرفم گرفت بزور از جام پاشدم 

دستای لرزونم و به سمت اش دراز کردم برگه رو  

 گرفتم

 



 این  
ی
قانون   شماره ی یگ از دوستامه بصورت غیر

کارو انجام میده واست با هزینه ی کم و بدون 

 عوارض... 

 

فتم و بزور به سمت در نگاهم و ازش گر 

  قدم برداشتم  خروچی 

 

   خانویم

 

به سمت اش برگشتم.جواب آزمایش رو به سمتم  

 گرفت و گفت: 

 

   آزمایشت

 



برگشتم و برگه ازمایش و گرفتم و از اتاق خارج 

دادم. شدم. بغضم ترکید بزور پاهام و حرکت یم

خواست همونجا توی همون راه روی خایل دلم یم

یگه نباشم... جون بدم و د  

 

ریختمبه دیوار تکیه دادم نی صدا اشک یم  

کردم؟... کردم؟ چه غلیط باید یمچیکار باید یم  

کرد! یا یه فهمید روزگارم و سیاه یمکوروش اگه یم

... یه بالنی رس من یم ی اورد. یا یه بالنی رسه حسیر  

 

 

ی نمونده بود که با صدای بلند زار  ی هق زدم و چیر

هارو بکشونم باالی رسم... دمبزنم و همه ی آ  

های یه خانم پرستار با صدای پاشنه ی کفش

 اشکام و پاک کردم و با ضعف به راه ام ادامه دادم



 

 به پایان سالتی رسیدم که بعدش پذیرش بود

ه بهم داده بودو توی برگه ی  شماره ای که دکیی

آزمایش گذاشتم. برگه رو انقد تا زدم که توی جیب 

م و جلوی دهنم گرفتم چند بار ام جا شد. دست

 رسفه کردم لبخند زدم و وارد پذیرش شدم

ی با دیدنم به سمت ام اومد و سوایل نگاهش حسیر

 روم چرخید: 

 

   چی شد ؟! 

 

 ...هیچی گفت مشکیل نداری

 

 رو چشمام زوم کردو گفت: 

 



   چشات چرا اینطورین؟! 

 

 ...وا...چطورین؟

 

   گریه کردی ؟! 

 

ی باز د وع میکنیا ... ... عههه حسیر اری رسی  

 

 از کنارش رد شدم از بیمارستان خارج شدم

پشت رسم اومدو درو برام باز کرد. نشستیم و 

 حرکت کردیم

 

   خب بده ببینم آزمایشتو... 

 



خوای چیکار؟! ...عشقم آزمایش منو یم  

 

خوام ببینمیم -  

 

...وا مگه نگفتم دکیی گفته مشکیل ندارم...نکنه به 

 حرفام شک داری؟

 

...من فقط دوس 
ی
ن ی   عه عزیزم این چه حرفیه میر

 داشتم مدرک خوب بودنت و ببینم 

 

 ...جا موند

 

   جا موند ؟! 

 

 ...اره دیگه



 

شه   یعتی چی جا موند؟! مگه یم  

 

 ...حاال که شده دیگه

 

واسه این که بحث به جاهای باریک نکشه دستم 

پیل کرد. زیر چشیم  و دراز کردم یه موزیک آروم

نگاه کردم. عویصی بالخره کاره خودت و   بهش

 کردی... 

خوام... خوام ، بچه یمبچه یم  

 

حاال خیالت راحت شد؟ االن دیگه آرویم؟...منه 

خنگ اگه میدونستم زیر زیرگ داری یه کارانی 

کردم که میکتی تو رابطه حواسم و بیشیی جمع یم

 اینطوری دستی دستی خودم و بدبخت تر نکنم... 



 

 

مغز بودم که حتی برای یه بارم به این  انقدر خول

فکر نکردم که ممکنه این اتفاق بیوفته حتی سیع 

م بخورم که این  نکردم یه ورق قرص کوفتی بگیر

ماه هم نی دردرس تموم بشه بره نی کارش... یک  

 

ی یه طرف این بچه ی وامونده  حاال جدانی از حسیر

 هم یه طرف. رسم و به صندیل تکیه دادم... 

 

 در از شی
ی

ی به آدمای شهر زل زدم زندگ شه ی ماشیر

 من از همینجا واسه 
ی

جریان بود. ویل ای کاش زندگ

ی از حرکت ایستاد. ی همیشه کات یم شد. ماشیر

ی پیاده شد درو برام باز کرد  حسیر

 



 ... واسه چی وایسادی؟! 

 

   واسه ناهار

 

ی بریم حالم از کباب  ی ول کن بیا بشیر ...وای حسیر

 بهم میخوره

 

خوایم کباب بخوریم...هرچی تو  گفته یم  گ

 دوست داشتی سفارش میدیم

 

 ...گشنه ام نیست... 

 

   عشقم دوباره داری عصاب منو خورد میکنیا

 



اصال حوصله ی بحث کردن باهاش و نداشتم 

ی پیاده شدم ی هم ترجیح دادم از ماشیر  واسه همیر

وارد رستوران شدیم. با وجود این که اشتهای 

نداشتم بزور چند قاشق سوپ  خوردن هیچی و 

 خوردم ... 

 

ساعت بعد روی تخت خوابم دراز کشیده یک

 بودم و به سقف اتاق زل زده بودم... 

 تا گ باید زجر بکشم؟!... 

 تا گ باید تحمل کنم؟!... 

 

اصال این خوشبختی که میگن چرا نیست یا اگر هم 

هست چرا طول عمرش انقد کمه یعتی ما زاده 

شیم ؟ دستم و روی شکمم  شدیم که زجر بک

شهکشیدم باورم نیم  



 

یعتی یه آدم دیگه قراره به این دنیای نا آرام 

بیاد؟!نکنه اینم قرار مثل من بشه؟!...نکنه 

 رسنوشت من در انتظارش باشه؟!... 

 

، درد پشت درد... 
ی
 پشت نگران

ی
 نگران

گشتم خونه.باید همه چیو با آنیتا در باید بریم

ایط اون تنها کشذاشتم. تو میون یم بود   این رسی

تونستم باهاش حرف بزنم و ازش مشورت که یم

م...   بگیر

 

ی رفتم. از اتاق خارج شدم  از تخت ام پاییر

ی رو به روی  Tvحسیر نشسته بودو مشغول  

 تماشا... 

 



Tvرفتم و کنارش نشستم. به یه نقطه از  زل زده  

بود! به طوری که متوجه حضورم نشد! خم شدم 

پاش گذاشتم و به پهلو روی مبل دراز   و رسم و روی

 کشیدم

 

از دستی که نوازش وار روی موهام کشید فهمیدم 

 متوجه حضورم شده

 

ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم؟

 

خوام اینجا بمونم... برگردیم خونه دیگه نیم  

 

   چرا چی شده مگه؟! 



 

ه دلم واسه  ...هیچی اینجا حوصله ام رس میر

ه...قرار شد دوهفته خونمون،مامان و بابا تنگ شد

 ... ی  ای برگردیم شد سه هفته حسیر

 

کنیم اینجا   خب عزیزم ما که داریم زندگیمون و یم

ه...بریم تو دود و  یا اونجا نداره...هوای اینجا بهیی

نیم  ی دم چیکار کنیم اخه؟...مامان و باباتم زنگ میر

 بیان پیشمون چطوره؟

 

اش و بدم گفتم: نی اینکه جواب  

 

ریم هوووم؟...فردااا ب  

 

   حرف حرفه خودته ها ... 



 

پاشدم و رو پاهاش نشستم. دست اش و دورم 

 حلقه کردم

 

 ...بریم دیگه باشه؟

 

 تو چشمام زل زد و لبخندی روی لباش نشست: 

 

 
ی

   هر چی تو بگ

 

لبامو روی لباش گذاشتم و رسم و به سینه اش 

دم... هام و روی هم فشی چسبوندم و پلک  

 

وازم و لباسامون بودم مشغول جمع کردم ل  



ی هم کمکم یم کرد همه رو جمع کردیم و توی حسیر

ی زیپ اش  چمدون های روی تخت گذاشتیم. حسیر

ون رفت  کشید و دست اش گرفت و از اتاق بیر

 

یه لباس معمویل پوشیدم و شالم و روی موهای 

بازم انداختم. یه ارایش ساده کردم و از اتاق خارج 

 شدم

ی مشغول به سمت در خروچی رفت م. حسیر

صحبت کردن با یگ از مستخدم ها بود از  

ی نشستم  کنارشون رد گذشتم و توی ماشیر

 

 

 چند دقیقه گذشت... 

ی هم اومدو پشت فرمون نشست و استارت  حسیر

 زد: 



 

   خب بریم دیگه... 

 

 حرکت کردیم

 

ی بر   ای کاش یم یم دریا... شد قبل رفیی  

 

.. خواست . نگایه بهش انداختم خودمم دلم یم  

کردم. باید زودتر اما نباید وقت و تلف یم

ک ساعت بود... گشتم یک ساعتم، یبریم  

 

...عشقمم بیخیال انقد باهم دریا بیایم که دریا زده 

 ...  شی

 

وع کرد به خندیدن  رسی



 

   وای دنیا خداروشکر که تو کناریم

 

 ...خداروشکر که تو کناریم عشقم... 

 

ی  وس یهکرد یهو دلم هعاشقانه بهم نگاه یم چیر

ترش کرد. گلونی صاف کردم نگاهم و ازش گرفتم. 

نکنه این همون ویاره معروفه که میگن زنای حامله 

 دارن؟

 

شدم انگار بدنم کمبود لواشک و داشتم دیوونه یم

آلوچه داشت. آروم دستم و جلو بردم و داشبورد 

ی توش  ی و باز کردم. جز بيسکوئيت و شکالت چیر

 نبود! 

ی با لحتی سو  ایل گفت: حسیر  



 

ی یم - ی گردی؟! دنبال چیر  

 

 ... ی  تند دستم و برداشتم و شیشه رو دادم پاییر

؟ همینم  ی حاال چرا هول شدی شیشه رو دادی پاییر

 مونده یخ کنم... 

 

ی  - خوای؟ی یمدنیا...باتوعم...چیر  

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

 ...ها؟!...نه!...نه بابا! 

 

گرسنته؟  -  



 

 ...نه بابا گرسنه کجا بود... 

 

ی خواستی بگو رس  - ی مر چیر اه بگیر  

 

 ...میگم... 

 

 تند نگام کردو گفت: 

 

جان؟ چی میخوای؟ -  

 

 ...یه...هیچی بیخیال!... 

 

 نگاهش و ازم گرفت و گفت: 



 

-  ... باشه...هرطور راحتی  

 

های رفت پیش آلوچه و لواشکهمه اش فکرم یم

هم فکر یم ی کردم ترش. حتی گه گداری به گوجه سیی

شدو بزاق دهنم بیشیی و بیشیی یمو راه به راه 

مجبور بودم مدام آب دهنم و قورت بدم. دیگه 

 نتونستم تحمل کنم تند گفتم: 

 

ی من لواشک یم خوام...حسیر  

 

نگاهش و از مسیر گرفت و کنجکاو نگاهش و روم 

 چرخوند: 

 

   چی میخوای ؟! 



 

 ...لواشک

 

بار برای بار دوم نگاهش روم چرخیده شدو این

م کرد! روی شکمم زو   

 

؟!... ...چیه چرا اینطوری نگام یم کتی  

 

 شونه ای باال انداخت و گفت: 

 

...هیچی همینطوری!     هیچی

 

ی از حرکت ایستاد  ده دقیقه ای گذشت. ماشیر

ون  پیاده شد. رسم و خم کردم و یه نگایه به بیر

 انداختم جلوی یه سوپر مارکت بودیم



 

ا رسم و به صندیل تکیه دادم و چشمام و بستم ب

شنیدن آالرم گوشیم چشمام و باز کردم. دستم و 

ام و از روی صندیل عقب اوردم و دراز کردم و کیف

 روی پام گذاشتم

ون اوردم بردیا بود!...   گوشیم و بیر

 

 یاخدااا... 

این دست بردار نیستا. تا من و چال نکنه ول کن 

ام بردم و چند تا نفس نیست. دستم و روی سینه

س و اضطرابم  عمیق کشیدم که یه  خورده از اسیی

کاسته شه. یه نگایه به در سوپر مارکت انداختم 

ون نیومده بود...  ی هنوز بیر  حسیر

 

خواست بدونم حرف حسابش چیه دلم یم

وصل کردم...   تماس  



 

 ...الوو

 

 با صدانی گرفته گفت: 

 

؟    سالم عشقم خونی

 

 نی اهمیت به لحن حرف زدنش گفتم: 

 

 ... کاری داشتی بردیا؟

 

  انقد اون پشه ی احمق مخت و شست و شو 

م نمیدی؟ه  داده که جواب سالمم و  

 



 باشنیدن حرفاش عصابم خورد شد... 

 

 دفعه ی اخرت باشه درموردش 
ی

...چی داری میگ

نیا...  ی  اینطوری حرف میر

 

درحایل که بغض توی صداش کامال آشکار بود  

 گفت: 

 

دنیا -  

 

لم دداشت هم دوباره نی اختیار سکوت کردم. شاید 

 کارانی که براش یم
ی سوخت اونم بدون در نظر گرفیی

 باهام کرده! 

 



تونستیم ن و تو یک ساعت و بدون هم نیمم -

..یادته کجاها باهم بگذرونیم...یادته. 

رفتیم؟...چجوری رس به رس این و اون یم

خندیدیم...بیخیال تمام گفتیم و یمذاشتیم و یمیم

امه دادن...تنها دلیل بدبختیامون...تنها دلیل اد

 و نفس کشیدن هم بودیم...بیست و یک 
ی

زندگ

تمام روزهامون و باهم    سال تمام،

گذروندیم...وقتانی هم که نبودی با فکرت 

دست دادنت...  گذشت پر از ترس از یم  

 

زد: به اینجا که رسید خشم توی صدای موج یم  

 

شم میام دره خونه ات کش که عد من پا یمب -

ه و پشت رسش و هم نگاه چند روز  ه دیگه. میر

ه از خونه پرتم یمنیم کنه کنه دستم و میگیر

ون؟!   بیر



 

بغض بهش مجال ادامه دادن و نداد بعد یه 

 با عصبانیت و بغض داد زد: 
ی
 سکوت طوالن

 

ن اون شب...اون شب مثل سگ جلوی در اون م -

خونه ی لعنتی تا صبح وایسادم به امید این که دل 

 اشتباه کردی، سنگت به رح
ی

ی بگ م بیادو بیای پاییر

 هنوزم من و یم
ی

 فقط باید منتظر بگ
ی

خوای...بگ

...اما تو  باشم تا این قضیه تموم شه و مال من شی

نیومدی...تمام شب و تو بغل اون پدر سگ بودی 

ریختم و از رسما یخ و من بخاطرت داشتم اشک یم

دم...  ی  میر

 

ی بشنومخوام چ...بسه بردیا...بسه دیگه نیم ی یر  

 



  ببینم عمو میدونه دخیی سنگدلش عاشق شده 

 هووم؟

 

ترسیدم از یهو ترس عجیتی به جونم چنگ زد! یم

 این که کوروش بفهمه

ی و از دست بدم یم ترسیدم... از این که حسیر

ترسیدم بفهمه پش مقدم کش که از ته یم

 
ی

وجودش ازش متنفره دارو ندارم توی این زندگ

ا نقطه ضعفمه... لعنتی شده و تنه  

 

   چیه ساکت شدی؟

 

 با عصبانیت گفتم: 

 

 داری بزن نداری خدافظ... 
ی
 ...حرف



 

ی منو تو فاصله افتاده  باورم نیم شه دنیا چقد بیر  

 

 ... همه اش تقصیر خودت بود

 

  تقصیر من ؟!...میگن خاصیت عشق 

 بخشش...من بدی کردم تو باید یم بخشیدی

 

نداشتم بردیا... من از همون اولشم دوست   

 

 با صدانی بغض آلود گفت: 

 

   نگو نداشتی که همه اش دروغه... 

 



 سکوت کردم

سوخت یه عمر کنارش نفس کشیده دلم واسش یم

تونستم غم و غصه اش و ببینم. واقعا بودم نیم

 احساس ترحم توی دلم شعله کشید... 

ش باشم... تونستم عاشق ااز اون ورم نیم  

 

ده... ... بس کن بردیا کشش ن  

 

اومد حرف بزنه که با شنیدن صدای باز شدن در 

ی رسی    ع قطع کردم و گوشی و سایلنت کردم  ماشیر

ی  دوتا نایلون بزرگ   به سمت عقب برگشتم. حسیر

 و روی صندیل های عقب گذاشت و درو بست

 اومد و پشت فرمون نشست

 

ی واسه چیه گرفتی اخه؟!  ی میر  ... وای این همه چیر



 

   الزم میشه عزیزم

 

 ... لواشک من کو؟

 

 دوباره بهم زل زد! 

 

... من نمیدونم تو چرا اینطوری نگام 

 افتادیم
ی
...اتفاف ی شده؟کتی ی ه؟چیر  

 

 خندید

دست اش و به سمت یگ از نایلونا بردو یه لواشک 

ون کشید  بزرگ و بیر

 

   بیا قربونت برم 



 

وع کردم به خوردن.  تند تند بازش کردم و رسی

 آخیش... 

خوردم بیشیی آتیشم بیشیی ازش یمانگار هرچقدر 

شد... خاموش یم  

 

 گذشت... 
ی
 مدن

بقیه لواشک و پرت کردم روی نایلونای عقب 

ی و گفتم:   ماشیر

 

ی من دارم یم خوابم رسیدیم بیدارم کن... حسیر  

 

رسم و به پشتی صندیل تکیه دادم و و راحت لم 

بستم که متوجه نگاه اش دادم داشتم چشمام و یم

 شدم



 

! ...چیه؟  

 

   تو اصال به فکر من نیستیا

 

 چیکار کنم؟
ی

 ... خب عزیزم میگ

 

  هیچی عشقم... بگیر بخواب...بگیر بخواب راحت 

 باش

 

اومد حوصله ام رس رفته بود واسه خوابم نیم

ی  هم خواب و ترجیح دادم به زل زدن به اینورو همیر

اونور. دستم و جلوی دهنم گرفتم و با زبون نی 

 بهش گفتم و 
ی
ایسه... زبون  

 



 

ی کنار یه دشت وایساد  کیل ترسید. ماشیر

ی هم پیاده شد. خودم و گوشه  پیاده شدم حسیر

ی و الیک الیک  ای کشوندم و با زانو افتادم روی زمیر

 چند بار رسفه کردم.... 

 توش موج با لحتی که
ی
د گفت: منگران ی یر  

 

   چی شد دنیا ببینمت... 

 

اش نگاه  رسم و باال بردم و به قیافه ی رنگ پریده 

 کردم

 

؟    قربونت برم خونی

 

 نگاهم و ازش گرفتم



پاشدم و دویدم رسی    ع پریدم پشت فرمون رسم و 

خم کردم و از شیشه یه نگایه بهش انداختم. 

هنوز رس جاش بود کیل بهش خندیدم شیشه رو 

 ... ی  دادم پاییر

 

؟خوای اونجا وایش...عزیزم تا گ یم  

 

 اومدو خم شد و نگام کرد: 

 

میام تو برو...   من ن  

 

 با لبخندی مضحک گفتم: 

 

ترش؟! ... چیه یم  

 



ام تموم نشده بود که درو باز کردو نشست جمله

روشن کردم و با رسعت تمام روندم دوست داشتم 

اش و ببینم. اما خوب بلد ترس اش و عکس العمل

به روی خودش نیاره. یه موزیک رپ با صدای بلند 

 پیل کردم

 

یکم آه با یه نوری کم... ) بزار پیل شه موز   

 

تو انقدر جذانی که نمیشه یه لحظه ازت دوری  

ی زاریع(  کرد... آرمیر

 

 میکنم دلم 
ی

...من نمیدونم چرا وقتی دارم رانندگ

خواد! موزیک رپ یم  

 



و  درحایل که با چشمانی درشت شده فقط مسیر

د که نزنم به یه جانی و هردوتامو نفله شیم  
ی دید میر

 گفت: 

 

... که تو اون کلت یه جو مغز نیستواسه این   -  

 

 صداش باال رفت: 

 

پااابمنو نگاه نکن...جلوتو  -  

 

 خنده هام اوج گرفت. چند باری زیگزاک رفتم

راه یک ساعته رو نیم ساعته رسو تهش و هم 

 اوردم

ی و متوقف    کردم کنار جاده ماشیر
ی

احساس خستگ

 کردم و گفتم: 



 

ی در اختیار خودت...   ...بیا ماشیر

 

احتی کشیدو گفت: نفس ر   

 

تونم برات بکنم اینه که...خدا نها آرزونی که یمت -

ی   آدمت کنه...همیر

 

ی هم پیاده شد  خندیدم و پیاده شدم. حسیر

وع به  آسمون ابری بود و بارون کم کم داشت رسی

کرد جامون و تعویض کردیم و راه افتادیمباریدن یم  

 

کتی به من رحم کن   عزیزم تو به خودت رحم نیم

.. گناه دارم بخدا.   

 



ی در حال  جلو رفتم و نی توجه به اینکه ماشیر

ی لبام گرفتم و میک زدم   حرکت لب پاییتی اش و بیر

که زد رو ترمز. متعجب ازش جدا شدم که تند  

 کمربندش و باز کردو دنباله ی بوسه رو گرفت... 

 

بوسیدم دستم و گرفت و درحایل که نی در نی یم

که نی اختیار   آروم به سمت خودش کشوندم

وع کرد به باز   خودم و به سمتش حرکت دادم. رسی

کردن دکمه های پالتوم. از تنم درش اورد و روی 

 پاهاش نشوندم... 

 

ی رابطه حریص شده بودم و که  انقدر برای داشیی

اصال برام مهم نبود کنار جاده وایسادیم و تو 

ی جاش نیست! یه خورده صورتش ازم  ماشیر

ای خمار شده ی جذابش فاصله گرفت و با چشم

توی چشمام زد یقه اش و گرفتم و کشوندمش 



ای رسداد و به سمت خودم که خنده ی مستانه 

 بوسه ی پر هوس لذت بخشش ادامه داد... 

 

ی به عمیل کردن قصدمون نمونده بود که با  ی چیر

 صدای آالرم گوشیش لبامون از هم جدا شد... 

ی کالفه و عصتی گفت:   حسیر

 

وس نی محل لعنتر خ  ای بر پدر -  

 

 زیر لب گفتم: 

 

ی   ...آمیر

 



ون بکشه  داشت گوشی  اش و از جیب شلوارش بیر

که نتونست. اومدم که برم دستم و گرفت و با 

ی ابروهاش جا خوش کرده بود گفت:   اخیم که بیر

 

شما کار دارم کجا؟...من هنوز با   -  

 

... صوای گوشیش قطع شد   

ش و پشت  لبم و گزیدم و رسم و زیر انداختم. دست

کمر بردو دوباره اقدام کرد واسه تموم کردن کاری  

که نیمه تموم رهاش کرد. برای بار دوم داشتیم 

شدیم تو حال خودمون که آالرم گوشیش غرق یم

 حس و حال عاشقانه رو ازمون گرفت! 

 

ون    گوشیش و از توی جیبش بیر
ی
حریص و عصبان

 کشیدو وصل کرد: 



 

؟ وقتی  هم زنگ الوو مرض داری پشت رس  -
ی
ن ی میر

یه بار جوابت و نمیدم یعتی کار دارم دستم بنده 

ه؟؟؟نفهیم...حالیته یا نمیتونم یم  

 

حاال که دیدم قسمت نیست ما یه خورده تو تنهانی 

ام  و لذت خودمون غرق شیم خودم و روی صندیل

ی با اخم زیر چشیم نگاه کرد و   کشوندم. حسیر

ذاشت ی مبایل گگوشیش و رو پایه ی نگهدارنده

 استارت زدو راه افتادیم... 

 صدای بهت زده ی رضا فضارو پر کرد: 

 

...خول شدی؟...واال میگن اینانی  
ی _ چته تو حسیر

ن رس عقل میان تو که بدتر شدی  که زن میگیر

 



...هوی رضا حرف دهنت و بفهمااا....داری با 

 
ی
ن ی  شوهر من حرف میر

 

 خندیدو گفت: 

 

بنده تو بوده _ به به دنیا خانوووم...نکنه دستش 

 هووم؟

 

ی همدیگه رو نگاه کردیم و همزمان از  من و حسیر

. خندت منفجر شدیم..   

 

خندین؟! هوی با شماما...الووو_ به من یم  

 

ی با خنده گفت:   حسیر

 



...ببند گمشو دیگه نشنوم صداتو... رضا ببند  -  

 

_ کارت داشتما...زنگ نزدم صدای مخمیل دنیا 

 خانوم و بشنوم که... 

 

ی ع صتی شدو گفت: حسیر  

 

اری چی میگیا... هوی رضا...بفهم د -  

 

ی _ خییل خب خییل خب ی ...آروم باش بابا...چیر

 نگفتم که...جای خواهرمونه

 

شه خه الدنگ تو مگه خواهر برادری رست یما -

 
ی

ی میگ ی  همینجوری یه چیر

 



 خندیدو گفت: 

 

 _ واال که رسم نیم
ی

شه...راست میگ  

 

احمبنال ببینم کارت چیه مز  -  

 

 _ میگم مزاحمتون شدمااا... 

 

ی دستش و جلو بردو کالفه گوشی و قطع   حسیر

... کرد   

 

ذاشتی حرفش و بزنه خب...عه یم  

 

 جز مسخره بازی نداره ولش کن این احمق -
ی
حرف  



 

کرد رسم و به پشتی صندیل سکوت همه جارو پر 

ه شدم...  ون خیر  تکیه دادم و از شیشه به بیر

 

••• 

" ی  حسیر

 

 

 

مت... اقارح  

 

 بدو بدو به سمتم اومد

 

    سالم اقا رسیدن بخیر 



 

 ... سالم...مرش

 

صندوق و زدم. بدون این که بهش بگم. 

ی و باز  چمدون هارو و برداشت و برد. در ماشیر

کردم به قیافه ی معصوم دنیا زل زدم. نی اختیار 

لبخندی روی لبام نشست از نگاه کردن بهش لذت 

بردم... یم  

صورت اش کشیدم...  دستم و اروم روی  

 

 ... عشقمم

 

با شنیدن صدام چشماش و آروم باز کرد و باصدانی 

 خابالود لب زد: 

 



 ... چی شده؟! 

 

؟  رسیدیم نیم خوای پیاده شی  

 

ی پیاده شد  دست اش و گرفتم از ماشیر

 کش و قوش به بدنش داد

 

   اخیش

 

 از حرکات اش خنده ام گرفت 

شونه و قیافه ی معصوم و بچه گونه حرکات پ

عجیب و غریب. جلو جلو راه افتاد به سمت در 

ورودی خونه. درو باز کرد و وارد شد پشت رسش 

 وارد شدم

 



  این بار واقعا دیگه اخیش.... هیچ جا خونه ی 

شه خوده آدم نیم  

 

 هیچ 
ی

... وا دنیا مگه از خونه مردم اومدیم که میگ

شه؟خوبه ویالی جا خونه ی خوده آدم نیم

ل خودمونه ها... شمالم ما  

 

   خب عشقم ...من اینجارو بیشیی دوست دارم

 

 ... خدا شانس بده... 

 

جلو اومد رو پنجه وایسادو صورت اش و به 

 صورتم نزدیک کرد و آروم پچ زد: 

 

وست داشتنیه... د    اینا همه کنار تو قشنگ و  



 

... دستم و پشت کمرش بردم و تو بغلم کشوندمش  

کردم و  یه به ثانیه احساس یمآرامشی که کنارش ثان

 کنار هیچ کس تجربه نکرده بودم... 

ی اون  خداروشکر که دیدم اش. خداروشکر که بیر

 همه آدم عاشق دنیا شدم... 

 

کنه... که لحظه به لحظه بیشیی عاشقم یمکش  

 به سمت اتاق خواب قدم برداشت

 

 

••• 

 

 دنیا"

 



 

وارد اتاق خواب شدم روی تخت بزرگ دونفرمون 

تم و به پشت خودم و انداختم... نشس  

 

 .... هوووف

 

 اش و در اورد و روی 
ی
ی وارد اتاق شد. بارون حسیر

 تخت انداخت 

 

م حموم کاری داشتی به بتول خانم بگو    من میر

 

 ...بتول کیه؟

 

   زن اقا رحمت دیگه

 



...باش برو...اهااا یادم رفته بود   

 

فت  داشت به سمت حموم میر

 

 ...منم بیااام

 

لم برگشت. چشم غره ای اومد که خندم  ه سمتب

وارد حموم شدو درو بست پاشدم یه لباس  گرفت

ی   ی ون زدم بوی قرمه سیی راحتی پوشیدم. از اتاقم بیر

 کل خونه رو در بر گرفته بود

 

خونه. پشت اش به من بود ی  پریدم تو اشیی

ه با گالی ریز شیپوری به تن  هن بلند قهوه ای تیر پیر

جلوی دهنم گرفتم و گلونی صاف  داشت. دستم و 

 کردم: 



 

 ...ِاهم ِاهم

 

 به سمت ام برگشت... 

 

ی      سالم خانم خوبیر

 

 ... سالم مرش

 

ی شما     ماشاهلل بزنم به تخته چقد قشنگیر

 

 لبخند زدم گفتم: 

 

 ... لطف دارین



 

چرخید و زیر لب قربون مدام نگاهش روم یم

انی و زمزمه میکردو 
ی فت و یه چیر فوت صدقه ام میر

 میکرد طرفم. چقدر با محبت بود! 

و کشیدمب جلو رفتم در قابلمه رو باز کردم.   

 

یتونم که خوبه ی  ... به به آشیی

 

   بله شمام لطف دارین 

 

 یه صندیل دادم عقب و نشستم

 

 ... 

 

 یهو از خواب پریدم 



ی داشت کراوات اش و جلوی آینه یم بست. حسیر

 پاشدم و به سمت اش رفتم... 

 

شدی عشقم   عه بیدار   

 

 ...اهوم..صبح بخیر 

 

   اووو صبح توهم بخیر 

 

؟!  ین بسالمتی  ...تیپ زدی جانی میر

 

کت دیگه    رسی

 

 ...بده واست ببندمش



 

 دستم و به سمت کراواتش بردم. جلو اومد

کراواتشو مرتب و خوشگل بستم. پیشونیمو 

 بوسید

 به سمت آینه برگشت

 

 
ی

   باریکال...به تو میگن زن زندگ

 

 ام اره؟... چ
ی

ون بلدم کراوات ببندم زن زندگ  

 

 خندیدو گفت: 

 

-  ...  چون همه چی تنخیر
ی

مویم بهت میگم زن زندگ  

 



 نگایه به رستا پاش انداختم

کت و شلوارو جلیقه ی رسمه ای اش فیت تن اش 

هن سفید و کراوات راه راهش...   بود پیر

نداخت! منو یاد برد پیت یم  

 

 ...عشقم

 

   جان... 

 

د خوشتیتی هووم؟...چرا انق  

 

 خندیدو لپم و کشید: 

 

   تو چرا انقد خوشگیل هووم؟



 

کتا  ... داری یه کاری میکتی باهات بیام رسی

 

  عزیزم بیای اونجا چیکار اخه؟ بمون خونه 

احت کن  اسیی

 

 ...سوفیارو اخراج کن تا باهات نیام

 

وع میکنا... بیخیالا  - ی بابا دنیا باز داری رسی  

 

نه عصتی دیداز این که یم
ی م داره زیر حرفش میر

گفتم: شدم و   

 

ی تو بهم قول دادی...   ... حسیر

 



  اره عزیزم قول دادم رس قولمم میمونم دیگه...مرد 

 وقولش دیگه باشه؟

 

 چشمام و ریز کردم و بهش زل زدم 

 

   خب دیگه من برم دیگه

 

 ... برو دلم برات تنگ میشه... 

 

   اخ اخ منم...میگم میخوای نرم؟

 

منم دارم همینو میگم دیگه...نرو...بمون پیشم...   

 

وع کرد به خندید  رسی



 

  نه دیگه باید برم کیل کار مونده که باید انجامشون 

 بدم... 

 

 ...عههه درد 

 

به خنده هاش پایان دادو آروم گونه ام و نوازش  

 کرد: 

 

   مواظب خودت باش باشه

 

 ...باشه ...توهم مواظب خودت باش باشه؟

 

   چشمم

 



.خییل خب برو دیگه ..   

 

؟!  ونم میکتی    داری از خونه بیر

 

 ...اره...برو برو...زود

 

ما م زن میگیر    میر

 

 محکم زدم تو بازوش 

 

...جراتشو نداری  ... غلط میکتی

 

ی کردو گفت:   با خنده رسی باال و پاییر

 



...جراتشو ندارم -
ی

راس میگ  

 

با خنده خداحافیطی کردو رفت. یگ دوساعت  

و برداشتم و با آنیتا توی یه کافه گذشت. گوشی 

 قرار گذاشتم. تاکش دم در منتظر بود... 

 

یه پالتوی طوش تا روی زانو هام پوشیدم کفشای 

 پاشنه بلندم و پوشیدم و شال مشکیم

ه خالصه کردم...   آرایشم و توی یه رژ تیر

 

 ساعت دو بعد از ظهر بود 

ی دقیقا گ میاد خونه چون هر نیم دونستم حسیر

امکان داره بزنه به رسش زودتر بیاد یا کارش  آن

طول بکشه دیر تر بیاد. ویل خب معموأل دو یا سه 

 به بعد میومد دیگه... 



 

ی  هم تصمیم گرفتم زودتر راه بیوفتم که واسه همیر

تا از رس کار برنگشته بود خونه باشم. مانتونی که 

آزمایشم و توی جیب اش گذاشته بودم و پیدا  

موبایلم و توی کیف مشگ  کردم. ازمایش و 

ام گذاشتمدستی   

 

حوطه بزرگمون گذشتممراه افتادم. از    

ونش  گوشیم به صدا در اومد از توی کیف ام بیر

 اوردم انیتا بود . وصل کردم

 

 ... الو 

 



و به سمت در بردم درو باز کردم با دیدن  دستم

ی پشت در حرف تو دهنم ماسید گوشی و  حسیر

و باال انداخت وگفت: قطع کردم. یه ابروش   

 

   کجا عزیزم ؟! 

 

 هول و دستپاچه گفتم: 

 

ون!...یعتی پیش یگ  فتم بیر ...داشتم...داشتم میر

 از دوستام! 

 

 وارد شدو در بست

 

؟!   ... عه چرا در و بستی

 



و بری؟ خوای منو تنها بذاری  یم  

 

گردم بخدا... ...زود بر یم  

 

 خونه انداخت و
ی
ون  پ  نگایه به نمای بیر

ی
 کردو  وف

 گفت: 

 

  من چجوری این خونه رو بدون تو تحمل کنم 

 هووم؟

 

 نرم؟! 
ی

 ...یعتی میگ

 

   قربونت برم بگو دوستت بیاد اینجا

 

 ای خدااا



ون  فتم بیر شانسم که نداریم حاال اگه من نمیر

ساعت هشت شب میومد خونه که از تنهانی 

بپوسم. دستم و گرفت و به خونه برگشتیم به 

pmآنیتا  ه بیاددادم ک  

 

داشتم واسه عوض کردن لباسام به اتاقم 

ی ببریم لند شد: گشتم که صدای حسیر  

 

   دنیا ناهار خوردی؟

 

 ...اهوم گشنم بود خوردم

 

   کاره خونی کردی عزیزم...برو برو به کارت برس

 



ی بود به  ی غذاش روی میر بتول خانم مشغول گذاشیی

اتاق خواب رفتم. یه بلوز و شلوار ساتن قرمزو 

پوشیدمشون گ داشتم. مش  

اومد و از وسط یه کمربند بلوز تا روی باسنم یم

 مشگ داشت... 

 

شلوارش هم دم پاش گشاد بود یه دستبند طال 

ی گذاشتم اش.  نازک و خوشگل داشتم روی میر

موهام و باز کردم و پشتم ریختم. کفشای مشگ 

پاشنه بلندم و پوشیدم. یه خورده از عطر خوش 

م زدمبوم و به لباس ا  

 

دستبندو برداشتم و از اتاق خارج شدم به سمت 

خونه نبود ی ی تو اشیی خونه رفتم حسیر ی  آشیی

 

ی کجاست؟  ...بتول خانم حسیر



 

ی ظرفا برداشت و گفت:   دست از شسیی

 

ی دستاشونو بشورن     خانم فک کنم رفیی

 

 ...اها

 

به سمت دستشونی رفتم. در باز بود. مشغول 

ی دستاش بود. رفتم و روی مب ل نشستمشسیی  

ون اومد یه نگایه بهم انداخت  از دستشونی بیر

 

   به به دنیا خانوم

 

 بهش لبخند زدم و جلو رفتم 



 

 ...بیا این و واسم ببند

 

دستبندو ازم گرفت و دور مچم انداخت و قفل  

 کوچولوشو بست. دستم و بوسید

 

   قربونت برم 

 

 یهو یه دود غلیظ دورمون پیچید

 

چشم بد دور...ماشاهلل    اسپند دونه دونه... 

 ماشاهلل 

 

با دود اسپند حس کردم راه نفس کشیدنم بسته 

 شد... 



 

 ... وای بتول خانم خفه شدم

 

   ماشاهلل چقد بهم میاین

 

 به رسفه کردن افتادم

 

  مرش بتول خانم اینو بیی خاموش دیگه... دنیا 

 حساسیت داره...یه لیوان آب هم بیار

 

خوردن به  اسه آباز کنارمون رد شدو رفت. و 

ی هم رفت لباساش و عوض   خونه رفتم. حسیر ی آشیی

 کنه



نشستم مشغول Tvرفتم و روی مبل رو به روی 

ی بعد از چند دقیقه اومدو کنارم  تماشا شدم. حسیر

 نشست... 

 

... ای بابا آنیتا چرا انقد دیر اومد؟ مردم انقد 

 منتظر شدم

 

   حرص نخور قربونت برم میاد دیگه

 

ن کردم و گفتم: لبامو آویزو   

 

 ...خسته شدم

 



صورتشو اروم اروم جلو اورد که لبامو ببوسه که 

اف اف به صدا در اومد. ازم جدا شدو حریص 

ون داد:   نفسش و بیر

 

ی خودم باز میکنم    بشیر

 

 پاشدو درو باز کرد... 

که آنیتا وارد خونه شد به    یک دقیقه نشده بود

نه استقبالش رفتم نفس نفس زنان تند تند گو 

 هامو بوسید

 

؟     قربونت برم خونی

 

 ... مرش تو چطوری؟

 



ی برگردوند و یه سالم احوال  رسشو به سمت حسیر

پرش گرم کردو به سمت ام برگشت. دست اش و 

 روی شونه ام بردو یه خورده عقبم کشید

 

    ببینم تورو... 

 

 کنجکاو نگاهش روم چرخوند. متعجب گفتم: 

 

 ...چیه؟! 

 

    عوض شدی! 

 

.نه بابا همونم...شاید تو دیوونه شدی! ..   

 

    نه بخدا قیافه ات تغییر کرده...شبیه... 



 

؟!   ...شبیه چی

 

   شبیه مامان ها شدی!...اره اره!...بخدا شبیه 

ها شدی! مامان  

 

ی با کنجکاوی رسش و   با شنیدن جمله ی آنیتا حسیر

کج کرد رستا پام و بر انداز کرد. وای یعتی انقد 

روی چهره ام تاثیر گذاشته بود؟! با باردار شدنم 

 خنده انی زورگ گفتم: 

 

 
ی

 آنیتا میگم دیوونه شدی میگ
ی

... چی داری میگ

 نه... 

 

    نه بخدا جدی میگم



 

ی برگردوند و گفت:   دوباره رسشو به سمت حسیر

 

    نه اقای مقدم؟

 

ی روم چرخیدو درحایل که تو  یه بار دیگه نگاه حسیر

 فکر بودو شوکه گفت: 

 

اال چی بگم!   و   

 

 تند دست اش و گرفتم به یگ از اتاق ها بردم اش

س تمام وجودم و  روی مبل نشست و لم داد. اسیی

 در برگرفت... 

 

ی و بهت بگم...آنیتا یم ی خوام یه چیر  



 

   بگو عزیزم

 

 ...راستش... 

 

ی ببینم!  ی مرغ پر کنده شدی بیا بشیر    چرا عیر

 

ردنشم دستام یخ کرده بودند حتی از به زبون او 

ترس داشتم. رفتم و کنارش نشستم. انگار که هنوز 

باورم نشده بود باردار بودم و یک نطفه توی 

گرفت و رشد شکمم کم کم داشت شکل یم

کرد... یم  

 

   خب حاال حرفت و بزن

 



 دستام و تو دستاش گرفت

 

   وای دنیا یخ زدی که... 

 

اش و روی پیشونیم گذاشتدست  

 

ام که نداری...   تب  

 

 رسم و زیر انداختم و گفتم: 

 

 ...آنیتا 

 

   عه بگو دیگه... 

 



 نگاهش کردم و تند گفتم: 

 

 ...من باردارم

 

دهن اش باز موند  شوک عجیتی بهش وارد شد. 

 چشماش قلمبه شد. دستامو رها کرد... 

 

  وای خاک به رسمون شد! ...شوچی داری میکتی 

دیگه؟!...بگو که شوخیه...توروخدا بگو شوخیه 

طاقت هضم اش و ندارم !  من  

 

... نه بخدا جدی میگم...چیکار کنم آنیتا یه راه 

 حل جلوی پام بذار... 

 



  چیکار کردی دنیا؟!!!...مگه... مگه تو قرص 

خوردی؟! نیم  

 

 با صدای بغض آلود گفتم: 

 

 ...نه...احمق بودم فکر نیم
ی
ی اتفاف کردم همچیر

...کف دستم و بو کرده بودم همون هفته  بیوفتی

شم و خودم و بیچاره میکنم؟ی اول حامله یم  

 

 اگه پدر  -
ی
... میدون ت بفهمه چه بالنی  

 

 ...اون نباید بفهمه

 

ی قدی که    بالخره که شکم ات باال میاد همیر

 نمیمونه... 



 

 اشکام رسازیر شد و هق زدم: 

 

س وارد نکن من خودم   ... تورو خدا انقد بهم اسیی

 کم فکرو خیال ندارم... 

 

و درحایل که غرق در افکارش بود و دنبال بغلم کرد 

 یه راه حل آروم لب زد: 

 

   چی بگم بهت عزیزم؟ چی بگم؟

 

 ازم جدا شدو گفت: 

 

ش و بکنیم!     باید تا شکم ات باال نیومده رسی

 



 ... منظورت چیه؟! 

 

   سقط... 

 

 بچم و 
ی

 آنیتا ...یعتی تو میگ
ی

...چی داری میگ

 بکشم؟! 

 

 
ی
 که دوسش   اره...بکش تا زنده بمون

ی
...بکش تا اون

 زنده نگهداری
ی
 داری و بتون

 

...دست بردار از این حرفااا...ادامه نده...خواهش 

سم...   نزن...من نمیتونم ...مییی
ی
میکنم دیگه حرف

اون بچه چه گنایه داره که باید رس ندونم کاریه 

 من تلف شه... 

 



ترش از پدرت ؟!   یعتی تو نیم  

 

ام تن و بدنم میلرزید با فکر کردن به کوروش تم

ترسیدم ازش. از این که بفهمه و دست به کارای یم

 بزنه یم
ی
ان ناشدن ترسیدم! با گریه گفتم: جیی  

 

ی چقدر بچه دوس   حسیر
ی
...آنیتا تو که نمیدون

 داره...اگه بفهمه از خوشحایل... 

 

 پرید میون حرفم و گفت: 

 

   یه راه دیگه هم داری... 

 

ی ام با شنیدن جمله اش متحول  شدم. با آستیر

 اشکام پاک کردم و با لحتی امیدوار گفتم: 



 

 ...چه رایه؟! 

 

ی به جای کارانی     هر چه زودتر مدارک و واسش بیی

قراربوده در مقابل دریافت مدارک واست انجام  که

ی و  ...اصال تو حسیر  کتی
ی

ی زندگ بده...بذاره با حسیر

 دوست داری؟

 

ی  من به اون  کردمکارو یمفکر خونی بود باید همیر

ی که یم ی سیدم، کوروش هم به اون چیر خواستم میر

ی که یم ی خواست. اما اون... چیر  

 

اون عالوه بر مدارک دنبال انتقام بود. اون 

به بزنه. اون یمیم خواست خواست بهش ضی

ی و نابود کنه. اما مگه من یم ذارم. حاال دیگه حسیر

ی فقط عشق و همش نبود. اون بابای بچه   حسیر



 خودم د که من دلم نیمای بو 
ی

اومد بخاطر زندگ

م! جون اش و بگیر  

 

ی   ...هوی حرف دهنت و بفهما اقای مقدم نه حسیر

 

 خندیدو گفت: 

 

   خب باشه اقای مقدم...دوسش داری؟

 

ی کردمرسم و گفتم:  و باال و پاییر  

 

 ...اره...خییل زیاد... 

 

شم دیگه  قربونت برم من...منم بزودی خاله یم  



 

ام لبخندی زدم... خیسبا چشمای   

 

 ... آنیتا بنظرت از پس اش بر میام؟

 

خوای بچه تو نگهداری باید تمام سیع ات و   اگه یم

 ...  بکتی

 

ی  ... بنظرت دزدیدن اون مدارک خیانت به حسیر

 نیست؟

 

 دنیا انگار یادت رفته تو چه 
ی

  چی داری میگ

 موقعیتی هستیا... 

 

ر اومداومدم که جوابشو بدم که در به صدا د  



 

 ...بیا تو

 

یتی وارد شد روی  بتول خانم با سیتی چای و شیر

ی جلومو گذاشت اشون. هر دوساکت شدیم و میر

 بحث و عوض کردم

 

؟
ی
ا آن  ... خب دیگه چه خیی

 

 رفت و درو بست

 

   هیچی سالمتی عزیزم

 

؟  ... از بردیا چه خیی

 



  دیگه باهاش کاری ندارم ...به قول خودت عشق  

ت...تصمیم گرفتم برم دنبال کش  که زورگ نیس

خوادکه دوسم داره و واقعا منو یم  

 

 ...افرین خب... 

 

کنه،یه جورانی    میالد پش خوبیه...بهم توجه یم

کنم کنارش احساس آرامش یم  

 

کشید راه به راه نگاهش و ازم از حرفاش خجالت یم

گرفت یم  

 

...واست خییل خوشحالم  ...رستو باال بگیر دخیی

ا امیدوارم خوشبخت بشی آنیت  

 



 بهم لبخند زد و گفت: 

 

  مرش عزیزم ...نگران این قضیه هم نباش باهم 

کنیم اش یم  درست  

 

...اهوم...خدا کنه به خونی و خوشی تموم بشه و 

 بعد مدت ها من یه نفس راحت بکشم... 

 

نده درست میشه همه چی  بد به دلت راه -  

 

 مشغول خوردن چاییامون شدیم... 

ی واس ه بدرقه ی آنیتا پاشدم و دنبالش رفتم. حسیر

Tvمشغول تماشای  رو برای آنیتا باز  د  بود.  

 کردم... 

 



 ... خوشحال شدم عزیزم

 

 گونه ام و بوسیدو گفت: 

 

   منم عشقمم

 

ی نشنوه پچ زدم:   جوری که حسیر

 

ی بگم قضیه رو؟  ...آنیتا بنظرت به حسیر

 

 یه خورده مکث کرد و گفت: 

 

ه تا ره که یم  اره بگو ، بالخ  بهیی
ی

فهمه االن بهش بگ

ماهه دیگه یک  



 

 ... یعتی بگم دیگه؟

 

   اهوم

 

 صدامو باال بردم: 

 

 ...ای کاش واسه شام میموندی

 

   نه عزیزم دیر وقته دیگه برم

 

 بعد کیل حرف بالخره خداحافیطی کردو رفت... 

ی تو نشیمن  به نشیمن برگشتم. از اونجانی که حسیر

رسک کشیدم نبود به اتاق خواب  



 

 روی تخت دراز کشیده بودو چشماشو بسته بود

رفتم و رسم و روی بازوش گذاشتم و دستم و روی 

سینه اش بردم . به محض این که متوجه حضورم 

شد به پهلو خوابیدو طبق عادتش مثل یه بالش تو 

 بغلش مچالم کرد

 

ی ارومیی   ... حسیر

 

   چیه جوجه ؟

 

اه دالم... ...استخونام خورد شدن خوو...گن  

 

  میگفت هووم؟ببینم این دوستت چی  -

 



، چی یم گفت ؟! نکنه انتظار داری کل ...وا یعتی چی

 حرفامون و بیام بریزم رو داریه واست؟

 

 بود که دم در زد نچ منظورم اون -
ی
حرف  

 

 ...کدوم؟! 

 

ها شدی و فالن... گفت شبیه مامانه یمهمون ک -  

 

 یه چشمک زدو در ادامه گفت: 

 

یه هووم؟ن - کنه واقعا خیی  

 

اش نگاهم و ازش گرفتم و رسم توی گودی گردن

 فرو بردم و گفتم: 



 

 ...عه...معلومه که نه دیوونه... 

 

ی نیستتو چشمام نگاه ک - ن و بگو خیی  

 

 متعجب خودم و عقب کشیدم و نگاهش کردم: 

 

...دارم بهت میگم نیست دیگه...نکنه حرف منو 

 قبول نداری...یا... 

 

و ریز کردم و گفتم: چشمام   

 

...یا نی اینکه بخوای درمورد بچه دار شدن بامن 

 
ی
اش و یه کارانی کردی که کارای اویل  حرف بزن

؟  انجام داده باشی



 

 تو گلو خندیدو با لحتی مرموز گفت: 

 

نه بابا...  -  

 

... این نه بابای تو خییل حرفا توش بودا...راستش 

 و بگو

 

واب...خسته امبخ عه دنیا گیر دادیا بگیر  -  

 

 وول خوردم که ولم کنه اما ول کن نیود! 

 

م بخوابم؟!   ...تو خسته انی من باید بگیر

 



 قفل دستاش و محکم کردو تو بغلش چلوندم 

 

  اگه میخوای بخوانی بگیر بخواب اگه میخوای 

 وول بخوری و نذاری منم بخوابم... 

 

بزور یه خورده خودم عقب کشیدم و با قیافه ای 

زل زدم با دیدنم حرفش و قطع کرد جدی بهش  

 

 ...خب ادامه ش؟... 

 

  اگه هم میخوای وول بخوری بمون 

 دیگه...چیکارت کنم

 

 خودشم از حرف خودش خنده اش گرفت



 ام چسبوند و دست اش و 
ی
 اش و به پیشون

ی
پیشون

اروم روی موهام کشید. چشمامو بستم و به 

 خواب عمیقی فرو رفتم... 

 

پایان ماه مونده بودو لحظه  کمیی از یک هفته به

به لحظه با به یاد اوردن قویل که به کوروش داده 

س و ترس قلبم و ترصف میکرد  بودم بیشیی اسیی

شدم... باید دیگه دست به کار یم  

 

 کنم و بچه 
ی

ی زندگ به قول آنیتا اگر بخوام با حسیر

ام و نگهدارم باید هر چه زودتر مدارک و واسه  

ط م و رسی ط  هایکوروش بیی جدیدم و جایگزین رسی

ی رسکار بود  قبلیم بکنم. حسیر

 

 گوشی و برداشت شماره مامان اش و گرفتم



بعد از کیل سالم و احوال پرش بالخره کاری کردم  

که واسه شام دعوتمون کنه. گوشی و قطع کردم 

 ... 

 

 رسی    ع یه دوش گرفتم... 

ون کشیدم  با حوله ی حموم کل لباسام و از کمد بیر

تخت و مشغول انتخاب شدم. نیم  و ریختم روی

 ساعتی گذشت... 

 

ی  با شنیدن صدای اف اف متوجه اومدن حسیر

 شدم

 صدای سالم اش توی خونه پیچید. صداش زدم

 اومدو تو چهار چوب در وایساد

 

   جااانم عشقمم



 

 ...سالاام چطوری نفسم...خسته نباشی 

 

مرستر عزیزم -  

 

هن گفتم: برداشتم و   های مجلش رو دو تا از پیر  

 

ی این خوبه یا این؟ ی ببیر  ...حسیر

 

 یه نگایه به لباس ها انداخت

 

خوای بری ؟!   جانی یم  

 

خوام برم ترکیه...اره یم  



 

 جلو اومد با اخم گفت: 

 

   کجااا ؟! 

 

 ... ترکیه

 

ذاری دیگه...   داری رس به رسم یم  

 

 با دیدن قیافه اش زدم زیر خنده... 

 

! خوای بری ؟  با توعما کجا یم  

 

 ...عشقم امشب قراره بریم خونه ی مامانتینا دیگه



 

   مامانتینا چیه ؟! 

 

 ... ای بابا منظورم مامان و بابات بود

 

؟    اهاا ، خب ...به دعوت گ بسالمتی

 

 ...مامانت

 

   اوه اوه...خودش زنگ زد

 

 ...اره دیگه...نگفتی کدوم یگ خوبه 

 

نداختجلوتر اومد. یه نگاه دقیق تر به لباس ها ا  



 

 ...خب ؟

 

 رسشو باال اورد

 

   تو هر چی بپوشی بهت میاد

 

؟!  ی  ... همیر

 

   اره دیگه ، مگه غیر از اینه

 

 به سمت کمد رفت کت اش و در اورد

 



کت مد و لباسیا...البته طراح  ...مثال رئیس رسی

 لباسم هستی فک کنم

 

 چقده دیگه 
ی
  عشقم اووو تا شب میدون

خوریا رسما یممونده...پاشو یه لباس بپوش 

 پاشو... 

 

 روی لبه ی تخت نشستم و زیر لب گفتم: 

 

 ...مردم شوهر دارن منم شوهر دارم... 

 

هن اش و در اوردو روی لباسای روی  جلو اومد پیر

 تخت پرت کرد

 

؟  ...چیه چرا اینطوری نگام میکتی



 

...من از رس کار اومدم   عزیزم چرا منو درک نیم کتی

 خسته ام میفهیم هوووم؟

 

گفت باید درک میکردمراستم یم  

پاشدم و بغلش کردم. یه بلوز شلوار راحتی پوشیدم 

 و از اتاق خارج شدم... 

 

ی خانوم...      بفرماییر

 

ی خوشگیل که چیده بود اشاره   بتول خانم به میر

ی شدم.  کرد. روی صندیل نشستم و منتظر حسیر

ی صندیل کنارم و عقب   ده دیقه انی گذشت. حسیر

 کشید و نشست

 



؟.  ..چرا اینجا نشستی  

 

 یه نگایه بهم انداخت 

 

   کجا بشینم عزیزم؟! 

 

 ... رو به روم... 

 

   من دوست دارم کنار عشقم بشینم

 

 لپشو کشیدم. با اخمانی درهم پچ زد: 

 

بینه زشته...   عهه دنیا نکن بتول خانم یم  

 



یه خورده باسنم و از روی صندیل بلند کردم و 

خونه رو نگاه کردم. م ی ی ظرفا بودآشیی شغول شسیی  

 : ی ی انداختم و گفیی  رس جام نشستم. نگایه به حسیر

 

؟....نیم وع کتی خوام رسی  

 

 خندیدو بشقابم و برداشت و توش برنج ریخت

مشغول شدم. کیل اشتهام زیاد شده بود هرچی 

ی خوردم سیر نیمیم شدم! یهو متوجه نگاه حسیر

 شدم رسم و باال بردم و متعجب گفتم: 

 

 ...چیه ؟! 

 

عزیزم؟    

 



 ...هووم؟

 

   من زن چاق دوس ندارما

 

 با عصبانیت گفتم: 

 

 ...االن منظورت اینه که من چاقممم؟! 

 

   نه میگم یه خورده کمیی بخور چاق نشی 

 

ی   ... حسیییر

 

   جااانم

 



 قاشق و چنگالم و پرت کردم تو بشقابم

 

م...اصال من انقد نیم خورم تا بمیر  

 

ی اومد  به اتاق خواب کیل اعتماد بنفسم پاییر

برگشتم از آینه ی قدی خودم و نگاه کردم. یه 

ش  خورده تپل تر از قبل شده بودم ویل بیشیی

ی تنه بود...   قسمت باسن و پاییر

 

 ذره انی 
مثل همیشه کمرم باریک و خوش فرم حتی

 چرنی اضافه تو ناحیه ی شکم نداشتم... 

تو فکر رفتم روی تخت نشستم و بالش ام و بغل  

ی من زشت بودم؟... کردم یعتی  از نظر حسیر  

 به فکر رژیم افتادم... 

 



ی نخورم الغر یم ی شم... ...یه چند روزی چیر  

 

ی وارد شد.  یه نگاه نی اهمیت بهش  در باز شدحسیر

روی تخت خزید  انداختم و روم و ازش برگردوندم

 و رسش و تو گردنم فرو برد. آروم پچ زد: 

 

عشقممم -  

 

خور بودمجوابش و ندادم از دست اش دل  

 

   با توعما عروسک

 

اش دستم و به سینه اش چسبوندم و به عقب هل

 دادم

 



ه بری این حرفارو به یه آدم خوش استایل  ...بهیی

 من چاقم و زشت... 
ی
 بزن

 

ما م زن میگیر    میر

 

 ...برو ،برو زن بگیر 

 

   برم؟

 

ه شدم  بهش خیر

 

گرفتنم؟...نکنه رایصی شدی به زنچیه هووم؟ -  

 

ی  من چاقم واقعا؟...حسیر  



 

  عزیزم من واسه خودت گفتم بخدا...آدم چاق که 

 بشه الغر کردن خییل دیگه سخت میشه واسش

 

... واسه من اصال سخت نیست، چند روز هیچی 

خورم تا زامتی بشم ببینم تو خیالت راحت نیم

 میشه اقااا

 

وع کرد به خندیدن  رسی

 

   دست بردار دنیا ، من بگم غلط کردم خوبه

 

.اره خوبه بگو..   

 

   بگم؟



 

 ...اهوم

 

   میگما

 

 ...خب بگو

 

   دنیا میگمااا

 

 چونه شو دو دستم گرفتم و صورتشو فشار دادم

ون ی لبای یه بچه زد بیر  لبای خوش فرمش عیر

 

خوااای بگتر نگووو...نیم  

 



دستم و برداشتم و بالش تو بغلم و زیر رسم  

گذاشتم پتو رو روی خودم کشیدم پشت بهش 

یدمخواب  

 

خوای واست لباس انتخاب کنم   عشقم نیم

 هووم؟

 

 ...من نمیام خودت برو

 

  یعتی چی من نمیام؟!...پاشو...پاشو لباساتو 

 انتخاب کن آماده شو بریم

 

 ...گفتم نمیام

 

   چرا اخه ؟



 

برگشتم و یه نگایه بهش انداخت لبامو اویزون  

 کردم

 

ی اومده ... نیم برم خوام ...اعتماد بنفسم پاییر

ون کش ببینتم  بیر

 

 اخماش درهم شدو گفت: 

 

...یه بار دیگه از این 
ی
ن ی   دنیااا این چه حرفیه میر

نمت ی  میر
ی
 حرفا بزن

 

ی کش داری کشیدم و گفتم:   چشمام قلمبه شد. هیر

 

؟!   ...چیکار میکتی



 

وع کرد به خندیدن پاشدم و نشستم  رسی

 

 ...نه بگو خجالت نکش... 

 

من میاد دست بزن    بابا من غلط بکنم...اصن به

 داشته باشم

 

 نه گذاشتم و نه برداشتم جواب اش و دادم

 

 ...اره

 

   جدا؟! 

 



 ...اهوم

 

   عزیزم یه خورده دقیق تر بهم نگاه کن

 

 چشمامو ریز کردم

 

؟    داری چیکار میکتی

 

 ...دقیق بهت نگاه میکنم دیگه

 

اال به نتیجه انی هم رسیدیح  -  

 

 ...اره

 



   خب؟

 

نم؟ وقتی بهت میاد دست بزن داشته ...چیکارت ک

 باشی نمیتونم که دروغ بگم...داری اقا...داری

 

   دستت درد نکنه دیگه

 

ون بره رفتم و دست اش و   پاشد که از اتاق بیر

 گرفتم. به سمتم برگشت

 

؟...عشقمم نیم خوای لباس هام و انتخاب کتی  

 

 زد
ی
 یه نگایه بهم انداخت. لبخند پر از ذوف

 

ش ببینم  باشه بپو   



 

ی   ...بشیر

 

 پاراوان چونی باز کردم

هن قرمز رنگ بلندم و با کفشای پاشنه بلندم و  پیر

ون رفتم. با دیدنم رسش و از تو   پوشیدم و بیر

ون کشید خاموشش کردو رو تخت   گوشی اش بیر

 گذاشت اش... 

 

   بچرخ

 

 یه چرخ زدم

 

 ...نظرت؟

 



اس خوری دوما این لب  عزیزم اوال خییل بازه رسما یم

 
ی
 های خییل بزرگه نه مهمون

ی
مخصوصا مهمون

 ...
ی

 خانوادگ

 

 دست به کمر وایسادم و با اخمانی درهم گفتم: 

 

 ... خییل خب تموم شد؟

 

   با اجازتون

 

ون   ...پاشو ، پاشو برو بیر

 

عه دنیا...  -  

 

 جلو رفتم دستشو گرفتم و تا دم در کشوندمش 



م اش دادهمه اش یم.خندید درو باز کردم و هل

ون. بد جور حساس شده بودم رو حرفانی که در  بیر

دول  مورد استایل ی باسم میر  

 

ه برداشتم و پوشیدم ی قد نود تیر  یه شلوار جیر

ی هاش کف دستم و  با یه بلوز بافتی که آستیر

پوشوند پالتوی پوست تا روی زانوم و تنم کردم یم

 و چکمه های پاشنه بلند خوشگلم و ... 

 

پشت ام انداختم موهامو سشوار کشیدم و   

یه آرایش خوشگل کردم و کاله مشگ ام و رسم  

گذاشتم الک مشگ و کیف دستی کوچولوم و 

ی با با دیدنم  برداشتم و از اتاق خارج شدم. حسیر

 جلو اومد

 



ی...     جووون چه دخیی

 

با نی محیل یه نگایه بهش انداختم. دستم و به 

بوندم و گفتم: چس  سینه اش  

 

 ...برو کنار

 

کرد تو گلو خندیدیل که رستاپام و نگاه یمدرحا  

از کنارش رد شدم. روی مبل نشستم و پا روی پا 

 انداختم و مشغول الک زدن به ناخن هام شدم... 

 

انقد دقت و ظرافت تو کارم به خرج دادم که 

بالخره همه ی ناخن هام و خوشگل و مرتب الک 

 زدم

 



   خب پاشو بریم خااانم

 

شتم و جلوجلو رفتم خودم پاشدم کیف ام و بردا

ی و باز کردم و نشستم و رسم و به سمت  در ماشیر

ی حرکت کرد. پشت چراغ  شیشه برگردوندم .ماشیر

 قرمز ایستادیم 

 

ی حاکم بود ی من و حسیر  سکوت نی سابقه ای بیر

دوباره قطره های بارون در حال چکیدن روی 

ی بود انگشتم و از پشت شیشه  شیشه ی ماشیر

مراه با مسیر حرکتشون روی روشون گذاشتم و ه

 شیشه لغزوندم و دنبالشون و گرفتم

 

   دنیااا

 



 ...هوووم؟

 

 با تشی گفت: 

 

  مگه بهت نگفتم هیچ وقت از این کلمه استفاده 

 نکن

 

؟...حرفتو بزن
ی
ن ی  ...چرا رسم داد میر

 

   هیچی ولش کن

 

 ...بگو دیگه

 

   گفتم که بیخیال



 

 هانی که ا
ی ی به ماشیر روم در حال از شیشه ی ماشیر

کرد. دوباره رد شدن از کنارمون بودن نگاه یم

 سکوت... 

پالتوم و در اوردم که کوچولو تر بشم .رفتم و تو 

 بغلش نشستم

 

رسم و تو گردنش فرو بردم. بوسه های ریزی به  

 گردنش زدم

 

؟    عصابمو خورد میکتی بعد آرومم میکتی

 

 به چشماش زل زدم... 

 

   قربون چشمات برم



 

ی های پشت رسمون سکوت عاشقانه ی بوق ما شیر

 بینمونو بهم زد

 

ی رسجات تا حرکت کنیم     اخ اخ دنیا بشیر

 

 بزور خودم و روی صندلیم کشوندم و نشستم

 دستم و گرفت بوسید. بهش لبخند زدم

ی  حرکت کردیم طویل نکشید که رسیدیم از ماشیر

پیاده شدیم. لییل جون و پدر و پریا به استقبالمون 

وارد خونه شدیم و نشستیماومدند.   

 

 لییل جون گفت: 

 

ا     خب دیگه چه خیی



 

 بهش لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...سالمتی 

 

ی نشست گونمو محکم  پریا اومدو وسط منو حسیر

 بوسید

 

    دلم برات تنگ شده بود زن داداش

 

 ...منم دلم برات تنگ شده بود عزیزمم

 

 با اخمانی درهم به پریا زل زده بود: 
ی  حسیر

 



ی   پر  یا پاشو برو یه جا دیگه بشیر  

 

 ...عه عشقم چیکارش داری؟

 

   راست میگه چیکارم داری دوست دارم اینجا 

 بشینم

 

مقدم یه نگایه بهمون انداخت و چشم غره ای 

 واسه ی پریا اومد: 

 

    پریااا

 

پریا با دیدنش پاشدو روی مبل رو به رومون 

 نشست



ی بهم نزدیکیی شد دست اش و دور کمرم ب ردو حسیر

 به خودش چسبوندم

 

    دنیا جون عزیزم

 

 رسم و به سمت لییل جون برگردوندم

 

 ...جانم؟

 

یه؟     قیافه ات مثل خانومای باردار شده خیی

 

 با حرفش شوک عجیتی بهم وارد شد 

 آب دهنم و قورت دادم پریا با ذوق گفت: 

 



چی بچه؟!...اره دنیا؟!  -  

 

ی انداختم کنجکاو بهم  نگاه یه نگایه به حسیر

داخت و گفت: کرد.ابرونی باال انیم  

 

   دنیا مامان چی میگه؟

 

 بزور لبخندی روی لبام اوردم و گفتم: 

 

ی نیست  ...نه هنوز خیی

 

ی یم ی نگم. اول باید به حسیر ی گفتم ترجیح دادم چیر

ی اویزون شد  بعد بقیه. لبای حسیر

 

کتی   عه مامان چرا الیک آدم و امیدوار یم  



 

ی باره که  کنم! تو تشخیص ام اشتباه یم   اولیر  

 

بسیار مصنویع خندیدم. مقدم نگایه به منو لییل 

 جون انداخت و گفت: 

 

    عه خانوم عروسمون هنوز کوچولوعه این چه 

 ... 
ی
ن ی  حرفیه میر

 

 پریا مدام رسش تو گوشی اش بود

خونه  ی لییل جون عذر خوایه کرد و به سمت اشیی

به شد. نگایه رفت کم کم داشت گشنه ام یم

ی انداخت گرم گفت و گو با پدرش بود  حسیر

 



ش کنده  تو فکر کاری بودم که باید امشب حتما رسی

شد دنبال یه رایه بودم واسه ورود به اتاق یم

ذاره که به مقدم. اما اون که مدارک و جانی نیم

ش داشت  راحتی بشه بهشون دسیی

 

س  ی تو خونه داشت اسیی ی  چیر
ی
حتما گاو صندوف

شد .پریا بهم زل زده بود عجیتی بهم وارد   

با دیدن نگاهم بهم چشمک زد در جوابش یه 

لبخند تحویلش دادم یهو متوجه بحث مقدم و 

ی شدم. رو کرد به پریا و گفت:   حسیر

 

ی رنگ توی گاو صندوق  م برو یه لیست سیی    دخیی

 هست بیارش

 

ی دیدی؟ دیدی گفتم گاوصندوق داره... 
َ
ی ا

َ
ی ا

َ
 ا



ی گفت:   اومد که پاشه حسیر

 

ی پریا خودم میارمش    بشیر

 

 پریا لم دادو گفت: 

 

    بهیی 

 

ت اش و مرتب کردو راه افتاد  پاشد تیشی

 فرصت خونی بود. تند گفتم: 

 

 ...منم میام

 



ی با شنیدن حرف ام رس جاش موندو به  حسیر

سمتم برگشت. نگایه به پریا و مقدم انداختم بهم 

 زل زده بودند! 

 

باهات بیام  ...یعتی میگم که منم دوست دارم

 اجازه هست؟هووم؟

 

ی گفت:   مقدم با لبخندی محبت آمیر

 

م...برو     برو دخیی

 

 لبخندی زدم و از جام پاشدم

ی راه افتادم. از  کیفم و برداشتم و پشت رس حسیر

پله ها باال رفتیم به جلوی یه در قهوه ای بزرگ با 



ی دستیگره  ه ی طالنی وایسادیم. حسیر دستگیر

نگاهم کرد و با لبخند گفت: چرخوندو در باز شد.   

 

ی     بفرمااییر

 

 بدجور ذهنم درگیر بود. بزور لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...مرش

 

 بود
ی

 وارد شدم. اتاق خییل بزرگ

ی خییل بزرگ و یه صندیل چریم دقیقا رو به  یه میر

روی در بود. پنجره های خییل بزرگ و بلند پشت 

ی و صندیل فضای اتاق و زیباتر کرده بود.   رس میر

 افتاد که گوشه 
ی

چشمم به گاو صندوق مشگ بزرگ

 ای از اتاق و در بر گرفته بود 



 

ی به سمت اش رفت   حسیر

ی کار  رمز گاوصندوق دیجیتایل بود. کیفم و روی میر

 مقدم گذاشتم جلو رفتم که رمزشو ببینم

وع کرد به زدن رمز..   رسی

(450268رمز: )  

 

رسی    ع به سمت کیف ام رفتم گوشی و برداشتم و 

مزو سیو کردم که یادم نره.چند تا کاغذ از  ر 

ون کشیدو درش و بست. داشت با  گاوصندوق بیر

کرددقت به کاغذای توی دست اش نگاه یم  

 

ی   ...میگما حسیر

 

   جانم



 

 ...پدر اتاق کاره بزرگ و خوشگیل داره ها

 

 با خنده جلو اومد و گفت: 

 

زرگ و خوشگلهب    خب اتاق خواب من توهم  

 

اتاق کار نگفتم اتاق خواب که... ...من گفتم   

 

 انگشت و روی بینیم کشید و پیشونیمو بوسید

 

   عشقم بریم دیگه... 

 

ی بودو برنداشتم..   که روی میر
 کیقی



ی از اتاق  گوشیم و دستم گرفتم همراه با حسیر

خارج شدیم. من باید به هر بهانه ای که شده یه 

گشتم... بار دیگه تنهانی به اتاق کار مقدم بریم  

 

ی شام اماده بود  ی رفتیم میر  از پله ها پاییر

ی گذاشت  ی کاغذای توی دست اش و روی میر حسیر

ی شام رفتیم. نشستیم و  و با هم به سمت میر

 مشغول خوردن شام شدیم

 

    خب عروس گلم چه خیی از بابایینا خوبن؟

 

 ...مرش پدر بخوبیه شما اونا هم خوبن

 



ی دلمون    خب خداروشکر...بیشیی بهمون رس بزن یر

ی گفتم براتون تنگ یم شه...چند باری به حسیر

 بیاره ببینیمت

 

ی نیم ذاره ...راسش من دوست دارم بیام حسیر  

 

ی نگاه کرد و گفت:   متعجب و اخم به حسیر

 

    راست میگه ؟! 

 

ی کوپ کرده بود. لیوان و پر آب کردو رس   حسیر

 کشید

 

  خدا شاهده منم دوست دارم بیام ویل کارم اجازه 

یده ، وقت شد چشم... نم  



 

قیافه اش خنده دار شده بود. صورتش و جلو 

 اوردو حریص در گوشم پچ زد: 

 

 دخیی ، من گ گفتم نیم
ی
ن ی ذاره   چرا حرف الیک میر

 بری خونه ی بابام

 

خواد حرف الیک نزنم بیشیی بیارم ... اگه دلت یم

 اینجا

 

چشممم -  

 

ن واسه    بچه ها شامتونو بخورین...حرفاتونو بذاری

 بعدا

 



   چشم مامان

 

دوباره مشغول شدیم. با صدای بلند گفتم که بقیه 

 هم بشنوند

 

ی من دوست دارم امشت اینجا بمونم.   ...حسیر

 

 لییل جون گفت: 

 

 _ قربونت برم عزیزم بمون

 

کت    عه مامان، فردا باید برم رسی

 

وع کرد به حرف زدن:   مقدم رسی



 

کت و بذار واسه یه روز دیگه پشم    خب رسی  

 

   پدر جان اخه... 

 

ی      اخه ماخه نداره دیگه امشب میمونیر

 

 نزد
ی
ی در مقابل حرف پدرش حرف  حسیر

 

   چشم

 

خوام پیش زن داداش    اخ جون من امشب یم

 بخوابم

 



ی اخماش درهم شدو رو کرد به پریا و گفت:   حسیر

 

   منم روی کاناپه میخوابم رایصی شدی پریا خانوم؟

 

ی خ ندیدیم. بعد از خوردن شامکیل به حرف حسیر  

لییل جون به اتاق خواب راهنماییمون کرد و بهم 

لباس راحتی داد. لباس هام و پوشیدم و روی تخت 

نشستم. به رمزی که تو گوشی ام سیو کرده بودم 

زل زدم. عذاب وجدان داشتم ،افکارم اذیتم 

 میکردن... 

 

ی یم فهمید باید چه غلیط اگه یه روزی حسیر

کردمتی که خودمو جای اون تصور یمکردم؟ وقیم  

ه و نمیتونم خودم و ببخشم این  قلبم آتیش یم گیر

کردم کار ته ته نامردی بود ویل باید چیکار یم  



 

ذاشتم و بچه ام و عشقم و از دست روی دست یم

ی دست یم دادم؟ تنها راه واسه در کنار حسیر

ی بود. با شنیدن صدای باز شدن در  موندن همیر

شیم و خاموش کردم و روی عسیل  صفحه ی گو 

ی وارد شد. لباساشو عوض کرده  گذاشتم اش حسیر

 بود

 

   چطوری عشقم

 

 ...خوبم

 

 

 یه نگاه دقیق تر بهم انداخت

 



   خوب بنظر نمیای

 

 ...نه خوبم

 

 ساعت اش و در اوردو کنار گوشیم گذاشت

اباژورو خاموش کردو دراز کشید. اتاق کامال تاریک 

مشد سیع کردم ازش ف اصله بگیر  

 

ون بیام و باید اگه بغلم میکرد دیگه نیم تونسم بیر

خوابیدمتا صبح تو همون حالت یم  

تو فکره گفت:  با لحتی که کامال پیدا بود   

 

   دنیا

 

 ...جانم



 

 نفس عمیقی کشیدو گفت: 

 

   دوست دارم

 

 بدجور ابراز عالقه اش روم تاثیر گذاشت

دست از  اگه حتی یه کلمه ی دیگه ادامه میداد 

 کاری که میخواستم انجام بدم بر میداشتم

نباید تحت تاثیر حرفاش قرار میگرفتم اما بغض 

دم: داشت. آروم لب ز دست از رسم برنیم  

 

 ...منم دوست دارم

 

اروم دستم و نوازش میکرد. سیع کردم جلوی 

م منتظر شدم که بخوابه...   احساساتم و بگیر



ی شده بود که هر آن  به خواب انقد پلکام سنگیر

پریدم. تقریبا ساعت رفتم و دوباره از خواب یمیم

 سه نصف شب شده بود

 

ی رفتم گوشیم و  آروم از جام پاشدم و از تخت پاییر

برداشتم. واسه اینکه با صدای پاشنه ی کفشام  

کش و بیدار نکنم پای برهنه به سمت در خروچی 

 قدم برداشتم... 

 

ی درو آرو  م باز کردم همزمان با نگاه کردن به حسیر

ی  و خارج شدم و با همون ریتم آروم و پاورچیر

ی به سمت اتاق کار مقدم قدم برداشتم...   پاورچیر

 

فاصله ی زیادی با اتاق خوابمون نداشت با هزار 

بدبختی و دنگ و فنگ به دم در اتاق کار رسیدم 



ه رو چرخوندم و رسی    ع وارد شدم و درو  دستگیر

 بستم با ورودم نفس راحتی کشیدم

 

دستم و به سمت کلید برق بردم اما رسی    ع از 

روشن کردنش منرصف شدم. فلش گوشیم و 

روشن کردم و جلوی پام انداختم به سمت  

 گاوصندوق رفتم... 

س  رمزی که سیو کرده بودم و زدم. انقد اسیی

لرزیدداشتم و ترسیده بودم که دستام یم  

 

نگایه به داخل گاوصندوق انداختم تمام برگه ها 

و سندو دسته چکارو زیرو رو کردم دالرها   

چشمم به پوشه ی خایک رنگ افتاد که یه مهر 

که رسی    ع جای اینقرمز رنگ روش بود. به

ون از اتاق برای چند لحظه  بردارمش و بزنم بیر

 خشکم زد... 



 

 

با دیدنش تمام بدبختیام و دردهام جلوی چشمم 

کردندهام تزریق یمرفتند و اشک و به پلکرژه یم  

اش دراز کردم، برداشتم ت لرزونم و به سمتدس

ی گذاشتم اش اومدم که در   اش و روی زمیر

ی جلوی  گاوصندوق و ببندم که چهره ی حسیر

 دیدم به تصویر کشیده شد... 

 

احساس بد عذاب وجدان لرزش دستام و بیشیی 

کرد به برگردوندن مدارک کردو من و ترغیب یمیم

و ساعت  خواست بشینمتوی گاوصندوق! دلم یم

خواست چشمام و باز کنم ها گریه کنم. دلم یم

ی هم  ببینم همه ی اینا خواب بوده و حسیر

ی که پر شخصیتی بوده که توی این داستان غم انگیر

آفریتی کرده... های لذت بخش بود نقشاز لحظه  



 

خواست دوباره تبدیل بشم به همون دخیی دلم یم

قوی که هیچی واسش مهم نبود جزء دیدن 

مانشما  

ی من روی زندگیه  اما چه فایده. مگه میل و خواسیی

ی هم یم گذاره؟نکبت بارم تاثیر  

 

ی  با وجود تمام غم و غصه هانی که بعد گذاشیی

شد اشکام و مدارک رسجاش به سمتم رسازیر یم

پاک کردم پوشه رو برداشتم و داخل گاوصندوق  

گذاشتم و درش و بستم کیفم و برداشتم و رسی    ع 

در اتاق رسوندمخودم و به   

 

 

 



ناخودآگاه صدای کوروش توی گوشم اکو شد. 

هاش، تهدیداش! حرف  

یاد بچه ای که توی شکمم بود و داشت هر لحظه 

... رشد یم ی کرد و بزرگ یم شد افتادم، یاد حسیر  

 تمام لحظه های خوشم توی رسم تکرارو تکرار شد

اون کش بود که باوجود اینکه بودن من کنارش 

ا دردرس و بدبختی به هیچ قیمتی مساوی بود ب

 نمیتونسم رهاش کنم... 

 

به های که کوروش قصد   توان دیدن ضی
ی
از طرف

داشت بهش بزنه رو نداشتم از طرف دیگه هم 

 کردن بدون اون رو نداشتم. رسم و 
ی

توان زندگ

برگردوندم به گاوصندوق چشم دوختم. چند 

لحظه ای وایسادم و فکر کردم یهو دل و زدم به 

ا... دری  

 



به سمت اش رفتم بعد از وارد کردن رمز پوشه رو 

ی ام درب شو پاک کردم که  ون کشیدم. با آستیر بیر

اثر انگشتم روش نمونه. پوشه رو داخل کیف ام  

گذاشتم. نگایه به دور و برم انداختم که هیچ 

 مدرگ و از خودم جا نذاشته باشم... 

 

توی اومدم که در اتاق و باز کنم که صدای پریا رو 

کردو پیدا سالن شنیدم که با گوشیش صحبت یم

گذروند! بود کل سالن زیر قدم هاش داشت یم

 ترسیدم! 

از اینکه یهونی بخواد درو باز کنه و بیاد تو اتاق 

ی  پدرش و مکالمه اش و ادامه بده! روی زمیر

نشستم و پشتم و به در چسبوندم که اگه 

اش شم... خواست بازش کنه تا حدودی مانع  

 

ی که ازش یمد ی ترسدم رسم اومد... قیقا همون چیر  



ه چرخیده شدو چند باری نی در نی به در  دستگیر

تقه ای زدم! قلبم تو حلقم بودو کل بدنم به 

ی ویری  بدترین شکل ممکن یخ زده بود. تو این هیر

کرد... زیر دلمم درد یم  

 

 بدنم لرزید و ترس و اضطرابم چند برابر شد... 

ردم. نکنه داشت واسه بچه دستم و روی شکمم ب

 یم
ی
افتاد؟! با گریه زیر لب پچ زدم: اتفاف  

 

ام ...خدایا خودت بهم رحم کن...نذار واسه بچه

 بیوفته...کمکم کن امشبم و به خونی و 
ی
اتفاف

 خوشی از رس بگذرونم... 

 

اصال خونی و خوشی و نخواستم کمک کن ترسم  

 کمیی بشه. تازه متوجه سکوت سالن شدم! 



ه چرخیده نیمدیگه د شد! دستم و به دیوار  ستگیر

ی بلند کردم...   گرفتم و بدنم و از روی زمیر

ی شدم کش  گوشم و به در چسبوندم و مطمی 

 توی سالن نیست... 

 

 درو آروم باز کردم و از الی در

خداروشکر هیچ کس  نگایه به دورو برم انداختم

توی سالن نبود.رسی    ع خودم و به اتاق خواب 

 رسوندم

ی    هنوز خواب بود.کیفم و زیر تخت  حسیر

 گذاشتم... 

 

رسی    ع روی تخت دراز کشیدم. دستم و دراز کردم 

و دستش و گرفتم و درحایل که بغض توی گلوم 

کرد پچ زدم: اشک و به چشمام روانه یم  



 

...امیدوارم درک   ...امیدوارم یه روزی منو ببخشی

کار نداشتم...من...من کتی که من رایه بجز این

 که برام ساختی نمیتون
ی

م هیچ جوره از زندگ

 بگذرم... 

 

ی یهو از درد پلک دم و ناله ای از بیر هام و بهم فشی

 لبام در رفت... 

 

پهلو به پهلو شدم و طبق روان همیشه بالش و از 

دم. درد عجیتی 
زیر رسم برداشتم و توی بغلم فشی

 توی دلم پیچیدو حس کردم شلوارم خیس شد! 

. ختیار جیغ خیقی کشیدم.. بالش و رها کردم و نی ا  

 

 ... ی  ...حسیر



 

دم که صداش که ترس پلک هام و روی هم فشی

د توی گوشام پیچید:  ی  توش موج میر

 

دنیا!...  -  

 

از درد دستم و به دستش رسوندم و با تمام 

دما  قدرت نگشتاش و توی دستام فشی  

 

م...  م...دارم میمیر  ...دارم از درد میمیر

 

..تو که خوب . چته نفسم؟!...چت شدو یهو  -

... بودی  

 

 



اومد  پیچیدم و نفسم باال نیماز درد به خودم یم

که جیغ دویم و بلند تر بکشم دستش روی شکمم  

 گذاشت و گفت: 

 

لت درد میکنه؟!...اره؟!...دلت درد میکنه د -

 دنیا؟!... 

 

تمام جونم و به کار گرفتم بلند جیغ کشیدم که 

. رسوند  دستم و رها کردو خودش و به در اتاق

زد. طویل شنیدم که مامانش و صدا یمصداش و یم

نکشید که چرغاهای کل خونه روشن شدند و از 

ی تو اتاق...   اقای مقدم گرفته تا خدمتکارا ریخیی

 

اش و روی لییل جون دوید به سمتم. دست

اش پیشونیم گذاشت و با مهرو محبت خالصانه

 پیشونیم و بوسید



 

ی نیست آ - ی باش...آروم  رومقربونت برم چیر

... باش  

 

پشت رسش پریا اومد و با لحتی که ترس توش موج 

د گفت:  ی  میر

 

 _ دنیا جون...تو که حالت خوب بود... 

 

 رو کرد به مامانش و گفت: 

 

_ مامان چش شده؟! رسه شب که حالش رو به راه 

 بود

 



ه! تازه متوجه شدم لییل جون داره نبضم و یم گیر

به کمک پریا و یگ ام بردو اش و پشت کتفدست

از خدمتکارا بزور سیع کردم از جام بلند شم. آقای 

ی پدرانه جلو اومد  مقدم با همون لحن محبت آمیر

 روی موهام و بوسید: 

 

م...به امیدخدا هیچیت  _ آروم باش دخیی

..زنگ زدیم آمبوالنس... نیست.   

 

کنار زد. چشمم به خون روی    لییل جون پتورو

کل جهان روی رسم خراب   ملحفه افتادو انگار که

شد و لرزی زیر پوستم رفت. شاید واقعا من بچه 

ی بخواد متوجه  رو از دست دادم! نی این که حسیر

بشه و دلش و به این خوش کنه که ما تو رایه 

 داریم من احمق بچه رو انداختم! 

 



دردم خییل کمیی شده بود اما دیگه نتونستم جلوی 

وع   م با صدای بلند رسی کردم به گریه  خودم و بگیر

کردو سیع داشت کردن. لییل جون اشکام و پاک یم

تونست آرومم کنه. اما مگه قلب نا آروم من یم

اییط طعم آرامش و بچشه؟!  ی رسی  توی همچیر
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" ی  حسیر

 

 

ی نشسته بودم و حتی  گوشه ای روی زمیر

تونستم از جام بلند شم و به اتاق رسک بکشم. نیم



ریخت و قلب من انگار اون با صدای بلند اشک یم

داشت. آرزو کردم... یمبا هر ناله اش ترک بر   

آرزو کردم از این لحظه تا آخرین ثانیه های زنده 

 بودنم تمام دردهای اون مال من باشه... 

 

آرزو کردم گوشام هیچ وقت صدای گریه کردنش 

رو نشنونم و چشمام هیچ وقت چشمای پر از 

این آرزو ای کاش  اش و تماشا نکنند. و اشک

شد. چون من با کمال میل جلوی آرزو و برآورده یم

کردم و دردهاش و به جون خواسته رس خم یم

خریدم... یم  

هام و باز کردم: با صدای پریا پلک  

 

...چیکار داری یمح - ی ؟!...زنت داره از سیییر کتی

ه تو نشستی اینجا...   درد میمیر

 



ون کشیدم. پر  ی نقاب دستام بیر یا با صورتم و از بیر

اش و نا تموم رها کرد و ام حرفدیدن صورت خیس

 شوکه گفت: 

 

؟! تو داری گریه یم - کتی  

 

جلو اومدو خم شدو روی چشمام زوم کرد و با 

 همون لحن بهت زده گفت: 

 

شه! اقعا گریه کردی!...باورم نیمو تو...تو  -  

 

دستم و به دیوار گرفتم و از جام بلند شدم و  

کردم...   هام و تند تندپاکگونه  

 



...حالش؟...حالش چطوره پریا؟!...مشکلش 

 چیه؟! 

 

اومد که حرف بزنه که صدای آمبوالنس توی 

محوطه پیچیدو صدای خدمتکاری که به رسعت از 

د فضارو پر  پله ها باال یم ی اومدو مامان و صدا میر

 کرد: 

 

 _ خانوم...خانوم آمبوالنس اومد...خانووم... 

 

د. قلبم به بدترین از جلوم رد شد و وارد اتاق ش

کوبید... شکل ممکن توی به قفسه ی سینه ام یم  

دونفر برانکارد باال اوردن و طویل نکشید که دنیارو 

ون کشیدند. دستام و محکم مشت کرده  از اتاق بیر

ی یه بچه ی  م و عیر بودم که جلوی بغضم و بگیر



ساله نزنم زیر گریه که جلوی پدر خورد   شش

ی ممکن بود... تریشدن غرورم وحشتناک ن چیر  

 

دستی مردنه روی شونه ام قرار گرفته و باعث شد 

 کنم و 
ی
بغضم و هرطور شده توی گلوم زندون

 برگردم به سمت پدر: 

 

...بد به دلت راه _ درست یم شه همه چی

 نده...مادرت کنارشه... 

 

اش آروم آروم روی زخم دلم تاثیر گذاشت جمالت

ی اش رس و در نهایت اثر کرد! در جواب   م و باال پاییر

 کردم که به شوچی گفت: 

 



خوای خانومت _ چیه خودت و باختی که؟...یم

؟...فکر نیم کتی بهیی باشه تک و تنها رها کتی

 باهاشون بری بیمارستان؟

 

 بزور لبخند زدم و گفتم: 

 

 ... ی  ...اره...راس میگیر

 

ازش خداحافیطی کردم و به رسعت پله هارو  

رسوندم و وارد گذروندم خودم و به در خروچی 

محوطه شدم به سمت آمبوالنس پا تند کردم که 

اش و روی سینه ام مامان جلوم ظاهر شدو دست

 برد نگذاشت وارد آمبوالنس بشم! 

 



ی پشت  ...شما با ماشیر ی م حسیر _ من باهاش میر

 رسمون بیاین

 

 ...آ...آخه... 

 

_ هیس حرف نزن برو روشن کن که با آمبوالنس 

یداست خییل حالت آشفته برسید بیمارستان... پ

 اس... 

 

ه بودم که هل ام داد: بهش خیر  

 

 _ برو دیگه...وایساده من نگاه میکنه
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 دنیا"

 

 

طویل نکشید که خودم و تو آمبوالنس دیدم. لییل 

جون به عنوان همران اومد و کنارم نشست. درب 

اش  بسته شدو حرکت کردیم. دستم و تو دست

 گرفت و گفت: 

 

ای دنیا؟! املهتو...تو ح -  

 

 با چشمای خیس اشکم توی چشماش نگاه کردم: 

 

 ...فک کنم...فک کنم دیگه نیستم... 

 



 دستم و بوسیدو گفت: 

 

ربونت برم...چرا زودتر نگفتی هووم؟...چرا رس ق -

 شب که ازت پرسیدم گفتی نه؟

 

 هق زدم و گفتم: 

 

ی و سورپرایز کنم...دلم ...دلم یم خواست حسیر

ی کش باشه که این خیی خواست اون او یم و لیر

شنوه...حاال چی میشه لییل جون؟...اگه بفهمه یم

من باردار بودم و بچه رو از دست دادم بخاطر این  

که نتونسته ازم مراقبت کنه هیچ وقت خودش و 

بخشه... نیم  

 



...انشاهلل که هیچیت ه...عزیزم نفوذ بد نزنع -

نیست...بچه هم صحیح و سالمه...لکه بیتی و 

ی نیست...بعضی خ ونریزی تنها دلیلش سقط جنیر

وقتا بچه سالم میمونه فقط باید بقیه ی دوران 

...بیشیی  بارداری رو بیشیی حواست و جمع کتی

 نیوفته...گریه 
ی
 که خدانی نکرده اتفاف

مراقبت کتی

 نکن عزیزم...آروم باش

 

 ...یعتی ممکنه!... 

 

 نگذاشت ادامه بدم و گفت: 

 

م بیمارستان ال فعال بریمعلومه که اره...حا -

آزمایشات الزم و انجام بدیم واسه صحت این 

 موضوع... 

 



دمدست و گفتم:  اش و توی دستم فشی  

 

؟...یم  افتاده باشه چی
ی
ترسم...اگه اتفاف  

 

ی ترس و اضطراب خودش میتونه ه - یس...همیر

 عامل اصیل این اتفاق باشه...آروم باش

 

 هام و روی هم فشی پلک
ی
نزدم. اون  دم و دیگه حرف

ی بار از ته قلبم خدارو صدا زدم و  لحظه برای اولیر

دم. بهش گفتم چقدر تنهام...   بچه ام و به اون سیی

بهش گفتم چقدر درد و بدبختی توی زندگیم  

 کشیدم و دارم تحمل میکنم... 

 

 گفتم این بچه از کش که دوستش دارم... 



خوام بخاطر از و از همه مهمیی بهش گفتم نیم

نش که دلیلش صدرصد ترس و اضطراب دست داد

بخاطر گنایه بود که کردم تا اخر عمر عذاب 

 وجدان داشته باشم... 

 

دم به  و دیگه آروم بودم و همه چی رو سیی

 خودش!... 

 

وارد بیمارستان شدیم یگ دوساعتی طول کشید که 

آزمایشات الزم و سونو انجام دادم توی لحظه 

 اجازه نداد لحظه اش لییل جون کنارم بود و حتی 

ی و اقای مقدم پریا از این موضوع مطلع  حسیر

 شن... 

 

ی درمورد  ی انقدر خانوم بود که تصمیم گرفتم چیر

ی نگه و این داستانا بهش نگم چون  اینکه به حسیر



دونست باید چیکار کنه. بهم رسم وصل  خودش یم

کردند و لییل جون پتورو روم کشید و کنارم 

 نشست. 

به لب داشت! رو کردم بهش که لبخند   

 

 ...بنظرتون... 

 

 ه -
ی
یس...آروم باش عزیزم...خداروشکر هیچ اتفاف

واسه بچه ات نیوفتاده...جواب آزمایش و بیارن 

 ...  دارو برات بنویسم بریم خونه ارساحت کتی

 

 نفس راحتی کشیدم و با ذوق گفتم: 

 

؟!  ی  ...توروخدا جدی میگیر

 



 خندیدو گفت: 

 

اره...  -  

 

رد... اش و روی شکمم بدست  

 

 چقدر خوشحالم... دارم مادربزرگ و  -
ی
ای نمیدون

شهشم...باورم نیمیم  

 

لبخند روی لبام نشست و از اون لحظه به بعد 

تصمیم گرفتم حرفام و دیگه تو خودم نریزم. بلکه 

ی خودم و خدا درمیونشون بذارم و یم خواستم بیر

ازش کمک بخوام. با تقه ای که به دراتاق خورد 

پاشدو به سمت در رفت. دروباز لییل جون از   



ی و اومد که بیاد تو که هل ون و  حسیر اش داد بیر

 گفت: 

 

 _ کجا کجا؟

 

 بهت زده گفت: 

 

ببینما مامان!...اومدم زنم و  -  

 

احت  _ برو...برو که یم نه... کخواد اسیی  

 

 با صدای بغض آلودش گفت: 

 

...این  -
ی
ی چی شده...بخدا مردم از نگران حداقل بگیر

به اندازه ی صدسال گذشت...چرا چند ساعت 



 نیم
ی
زنید...یه خورده هم به هیچکدومتون حرف

 فکر من بیچاره باشید

 

ون خودشم رفت و درو  لییل جون بردش بیر

 بست... 
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داشت... مامان هم قدم باهام توی سالن قدم بریم  

 



 نیوفته...دیدیش که آ -
ی
...اتفاف ی روم باش حسیر

اال برو خونهحالش خوب بود...ح  

 

...نصف شتی بیدار شده...ندیدین از درد به 

 خودش یم
ی
ی اتفاف پیچید بعد شما میگیر

ی کارش به نیوفتاده؟...خوبه دارین یم بینیر

 بیمارستان کشیده... 

 

 با عصبانیت گفت: 

 

ی نشده...نیمگ  - ی ...تو فتم که چیر خواد نگران باشی

 به تشخیص من شک داری؟

 

م: قدیم عقب گذاشتم و گفت  

 



 ...نه واال...من...من غلط بکنم...ویل مامان... 

 

نگاهش و ازم گرفت و به سمت بابا که اونوره سالن 

با پریا داشت صحبت میکرد قدم برداشت. دوباره 

 صداش زدم: 

 

 ...مامان...باتوعما... 

 

ه  کل دکیی ، پرستارا دست از کارشون کشیدن و خیر

ی نگام کردند. که گلونی صاف کردم و برای س ومیر

 بارصداش زدم: 

 

 ...خانومه کاشف... 

 

 حتی لحظه ای سیع نکرد برگرده نگام کنه! 



کردم که پریارو فرستاد بره و از دور نگاهشون یم

مشغول گفت و گو با پدر شد! نمیدونم چی گفت و 

پدر چی شنید که لبخند روی لبای پدر نشست و 

 نگام کرد. خدایااا... 

 

. کاش یه رد شد از حرفاشون رس دراو کاش یم

تونستم جلو برم و نگاه لباشون کنم خورده یم

گن یا نه؟تونم متوجه بشم چی یمببینم یم  

ی و مامان گرم گفت و گو بودو با پدر یم گفیی

خندیدند. یم  

 

ی بود انداختم  که دنیا توش بسیی
ی
 نگایه به در اتاف

نگاهم و ازش گرفتم و دوباره مامان و نگاه کردم تا 

ه رو چرخوندم حواسش پرت گفت و گو بود دستگیر

ه رو رها   و وارد شدم. درو آروم بستم و دستگیر



کردم. برگشتم به سمت دنیا و به رسعت خودم و 

 بهش رسوندم... 
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 دنیا"

 

 

شد که با گرم شدن لبام تازه پلکام داشت گرم یم

ی اومدم که  آروم چشمام و باز کردم. با دیدن حسیر

 بشینم مانعم شد: 

 

امو بخواب...االناست که مامان بیاد کله بخواب -

 بکنه... 



 

؟!   ...چی

 

ی من امشب هرطور ح - رف نزن گوش کن...ببیر

خوام پیشت بمونم...خودت به مامان بگو شده یم

یه جوری راست و ریست اش کن باشه؟ اون فک 

میکنه من برم خونه به نفعمه اما بخدا من برم 

م یم بخوابم تونم کنه نیمخونه فکرو خیال پیر

فهیم؟یم  

 

 کوتاه خندیدم و گفتم: 

 

 ... ی  ...یه نفس بگیر حسیر

 



صندیل و اورد و کنار تخت گذاشت و نشست. 

 بوسید و گفت: 
ی
 دستم و گرفت و طوالن

 

خونی دنیا؟ -  

 

 ...چه عجب حالمو پرسیدی... 

 

ه شد!   نی حرف بهم خیر

 نزدم ویل بعد یهو حس کردم لییل 
ی
اولش حرف

ه! جون همه چیو بهش گفت  

 

 ...لییل...لییل جون چی بهت گفت؟

 

نه اال ما...  واال  - ی لییل جون شما با همه حرف میر  

 



 موهام و نوازش کردو گفت: 

 

 افتاد خ -
ی
ودت بهم بگو چت شد؟...چه اتفاف

 واست هووم؟

 

...هیچیم نشد...یه خورده دلم درد   ...یه...هیچی

ی   گرفت همیر

 

ان ارستدرد کارش به بیمشه آدم با یه دلمگه یم -

 بکشه؟

 

 من شه...خودت که یم...وا معلومه که یم
ی
دون

ه... شم دلم درد یموقتی پریود یم گیر  

 

ی کردم گفت:   رسش و باال و پاییر



 

دونم...دردت بجونماهوم...یم -  

 

 ...عه...خدانکنه... 

 

ه شد و این بار من غم و اندوه و توی دوباره بهم خیر

 از حلق اش دیدم! آروم آرومچشمای آنی 
ی
ه ی نازن

 اشک توی چشماش نشست! 

 

 ! ی  ...حسیر

 

دستم و جلو بردم که صورتش و نوازش کنم که 

 رسش و زیر انداخت و چشماش و پاک کرد... 

. یهو در باز شدو لییل جون و اقای مقدم وارد شدند 

ی و دید اخماش درهم شد  لییل جون تا حسیر



 

...مگه بهت نگفتم برو خونه ی  _ حسیر

 

ی برگشت و نگ اهش کردحسیر  

 

مامان آخه...  -  

 

ی اینجا بشه...یم...لییل جون...یم مونه؟شه حسیر  

 

 آقای مقدم جلو اومد روی موهام و بوسید

 

ه بخیر گذشت..خداروشکر کعروس خوشگلم.  -  

 

ی متعجب گفت:   حسیر



 

درد نبود؟!... ذشت؟!...مگه یه دلگچی بخیر   -  

 

 برگشت و به مامانش گفت: 

 

مامان؟ کرد مگه دلش درد نیم -  

 

 لییل جون هول شدو جلو اومد و گفت: 

 

کرد _ اره اره...دلش درد یم  

 

ی که هنوز از قضیه رس در نیورده بودو پیدا  حسیر

ه و تو فکر  بود حرف مامانش و باور نکرده خیر

چرخید... نگاهش روم یم  

 آقای مقدم گفت: 



 

ی امشب ترخیص یمپ - شه شم نگران نباش همیر

یم خونه...   میر

 

م خونه اومد یاد مدارگ که تو کیف گذاشتم و تا اس

 زیر تخت بود افتادم. ترس کل وجودم و پر کرد... 

 

ی االن میخوام برگردم خونه...   ...من...من همیر

 

؟!  - چی  

 

ی منو بیی خونه فضای اینجا اذیتم میکنه...   ...حسیر

 

 لییل جون گفت: 

 



 _ عزیزم اگه دوس داری بریم خونه چرا که نه... 

 

ره بریم...لطفا...اره ا  

 

 ... 

 یک ساعت بعد... 

 ... 

 

ی در اتاق خواب و برام باز کرد. آروم آروم به  حسیر

سمت تخت قدم برداشتم. نشستم اومدو کمکم  

خواست رسی    ع زیر تخت و کرد دراز بکشم. دلم یم

چک کنم ببینم کیف رسجاشه یانه. حیف که 

ی تو اتاق بودو نیم تونستم... حسیر  

 

شونیم و بوسید... پتورو روم کشیدو پی  



 

 ...عشقم

 

ی الزم  - ی اری؟دجانم عزیزم چیر  

 

شه یه لیوان آب برام بیاری گلوم خشک شده...یم  

 

بونت برم چرا که نه...االن میگم برات بیارن... قر  -  

 

فت که خدمتکارو صدا کنه   داشت به سمت در میر

 که گفتم: 

 

...نه نه...دوتا چای بیار باهم 

یارمبخوریم...خودت...خودت ب  

 



من؟!  -  

 

خواد خودت چای بیاری بخوریم ...اهوم...دلم یم

شه؟یم  

 

 تو گلو خندیدو گفت: 

 

ی االن دوتا چای دبش میارم ب - اشه نفسم همیر

 دوتانی بخوریم

 

 رفت و درو بست... 

ی رفتم روی  رسی    ع پتورو کنار زدم و از تخت پاییر

ی نشستم و به زیر تخت رسک کشیدم. با دیدن   زمیر

حتی کشیدم. صدای باز شدن در کیف نفس را



اومد رسی    ع روی تخت دراز کشیدم و به حال اولیه 

 برگشتم... 

 

 پلکام و روی هم گذاشتم... 

 صدای پریا توی گوشم پیچید... 

 

دنیا -  

 

 آروم چشمام و باز کردم و گفتم: 

 

 ... جانم عزیزم

 

 جلو اومدو گونه هام و بوسید و گفت: 

 



.وقتی دیدم خوشگلم..  قربونت برم زن داداش -

داری گریه میکتی انقدر ترسیدم که نگو...گفتم 

 واست افتاده که... 
ی
 نکنه اتفاف

 

یم نبود که...صحیح و سالم  ی ...عه پریا...چیر

 جلوت وایسادم عشقم... 

 

اش گرفت رسش و زیر انداخت. دستم و تو دست

ی گفت: با لحتی که غم انگیر  

 

ی برا - ریه  ت گریه کرد...ندیده بودم تاحاال گحسیر

 کنه

 

 دلم هوری ریخت... 

 ... ی  نه برای غم توی صدای پریا بلکه برای حسیر



ذاره کنارش کش که اصال معلوم نبود کوروش یم

بمونم یا نه. واسه اینکه دوباره تو فکر نرم پر بشم 

 بحث و عوض کردم و گفتم: 
ی
 از اضطراب و نگران

 

...ببینم...راستش و بگو تو واسه من نگران شدی یا 

داداشت هان؟واسه   

 

 خندیدو گفت: 

 

واسه تو...َو...  -  

 

 مکث کردو گفت: 

 

ه هردوتون خووواسه داداشم...واس -  

 



ی درو باز کردو با  هردوتا باهم خندیدیم که حسیر

 دوتا چای و شکالت وارد شد... 

 

ون موقعیت و عایل دیدی پ - ریا تا من رفتم بیر

ر  خوای جای منو تو دل زنم پاومدی تو اتاق اره؟ یم

؟   کتی

 

ی گرفت رو کرد بهم و گفت:   پریا نگاهش و از حسیر

 

بیتی چی میگه دنیا... یم -  

 

...چیکارش داری...بذا راحت باشه...  ی  ...عه حسییر

 

ی گذاشت و گفت:   جلو اومدو چای هارو روی میر

 



کاریش ندارم...   -  

 

ی پریا شوهرم چقدر مهربونه.  . . ...افرین...ببیر  

 

دامه دار بته اکه این محبت ابینم...ال_ اره دارم یم

 باشه... 

 

ی دست پریارو گرفت و به سمت خودش   حسیر

 کشوندو از روی تخت بلندش کرد

 

ون یمخ - خوام با ییل خب دیگه بچه پررو...برو بیر

 زنم تنها باشم

 

ی باره داره میبینه...   _ زنم زنم...انگار زنش و اولیر

 



ی به سمت در یم بردش برگشت و  درحایل که حسیر

ت: گف  

 

 
ی
مون _ دنیا چیکار میکتی که این ازت سیر

نداره...اون فتی که روش پیاده میکتی به ماهم یاد 

 بده

 

ون و درو بستهل ... اش داد بیر  

 

زار دهنده .صدای پریا آ.سکوت مطلق.. آخیش..  -

 اس

 

 اومدو کنارم نشست چای هارو بینمون گذاشت

 



...واقعا صداش آزار دهنده اس برات؟...خواهرته 

...دوسش نداری؟ها   

 

ه دنیاا...معلومه که دوسش دارم...فقط دلم ع -

خواد پرروش کنمنیم  

 

چای ام و برداشتم. برام یه شکالت باز کرد. 

خندیدم و خودم و جلو کشیدم که بخورمش که 

دستش و عقب کشید و لباش و روی لبام گذاشت. 

دستام و روی ته ریشش بردم و به اندازه ی تمام 

 ها و 
ی
هانی که بخاطرم ریخت عمیق و اشکنگران

 بوسیدمش... 
ی
 طوالن

 

جلوتر اومد و بوسه هاش ادامه داد! نفس نفس 

اش و به سمت بلوز کاموانی بوسیدم دستزنان یم

توی تنم بردو اومد که درش بیاره که با صدای 



فنجون چای که بینمون بود ازش جدا شدم. دیدم 

نق و نوق  یگ از چای ها خایل شده بود رو تخت با 

 گفتم: 

 

ی چیکار کردی!!!  ...ببیر ی  ...حسییر

 

ی نشده عزیزم آروم باش...یه ملحفه اس چ - ی یر

ی دیگه   میگم بیان عوضش کیی

 

 ...اومدیم یه چای بخوریمااا

 

ونده... یگ از چای ها هنوز م -  

 

فنجون خایل شده رو برداشت و نصف چای اون 

 یگ فنجون و ریخت توش و با خنده گفت: 



 

و اینو بخور منم اینو میخورمبیا ت -  

 

 خندیدم و فنجون و ازش گرفتم... 

 

 ...مرش

 

کنمخواهش یم -  

 

ی ...میگم ...حسیر  

 

 یه خورده از چای اش و خوردو گفت: 

 

جان؟ -  



 

 ...میگم فردا بریم خونه ی خودمون باشه

 

ن بگو اجازه اش و بگیر چشم...به ماما -  

 

به لییل ...تو فردا صبح زود منو بیدار کن...من 

م...ویل توهم باید   جون میگم و اجازه اش و میگیر

 کمکم کنیا

 

باشه دیگه -  

 

با لبخند فنجون و باال بردم و چای ام و خوردم. 

 بعدشم تخت گرفتم خوابیدم... 

ی از خواب پریدم  با شنیدن صدای حسیر

 با ترس لرز اینکه نکنه مدارک و دیده باشه گفتم: 



 

 ...چیه چی شده ؟! 

 

کردو روی موهام و بوسید  رسی    ع بغلم  

 

ی نشده ...  ی    قربونت برم اروم باش، چیر

 

 نفس راحتی کشیدم

 خودش و ازم جدا کردو گفت: 

 

  پاشو لباساتو بپوش بریم خونه ی 

 
ی

خودمون...دیشب گفتی بیدارت کنم به مامان بگ

 برگردیما

 

 پاشدم و گفتم: 



 

...اره...مرش که بیدارم کردی...لباسام و میدی 

 .. ی . حسیر  

 

ون کشید  به سمت کمد رفت و لباسام و بیر

 

پوشی لباساتو؟میخوای کمکت کنم ب -  

 

ی و روشن کن االن میام  ...نه...برو ماشیر

 

خوری دنیا؟! صبحانه نیم -  

 

یم خونه ی خودمون میخورم  ...نه عشقم...میر

 دیگه برو... 

 



 بهت زده گفت: 

 

باشه عزیزم!  -  

 

شیدم. رفت و درو بست. تند تند لباسام و پو 

جمع کردم و بستم. فقط دلم   موهام و

 نیوفتاده زودتر از خونه ی یم
ی
خواست تا اتفاف

ون...   مقدم بزنم بیر

 

ون اوردم یه نگایه به  کیف و از زیر تخت بیر

داخلش انداختم خداروشکر مدارک رس جاش 

 بودند

زیپ اش و کشیدم و تو دستم گرفتم اش. گوشیم و 

 برداشتم و از اتاق خارج شدم

 



با کیل دنگ و فنگ و بدبختی بالخره لییل جون بعد 

ی و من اجازه ی خروج  از کیل سفارشات به حسیر

ی   کردم و خارج شدم. سوار ماشیر
داد خداحافیطی

شدیم و حرکت کردم توی راه محکم کیف و تو 

کردم که گ بغلم گرفته بودم و فقط به این فکر یم

رسیم خونه... یم  

 

محوطه شدیم بیست دقیقه ای گذشت وارد   

ی پیاده شدم و یه راست به اتاق خواب  از ماشیر

ون اوردم و زیر تشک  رفتم درو بستم. پوشه رو بیر

تخت گذاشتم و مشغول در اوردن لباسام شدم که 

ی شک نکنه  حسیر

 

ی وارد اتاق شد. همزمان با در اوردن کت اش   حسیر

 گفت: 

 



ی میخوریا   راه برو خدانی نکرده زمیر
   عشقم آرومیی

 

.نگران نباش حواسم هست..   

 

کتی   به بتول خانم که سالم نیم  

 

 ... بتول؟

 

وع کرد به خندیدن:   رسی

 

   بتول چیه نی ادب

 

 ...خب بتول خانم؟

 



   اره گفت سالم نکردی ناراحت بود

 

 ...اهااا یادم رفت ببخشید

 

   من نباید ببخشم اون باید ببخشه

 

حایل که پالتوم و دراوروم و با عشوه جلو رفتم و در 

هن اش و باز یم کردم شیطنت و توی دکمه های پیر

 چشمام اوردم و توی چشماش زل زدم... 

 آروم لب زدم: 

 

 ...عشقم تو خودتو ناراحت نکن... 

 

 دستام و گرفت و عقب عقب به سمت تخت بردم



روی تخت افتادم. روم خیمه زد و با چشمای 

ی اش  جذاب اش توی چشمام زل زد. بدن سنگیر

وع  روم اندا خت. رسش و توی گردنم فرو برد و رسی

 کرد به بوسیدنم... 

 

به نفس نفس افتادم داشتم غرق بوسه هاش 

شدم یهو یاد بچه ی توی شکمم افتادم که اون یم

 از وجودش مطلع نبود! 

وع کردم به تقل و جیغ کشیدم:   با بیاد اوردنش رسی

 

ی برو کنار برو...کناااار ...حسیر ی  ...حسییر

 

اش چسبوندم و فشار دادم. یه  دستام و به سینه

 خورده خودشو عقب کشید اما از روم بلند نشد! 

 جیغ دویم و کشیدم... 



 

 ... برو کناااار

 

بدن اش و بلند کردو رسپا وایساد متعجب بهم نگاه  

 کرد

 

؟! 
ی
ن ی    چیه چی شده ؟!چرا داد میر

 

رسی    ع پاشدم و درحایل که نفس توی سینه ام 

م: حبس شده بود با عصبانیت گفت  

 

 له یم
ی

شممم؟؟؟...کثافت...نمیگ  

 

تو گلو خندیدو جلو اومد که خودم و عقب کشیدم 

 و گفتم: 



 

م حموم لباسام و اماده کن  ...من دارم میر

 

   چشمم امر دیگه ای باشه

 

 ...امر دیگه ای نیستتت

 

ون اومدم  یه دوش بیست دقیقه ای گرفتم و بیر

 
ی
چشمم افتاد به لباسام. کاش انقدر عصبان

شدم هم دلم براش تنگ شده بود هم ناراحت نیم

 بودم از حرفانی که زدم! بتول خانم و صدا زدم: 

 

ی کجاست؟  ...بتول خاااانم حسیر

 

 وارد اتاق شد و گفت: 



 

کت ، میان وعده تتون آماده  ی رسی    خانم، اقا رفیی

 ست...بیارم میل کنید؟

 

و برو ، من میام... ت  ...نه  

 

سام و تو دستم گرفتمروی لبه تخت نشستمم. لبا  

 نی منت بهم محبت 
ی دلم بدجور گرفت. حسیر

کردو دوستم داشت. خیانت ، خیانت ، خیانتیم  

دادند. تصمیم گرفتم فکرای تو رسم مدام عذابم یم

کت...   برم رسی

 

ین فرصت بود واسه این که خیی باردار شدنم و  بهیی

خونه رفتم:  ی  بهش بدم. به آشیی

 



ی و بذار یم...بتول خانم ناهار من و  خوام حسیر

کت م رسی  بیی

 

    چشم خانم... 

 

 یم
ی

خوام خوام برم پیشش ها... یم...بهش نگ

 سورپرایزش کنم

 

    خیالتون راحت خانوم

 

به اتاقم برگشتم. دوست داشتم یه لباش و 

بپوشم که خانم تر بنظر بیام. یه مانتوی تا روی 

زانو سفید و مشگ و یه شلوار راسته ی مشگ 

دم... پوشی  



های پاشنه بلند. و یه رورسی ساتن زنانه کفش

 خوشگل، از جلو ساده گره اش زدم

 

آرایش مالییم کردم و آزمایشم و توی کیف دستی 

مشگ ام گذاشتم از اتاق خارج شدم. بتول خانوم 

 با دیدنم رستاپام و نگاه کردو گفت: 

 

   هزار ماشاهللا خانم چقد این لباس ها بهتون 

نوم تر شدین... میان،چقد خا  

 

 ...مرش ، ناهارو آماده کردی؟

 

    بله آماده ست ، تاکش هم دم در منتظره

 

 اقا رحمت وارد خونه شد



 

ی   ...سالم اقا رحمت خوبیر

 

ین؟ یف مییی     ممنون خانم جانی تشی

 

کت...  م رسی  ...اره میر

 

ز خونه خارج شدم ا  طویل نکشید که  

توی اقا رحمت هم غذاهارو پشت رسم اوردو 

تاکش گذاشت. تقریبا نیم ساعتی گذشت که به 

کت رسیدیم...   جلوی رسی

 

شه این غذاهارو واسه من بیارین ...اقا ببخشید یم

 باال من نمیتونم؟

 



 نگایه به غذاها انداخت و گفت: 

 

    چشم مشکیل نیست

 

پیاده شدم راننده غذاهارو پشت رسم اورد. توی راه 

پام و برانداز هر کس باهام برخورد میکرد رستا

میکرد! نی توجه به راهم ادامه دادم دکمه ی 

 روزانی افتادم که به 
ی آسانسورو فشار دادم یاد اولیر

کت یم اومدم واسه مدل شدن... رسی  

 کردم و زیر لب گفتم: 
ی
 پوف

 

 ...یادش بخیر 

 

از آسانسور خارج شدم به سمت کانیی منشی رفتم. 

 مثل همیشه داشت با گوشی اش صحبت 
ی
بیان



.کرد. با دیدنم حرف تو دهن اش ماسید! گوشی یم

 و بدون خداحافیطی قطع کرد

 

؟!  ی    س...سالم خانوم خوبیر

 

 ...مرش تو خوب

 

  قربونتون برم چقد خوشگل شدین!...یعتی 

 منظورم اینه که خوشگلیی شدین...ماشاهلل! 

 

 ...مرسیتر 

 

 به سمت راننده تاکش برگشتم

 

وم غذاهارو...مرش اقا ...بدین به این خان  



 

 اومدو غذاهارو تحویل گرفت
ی
 بیان

 

ی اشاره کردم:   حسیر
 به در ورودی دفیی

 

 ...کش که داخل نیست؟

 

   نه خودشون تنهان

 

 جلوی در ايستادم 

ه رو چرخوندم و وارد شدم.  در زدم و دستگیر

ی  ی با دیدنم خشک اش زد. بالخره از پشت میر حسیر

ق توی پاشدو به سمت ام اومد و درحایل برق ذو 

چرخیدهش روم یمدیدم مدام نگاچشماش یم  

 



کت!     سالم عزیزم، نگفتی میای رسی

 

 ...سالم عشقم خسته نباشی 

 

   استایل جدید!...چقدم بهت میاد

 

 با عشوه چرچی زدم و گفتم: 

 

 ...دوسش داری؟

 

   اره خییل ، بیا بیا بشینیه

 

 

ش انداختم  نگاه کیل به دفیی



نشده بود. روی  حتی یه صندیل هم جا به جا 

ی بار نشستم ، نشستم و لم  همون صندیل که اولیر

 دادم

 اومدو رو به روم نشست

جهت یاد آوری خاطرات به صندیل من و خودش با 

 دست اشاره کرد

 

   یادته؟

 

 با خنده گفت: 

 

شه یادم بره...مگه یم  

 

 پاشدو به سمت تلفن رفت

 



؟! ... یم خوای چیکار بکتی  

 

ی   چای، چیر
ی
ی بیاره دیگه  بگم بیان  

 

پاشدم و به سمت اش رفتم تلفن و ازش گرفتم و  

 گفتم: 

 

 ...بده خودم بگم

 

نگایه به صورتم انداخت. قدیم جلو گذاشت و 

ش کرد... اش لبام و نواز آروم با انگشت  

 

ها...قبل این که دلت بخواد  ...دیوونه بازی درنیاری

کته و جاش  کاری کتی به این فکر کن که اینجا رسی

 نیست



 

ی دستاش گرفت و   تو گلو خندید و صورتم و بیر

وع کرد به بوسیدن لبام. خودمو بزور ازش جدا   رسی

 کردم

 

 ... ی  ...عه حسیر

 

 خندید و گفت: 

 

چیه خب یهونی دلم خواست -  

 

 ...احمق...تو درست بشو نیستی 

 

خندید نشست و پا روی پا انداخت. درحایل که یم  



ش بشینم به سمت  ی دوست داشتم پشت میر

دیل رفتم و روش نشستم. عینک مطالعه اش صن

ی بود برداشتم و به چشمم زدم اش دستام  روی میر

ی گذاشتم. نگام کردو خندید  و این ور اونور میر

 

 ... چیه بهم نمیاد رئیس باشم؟

 

   چرا اتفاقا خییل بهت میاد خانوووم

 

 گفتم غذاهارو بیاره 
ی
 تلفن و برداشتم و به بیان

 گوشی و قطع کردم

ی  با کنجکاوی بهم نگاه کرد و گفت:  حسیر  

 

   قضیه چیه؟! 

 



 ... هیچی ناهارو اوردم با هم بخوریم

 

اومد. خوردو تا نوک بینیم یمعینکه مدام رس یم

ی گذاشتم اش نگایه  حریص در اوردم اش و روی میر

ی انداختم  به حسیر

 

  قربونت برم چرا این کارو کردی اخه...مثال قرار 

راقبت کنم ازت...وای اگه بود بعد اتفاق دیروز م

مامان بفهمه این همه راه اومدی که پوست از رسم 

کنه یم  

 

...نگران نباش کش قرار نیست بفهمه...بعدشم 

...با تاکش اومدم پیاده که ها اومدم شوهرم و ببینم

 نیومدم

 



اما اخه...  -  

 

 با لحتی بچه گونه گفتم: 

 

 ...چیه دوس نداری باهام ناهار بخوری

 

ی روی لبام نشست. پاشدو لبخ ندی شيطنت آمیر

به سمتم اومد. گردنم و آروم با دستش گرف خم 

شدو پلکاش و روی هم گذاشت و آماده شد واسه 

 وسوسه کردن احساسم. یهو صدای در بلند شد

 اخم کرد و قیافه اش جدی شد زیر لب گفت: 

 

لعنت به این شانس -  

 

 صداش و باال بردو در ادامه گفت: 



 

   بیا ت
ی
وبیان  

 

 وارد شد... 

 بیضی شکیل اشاره کردم که دور 
ی

ی خییل بزرگ به میر

ی رفت و غذاهارو  تا دورش صندیل بود. به سمت میر

 روش گذاشت و برگشت نگام کرد

 

 _ با من امری ندارین ؟

 

نه مرش  -  

 

ی رفت دستاش و بشوره...   از اتاق خارج شد. حسیر



ی مرتب و خوشگل  به سمت غذاهارفتم و روی میر

ون اومد. با ذوق وشوق چ یدمشون. از رسویس بیر

ی اومد  به سمت میر

 

   به به...چه کردی خانومه خوش سلیقه! 

 

 یه صندیل و عقب کشیدم واسش و گفتم: 

 

ی همشم  ... بشیر

 

   اوه اوه... مرش 

 

ی رفتم که کیف ام و روش گذاشته  ی به سمت میر

ی ناهار گذاشتم اش  بودم کیفم و برداشتم و روی میر

ندلیم واسه خودم عقب کشیدم و کنارش یه ص



وع کردیم به خوردن ناهار. زیر چشیم  نشستم رسی

 نیم
ی
زد... نگاهش کردم مشغول بود و حرف  

 

ی   ...میگما حسیر

 

جان بگو -  

 

گفتم نهگفتی بچه دار شیم من یمگم یادته یم...یم  

 

  ره...مگه یما -
ی
شه یادم بره...مخصوصا اون لحظان

ای خوشگلت حس کنم یهو خواست لبکه دلم یم

 زدی تو ذوقم و حس ام و پروندی

 

 ...عه نگووو

 



اس میگم دیگه...حاال چطور شد یاده این ر  -

 موضوع افتادی کلک...نکنه... 

 

 با خنده گفت: 

 

...نکنه ناهار اوردی بخوریم و همینجا کارای اولیش 

 و انجام بدیم

 

 زدم تو بازوش و گفتم: 

 

یاد  .نخواستیم به. کثافت...ناهارت و بخور .   -

 بیاری 

 

 خندیدو دوباره مشغول شد

 چند دیقه انی گذشت... 



دونستم چجوری به زبون بیارم حرفم رو! نیم  

گرفتم که بالخره یهو تند  اومدو جلوش و یمانقد یم

 گفتم: 

 

ی من باردارم  ... حسیر

 

وع کرد به رسفه کردن  غذا پرید تو گلوش و رسی

وع کردم به حرف زدن!   بد موقع رسی

 

 ... چی شددد؟! 

 

ی برداشتم و  پاشدم لیوانش و پارچ آب و از وسط میر

یز از اب کردم. دادم دستش و گفتم:   لیی

 

 ...بخور بخور



 

 لیوان و گرفت و رس کشید

ی بت  بعد از دو دقیقه رسفه هاش تموم شد. عیر

 بهم زل زد

 

 ...چیه؟

 

خوای به    چرا انقد منو اذیت میکتی هان؟ یم

ی جای شوچی و کشتنم بدی؟ فک نیم کتی رس میر

ی نیست؟  رس به رس گذاشیی

 

 با اخم به غذا خوردنش ادامه داد

برگه ی آزمایشو از توی کیفم در اوردم و جلوش  

گذاشتم. خشک شده برگه رو نگاه کردو آروم 

قاشق و چنگال تو بشقاب گذاشت. نگایه بهم 



زنم زیره خنده و میگم شوچی انداخت که ببینه یم

 بود یا نه

 

دیدن قیافه ی کامال جدی برگه رو آروم برداشت با   

وع کرد به مطالعه اش. سکوت اتاق و بازش کرد. رسی

در برگرفته بود. از اونجانی که با شناختی که از 

ی داشتم فکر یم شه کردم خییل خوشحال یمحسیر

ه اما هیچی نیم گفت و تو تمام مدت به برگه خیر

 بود! 

 

ام و اشقمن توی اون فاصله و سکوت مطلق ق

برداشتم و مشغول شدم. یهو فریاد کشید. از جام 

 پریدم و قاشق از دستم افتاد! 

 

   واااااای خدایااا شکرت



 

شد رس جام میخکوب قلبم داشت از جا کنده یم

ی بگم یا حتی شده بودم. دلم یم ی خواست چیر

 با ترس پرید تو 
ی
لبخند بزنم اما نتونستم! بیان

 اتاق... 

 

 افتاده؟!    چی شده اقا ا
ی
تفاف  

 

 رسی    ع پاشدو به سمت در رفت و داد زد: 

 

وون ...برو بیر
ی
ون بیان    نه برو بیر

 

 آروم از جام پاشدم جلو اومدو پیشونیم و بوسید 

 بزور لب زدم: 

 



...بچه اوف یم ی شه ها...تر...ترسوندیم حسیر  

 

 اشک توی چشماش جمع شد و گفت: 

 

شه   قربونت برم،باورم نیم  

 

ی شکمم برددست اش و رو   

 

 
ی
 این توعه؟!...یعتی من دارم بابا   یعتی االن ن
ی
ن

شم دیگه؟!...بگو که خواب نیست...یگ بزن تو  یم

 گوشم که بفهمم خواب نیست

 

 خندیدم و گفتم: 

 



 این تو باشه...بعدشم تو 
ی
 ن

ی
... اره فک کنم ن

: مگه میشه یادم بره یم
ی

خوای بزنم که بعدا بگ

خیی بچه دار شدنمون و همون روزی که اومدی و 

 دادی و به جای بغل کردنم یگ زدی تو گوشم؟

 

 کیل باهم خندیدیم

با شنیدن خیی باباردار شدنم دست از کار کشید و 

جمع کردیم و به خونه برگشتیم قرار شد واسه 

ون. لباس هامون و عوض کردیم و  شام بریم بیر

اماده شدیم. تقریبا ساعت پنج بعد از ظهر بود 

و حرکت کردیم نشستیم  

 

خوشحایل و لحظه به لحظه از توی چشمای 

ی یم دیدم یه موزیک شاد با صدای بلند پیل  حسیر

 کرده بود



 یم
ی
کرد. به یه رستوران شیک و خوشگل همخوان

 رفتیم و شام خوردیم از رستوران خارج شدیم

 

ی هم خیابون  یه بارون شدید باریده بود واسه همیر

ی  خیس خیس بود و هوا رسد. به سمت ماشیر

 رفتیم

 

ی   ...حسیر

 

   جانم عزیزم؟

 

خواد...دلم قدم زدن یم  

 

خوری!   رسده هوا رسما یم  

 



لبام و آويزون کردم با دیدن قیافه ام لبخند زدو 

 دستم و گرفت

 

 ب -
ی
مم دلش هوای بارون یا...بیا بریم فک کنم دخیی

خواد... و قدم زدن یم  

 

ت: اش و روی شکمم کشیدو گفدست  

 

 یمنه ب -
ی
؟...دلت هوای بارون خواد؟ابانی  

 

 خندیدم و گفتم: 

 

...دیوونه...منم مامانشم هاااا...بعدشم گ گفته 

ه...اومدیم و پش بود  دخیی

 



خواد یه دخیی تپل مپله ربون مامانش برم که یمق -

 و  خوشگل با موهای عروسگ و لباس
ی
های صورن

ذاره تو بغلم... ب  وچولو موچولوک   کفشای  

 

خوای ات یه پا داره ها...اال و بال دخیی یمغ...مر 

 اره؟

 

 خندیدو گفت: 

 

ی لحظه به بعد هر روز چک یماره...ا - شی ز همیر  

 

 ...چی میشم؟! 

 

چک -  

 



 ...چرااا؟! 

 

خوام بزرگ خوام ببینم شکمت گ میاد. یمیم -

 شدنش و ببینم

 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

 ندباشه.  -
ی
ارم چک کن...فقط یادت ..من حرف

مامانش ببینه اون و بیشیی ازش دوس داری باشه 

کشتتا... یم  

 



 با خنده گفتم: 

 

 ...من قربون مامانش برم هووم؟

 

 خندیدو گفت: 

 

خدانکنه -  

 

دم زدیم... ای نی حرف فقط قچند دقیقه  

 

 ...دنیا

 

   جانم

 



 ...باریکال بالخره یاد گرفتی 

 

 متعجب گفت: 

 

 ...چیو ؟! 

 

   این که در مقابل کش که صدات 
ی

نه چی بگ ی میر

 دیگه

 

وع کرد به خندیدن. با لحتی کنجکاو و سوایل   رسی

 گفتم: 

 

 ... ببینم تو چرا دیشب نگفتی بارداری هووم؟

 

   دوس نداشتم بگم



 

 لپشو کشیدم و گفتم؛

 

 ...عه دوس نداشتی 

 

ی کشید و گفت:   دستم و گرفت و پاییر

 

   دردم گرفت اقااا... 

 

 گونه اشو بوسیدم. یهونی جیغ زد

م و گرفت و به سمت خودش کشونددست  

با دیدن دویست و ششی که به رسعت از کنارمون 

 رد شد متوجه موضوع شدم! 

 



 

••• 

 

 دنیا

 

 

شد قلبم داشت از جاش کنده یم  

چند ثانیه ای نگذشته بود که گوشیم به صدا در 

 اومد. با دیدن اسم کوروش روی صفحه ی گوشیم

به زدن فهمیدم که دست به کار شده بود واسه ضی 

 بهم... 

 

ی  با دستای لرزونم تماس و وصل کردم و از حسیر

دور شدم که صدام و نشنوه. برخالف من که 

لرزید. ترسیده بودم و بدنم مثل بید به خودش یم



وع به حرف  اون مثل همیشه با آرامش کامل رسی

 زدن کرد

 

...فقِط فقط بیست و چهار 
ی
   فقط خواستم بدون

 مونده، فقِط ف
ی
قط یک روز... ساعت باف  

 

 اومدم که حرف بزنم که قطع کرد! 

حرفم و همراه با بغض ام قورت دادم. به سمت 

ی برگشتم. با اخم بهم نگاه میکرد  حسیر

 

ی شده ؟!  ی    چیر

 

رو پنجه وایسادم و پیشونیشو بوسید و بغلش  

 کردم 

 



؟  ...چرا مواظب نیستی

 

با قیافه ای بهت زده و اخمو دستم و گرفت و به 

ی قدم بریمسمت ماش داشتیم هنوزم دستام یر

ی و زیر یمیم ی حسیر گرفت باید لرزیدند. اگه ماشیر

ریختم؟ حتی از فکر کردن چه خایک توی رسم یم

شدبهش هم اشک تو چشمام جمع یم  

 

ی نشده که ، یه چندتا دیوونه ی  ی   قربونت برم چیر

 
ی
معتاد بودن که خداروشکر قبل از این که اتفاف

... بیوفته راهشونو ک ی شیدن و رفیی  

 

 
ی

 ...اره راست میگ

 

   اهوم نبینم ناراحت باشیا



 

 ...من خوبم

 

 خونی ، از این که حالت 
ی

  وقتی اینطوری میگ

ی یم شم... خوش نیست مطمی   

 

صورت خیس از اشکم و به سمت شیشه 

برگردوندم و تا تونستم نی صدا اشک ریختم و تا 

.. ای صحبت کنم. خونه حتی سیع نکردم کلمه  

 

 . ..  

 

 به خودم یه تکونم ندادم 

ون پنج دقیقه ای  ی از اتاق بره بیر منتظر بودم حسیر

طول کشید. با شنیدن صدای بسته شدن در 



ی رفتم. به سمت دستشونی  رسی    ع از تخت پاییر

 رفتم قیافه ام بهم ریخته بود. صورتم و شستم

 

 یه لباس معمویل پوشیدم

حتی حوصله آرایش کردن و هم نداشتم. کیفم و 

برداشتم و به سمت تخت رفتم پوشه رو از 

ون کش زیر یدمتخت بیر  

 

ی و افشده ام روش چرخید حتی  نگاه غمگیر

ی بودم  نیم تونستم توش چیه!...اما از این مطمی 

ای نی ارزش اینطوری خودش 
ی که کوروش واسه چیر

نه.صدرصد هرچی باشه اونقدی  ی و به درو دیوار نمیر

نه... هست که مقدم رو به خاک سیاه بنشو   

 

داخل کیف ام گذاشتم اش و از اتاق خارج شدم 

ی به سمت ام اومدحسیر  



 

   کجا عزیزم ؟! 

 

م انجامش بدم زود بریم گردم ...یه کاری دارم میر  

 

شدم که دستم و گرفت و  داشتم از کنارش رد یم

 گرفت کنجکاو گفت: 

 

   چه کاری ؟! 

 

ون کشیدم و به سمت در  دستم و از تو دستش بیر

دم برداشتم: خروچی ق  

 

 ...بعدا واست توضیح میدم

 



سونمت    صیی کن میر

 

ی   ... خودم میخوام برم حسیر

 

 صداش باال رفت : 

 

؟! یادت رفته اتفاق دیشب رو ،االن 
ی

  چی داری میگ

ایطت فرق میکنه باید بیشیی مراقبت باشم  تو رسی

 

تونستم کله ام و انقد عصابم خورد بود که اگه یم

گشتم و . با عصبانیت بر کوبوندم به دیوار یم

 نگاهش کردم: 

 

ی بچه که نیستم خودم  ...ای بابا ولم کن حسیر

م خودمم بر میگردم دیگه...   میر



 

 با دیدن عصبانیت ام نی حرف فقط بهم زل زد

 نگاهم و ازش گرفتم و به سمت در خروچی رفتم

ی و پیاده رفتم بعدشم تاکش گرفتم و  یه مسیر

 راهیه خونه شدم

 

ای طول نکشید که رسیدم وارد بیست دقیقه 

 شدم

شد از خود واقیع حتی جو خونه اش هم باعث یم

 ... ی  ام تبدیل بشم به دنیای قبل حسیر

 

 خدمتکار جلو اومد

 

   سالم خانم خوش اومدین

 



 ...پدر هست

 

یف دارن    بله تو اتاق کارشون تشی

 

پله ها رو یط کردم و به جلوی در اتاق کارش 

ارد شدم... رسیدم. بدون در زدن و   

 رسشو باال اورد

 اش نمایان شد
ی

 با دیدنم لبخند مرموز همشگ

 

   به به دخیی گل و حرف گوش کنم، چطوری بابااا

 

نی توجه به حرفاش مدارک و از توی کیف ام در 

اوردم و به سمت اش گرفتم. لبخندش محو شدو 

 تر از همیشه شد... 
ی
 قیافه اش شیطان

 



کرددست اش و به سمت مدارک دراز    

هنوز انگشتاش به پوشه ی مدارک برخورد نکرده 

 بود که به سمت خودم کشیدم اش

 

 ... عا عاا ، اول حرف بعد تحویل مدارک 

 

یر لب حریص پچ زد: ز اش و مشت کردو دست  

 

   لعنتی 

 

م های خوشگل  ی به سمت شومینه ای رفتم که هیر

شدندداخلش ذره ذره پودر یم  

 

م؟  من و تو حرفامونو زدیم نه  دخیی  

 



وع کردم به حرف زدم  دقیقا مثل خودش رسی

 

ذاری برم پیش مامان، ... اره یادمه گفته بودی یم

اما باباا جوون حتی اگه توهم این اجازه رو 

ی پیش مامان و داشتم نه؟نیم دادی من حق رفیی  

 

 اخماش در هم شدو گفت: 

 

   منظورت چیه؟! 

 

روی صندیل راک چونی کنار شومینه نشستم و 

مه دادم: ادا  

 

 یه جورانی حق ام ...منظورم اینه که تو یم
خواستی

... اما خب مشکل اینجاست که من  و بهم بفروشی



ی خودتم ، از این که حق ام و بخرم یا در  دقیقا عیر

 مقابلش کاری برای کش انجام بدم متنفرممم

 

اش اوج گرفتخنده های مصنویع  

 

رو بده   دخیی عزیزم ،حاال که مدارک و اوردی اونا

به بابا،و هر جانی که دلت خواست برو،قول میدم  

م  که جلوتو نگیر

 

 ...قول بده

 

م دیگه    قول میدم که جلوتو نگیر

 

ی و خانواده  ...قول بده که نه به من، نه به حسیر

 اش کاری نداشته باشی 



 

با شنیدن حرفام صورت اش از شدت اعصبانیت 

 رسخ شد! 

 

؟!  - چیتر  

 

 پو 
ی
زخندی زد و در ادامه گفت: ناباورانه و عصبان  

 

داری شوچی میکتی نه؟!  -  

 

 ...نه اصال

 

ام اومد از چشاش پاشد و رسی    ع به سمت

میخوندم که قصد داره یگ بخوابونده تو گوشم یا 

هاش از یگ بیشیی بشه و تلف شایدم تعداد چک



شم! مدارک و به سمت آتیش شومینه بردم و تند  

 گفتم: 

 

 ...جلو نیا وگر نه... 

 

ا دیدنم رسجاش میخکوب شد. دستاشو به ب

 معنای تسلیم باال ابردو گفت: 

 

   باشه باشه! 

 

 عقب رفت و روی صندیل اش نشست و بهم زل زد

 

  تو چه غلیط کردی دخیی ، این همه آدم... باید 

... ذاشتی رو پش دشمن مندست یم  

 



...مقدم دشمن تو نیست. اون آدم خوبیه این تونی  

  
ی
که به متی که از خونتم هم رحم که انقد حیوون

،قسم یمنیم خورم اگه حتی جونم و رس این کتی

زیددادم ککت هم نمیگمدارک کوفتی یم  

 

 با شنیدن حرفام از جاش بلند شد و داد زد: 

 

  انقد گستاخ شدی که نمیفهیم داری با گ حرف 

نیتر 
ی  میر

 

 نزدم
ی
ی صداش دیگه حرف  با باال رفیی

 

ه با پدرت ،با کش که یه   تو داری بخاطر اون پش 

عمر بزرگت کرده و بهت پرو بال داده اینطوری 



؟!دیگه نیم
ی
ن ی شناسمت دنیا. معلوم حرف میر

 نیست چه بالنی رست اوردن که انقد هار شدی... 

 

 اشکام رسازیر شد

اما سیع نکردم رسم و زیر بندازم. دیگه از گریه  

ترسیدم با چشمای پر از اشکم تو کردن جلوش نیم

شماش زل زدم و آروم لب زدم: چ  

 

 کنم
ی

 ...دوسش دارم بذار باهاش زندگ

 

به سمت ام اومد دست اش و زیر چونم برد و به 

صورتم زل زد. با دیدن اشکام از شدت عصبانیت 

د و محکم توی صورتم زد که  دندوناشو بهم فشی

 ... ی  روی صندیل پرت شدم روی زمیر

 



ن نیوردم هق زدم و در مقابلش حتی کلمه ای به زبو 

کردم که قبول و مقاومت نکردم. باید کاری یم

کرد با مقاومت فقط کارو واسه ی خودم سخت یم

کردم تر یم  

 

و تمام این مدت دلم به این خوش بود که ت -

م، مثل من احمق و ساده لوح نیست...که   دخیی

. اون به عشق اعتقاد نداره..   

 

 صداش باال رفت: 

 

عتقاد نداری چت شد گفتی به عشق اتو که یم -

 یهو چه بالنی رست اوردن...جادوت کردن اره؟؟؟

 

 با گریه گفتم: 



 

 ...معتقدم کرد...کاری که هیچ کس نتونست بکنه

 

 با عصبانیت فریاد کشید: 

 

 اگه پشه بفهمه با نقشه وارد 
ی
  احمق میدون

شدی مثل یه تیکه آشغال دورت  زندگیش 

ت مواظب پش معمویل نیس ندازه، گفته بودمیم

باش،همونطوری که تورو جذب خودش کرده اراده  

کنه کسای دیگه رو هم جذب میکنه...اون موقع 

ی مثل تو با اون آدم گدا و  ی ست که آدم نی همه چیر

 
ی
معتاد گوشه ی خیابون واسش هیچ فرف

فهیم؟؟؟...حالیته چه گندی زدی یا کنه...یمنیم

 بیشیی برات توضیح بدم؟

 



که مدام روی قلبم   حرفاش مثل تییعی بود 

کشیدو قصد کشتنم و داشت. آروم لب زدم: یم  

 

گذره ...اون از بچه اش نیم  

 

 متعجب گفت: 

 

؟!...زبون  
ی
ن ی   کدوم بچه ؟!...از چی داری حرف میر

 کوفتیت و بچرخون ببینم منظورت چیه! 

 

 یه خورده مکث کرد و در ادامه گفت : 

 

   توو؟! 

 

ام...اره من...من ازش حامله  



 

عصبانیت دوباره فریاد کشید و گفت: با   

 

ون،فقط یادت    پاشو گمشو از خونه ی من برو بیر

باشهه نه تو دیگه دخیی متی نه من کاری به کارت 

خوام دیگه هیچ وقت ریختت و ببینمدارم...نیم  

 

 داد زد: 

 

رووون  ...برووو بیر

 

دستم و به لبه ی صندیل راک گرفتم که از جام 

ی و هق زدم. اون حتی بلند شم دوباره خورد م زمیر

ه و از جا بلندم کنه. باالی  سیع نکرد دستم و بگیر



رسم ايستاده بود و مثل یه مجرم بهم چشم 

 دوخته بود. 

 

 بزور از جام بلند شدم

مدارک و روی صندیل راک چونی گذاشتم و از  

کنارش رد شدم. انقد ضعیف شده بودم که هر آن 

ی ام اشکام و پاک   ممکن بود نی هوش بشم. با آستیر

 کردم. با صداش رس جام ایستادم: 

 

 ، نه من تورو 
ی
 بیوفته...هر اتفاف

ی
  هر اتفاف

شناسم نه تو منو ، انتظار نداشته باش پشتت یم

وایسم که گفته بودم پاتو کج بذاری پشتت و خایل 

کنمیم  

 

ه بچرخونم و برای همیشه از  قبل از اینکه دستگیر

ون. دلم   گرفت! نه به خاطر اتاق کارش بزنم بیر



حرفاش و کاراش بلکه برای چند لحظه احساس  

بینم. )اون( نه کردم این آخرین باریه که اون و یم

به معنای کوروش فریب دهنده ی بد جنس بلکه 

 )اون( به عنوان پدرم، پشتیبانم... 

اش دارم و بخاطر از دست کش که مطئنم دوست

ش دادنش از عمق وجودم ناراحت و غمگینم. کا

تونستم برای یکبارم شده بغلش کنم و طعم یم

آغوشش و بچشم. مثل پریا وقتی کنار باباش 

 که همدیگه رو بغل یمیم
ی
کنند و بهم شینه یا زمان

 عشق میدن... 

 

شن هردوتا دلشون به این قرص باشه  و باعث یم

که اگه تمام جهان یه روزی اونا رو نخواد اون پدرو 

ما چه فایده من مثل دخیی همدیگه رو دارند. ا

 همیشه محروم بودم از محبت بابا... 



اش بهم بود و تو فکر. نگاهم و ازش گرفتم و پشت

ه بردم و چرخوندم اش  دستم و به سمت دستگیر

 

ی رفتم  خارج شدم. از پله ها به سختی پاییر

آنیتا با قیافه ای متعجب و کنجکاو جلوم ظاهر 

با  شد انقد حالم بد بود که حوصله حرف زدن

 اونم نداشتم

 

   چی شد چیکار کردی ؟! 

 

نیم ی  ...هیچی بعدا حرف میر

 

   یعتی چی ؟ بگو ببینم چی شد دنیا... 

 

 ...تموم شد همه چی 



 

   قبول کرد ؟! 

 

 ...اره

 

 ذوق کرد و گفت: 

 

   واای خدارو شکر

 

با نگاه کردن به چهره ی داغونم لبخنده اش محو 

 شد

 

؟!  خوشحال باش   قبول کرده دیگه چرا ناراحتی  

 



... نی مادر بودم نی پدرم شدم،من االن یه نی همه 

ی باشم؟ م میفهیم؟...نباید غمگیر ی  چیر

 

 بغلم کرد و گفت: 

 

   قربونت برم نگو

 

 خودم ازش جداش کردم

 

م بعدا میبینمت  ...من میر

 

   باشه

 

از کنارش رد شدم که صدام زد. برگشتم و نگاهش  

 کردم و گفتم: 



 

 ...هووم؟

 

...یعتی مامان و بابای مامان -  و بابات...یعتی

 قالبیت

 

؟!   ...مامان و بابای قالبیم چی

 

ی سویهت - حساب کردن و برای همیشه رفیی

خواد ترکیه...کوروش فرستادشون گفت دلش نیم

 فعال این دورو برا آفتانی بشن

 

 

انگار که دیوار دیگه ای از قلبم فرو ریخت و به 

نم( نی بردم. حاال معنای واقیع )پشتت و خایل میک



ی چی باید چه خایک توی رسم یم ریختم؟ به حسیر

 یم
ی
گفتم؟ اگه بگه بریم پیش مامان و بابات مهمون

؟...   یا دیدنشون چی

 

ی چی  ...آنیتا...حاال...حاال من باید به حسیر

 بگم؟؟؟

 

 جلو اومدو گفت: 

 

حیقیت -  

 

؟!   ...چی

 

ون لحاظ نگفتم که...منظورم اینه که بگو از ا -

ی تص  کیی
ی

ی برای همیشه برن ترکیه زندگ میمم گرفیی  



 

؟؟؟  ...اگه گفت چرا انقدر نی خیی چی

 

گو واسه بابام کار پیدا شده که حقوقش خوبه و ب -

ی دیگه   اینا...اوناهم رفیی

 

رسم و زیر انداختم. دستش و روی شونه ام بردو  

 گفت: 

 

اشیابدنیا...نبینم تو خودت  -  

 

نی این که نگاهش   گرفتدوباره داشت گریه ام یم

 کنم گفتم: 

 

 ...خدافظ... 



 

ون اومدم راه حیاط و یط کردم برای  از خونه بیر

چند لحظه رس جام موندم و برگشتم به عقب. 

 خونه ای چرخید که تمام  
ی
ون نگاهم روی نمای بیر

 توش گذشت و تباه شد. اشکام 
ی
کودگ و نوجوان

دونه دونه روی گونه هام رُس خوردند و آخرین 

م و ازش گرفتم... نگاه  

 

برگشتم درو باز کردم و خارج شدم. یهو با دیدن 

ی  ی رسجام میخکوب شدم! ماشیر اش دقیقا رو حسیر

به روی در خروچی بودو خودش با ابروهای گره 

ی  اش تکیه داده بودو خورده و نگایه سوایل به ماشیر

ه نگام یم کرد!... خیر  

 

و  بزور پاهام و حرکت دادم. از خیابان عبور کردم

 نفس نفس زنان خودم و بهش رسوندم و گفتم: 



 

؟  ...سالم...تو اینجا چیکار میکتی

 

 ویال 
ی
ون ی کردو نگاهش رو نمای بیر رسش و باال پاییر

 چرخید و گفت

 

سم؟...اگر ب - هیی نیست این سوال و من از شما بیی

 که 
ی
اشتباه نکنم اینجا خونه ی کوروش راِد همون

شناش و یهو کردی که نیمشب عروش ادعا یم

 رس از خونه اش دراوردی

 

...تو به من شک داری؟!...اول صبچ  ی ...حسیییر

ام میکتی ببیتی  پاشدی افتادی دنبال من؟!...تعقیب

م کجا میام؟!   کجا میر

 



ک؟!...بحث و عوض نکن...بگو ببینم اومدی ش -

 اینجا چیکار هان؟

 

...من؟...خب...خب..خب اینجا خونه ی 

 که شب عروش باهاش دوستمه...آنیتا... 
ی
همون

آشنا شدی اونروزم اومد خونه امون دیدنم...آنیتا 

 دخیی کوروش رادِ 

 

 چرا تو ا -
ی

ها خونه دوستتونه؟....بعد میشه بگ

؟؟؟بابای دوستت و نیم شناختی  

 

شناختمش! ...خب نیم  

 

اس، دروغ نگفتنا...تو یگن دروغگو کم حافظهم -

؟
ی

 چشمای من نگاه میکتی و دروغ میگ



 

...چرا انقدر عصاب منو خورد 

؟؟؟...نیم اش.... آنیتا بعدا بهم شناختممیکتی

 معرفیش کرد

 

شه آدم بابای دوستش و گه یمم -

 نشناسه؟...میشه دنیا؟

 

 صدام باال رفت و گفتم: 

 

ی یم گمم...ِن، یم،شناخت، ِمش..بفهم... حسیر  

 

زنگ بزن -  

 

 ...به گ؟! 



 

ی  - به آنیتا بگو بیاد پاییر  

 

کردم بهم اعتماد داره اما نداشت این که فک یماز 

از شدت غم و انده و عصبانیت کم مونده بود از 

ون کشیدم و  حال برم. گوشیم و از توی کیفم بیر

ی  شماره ی آنیتارو گرفتم تو تمام مدت حسیر

نگاهش قفل صورتم بود. گوشی و قطع کردم و  

 گذاشتم. حریص گفتم: 

 

 ...بهش گفتم بیاد 

 

ی کردو گفت: رسی باال  و پاییر  

 

خوبه -  



 

ی  س و اضطراب اینکه نکنه آنیتا جلوی حسیر
اسیی

 بده و نتونه نقشش و خوب بازی کنه امونم 
ی
سون

شد و برید. یه جا آروم و قرار نداشتم. کاش یم

زودتر از جلوی خونه ی کوروش رفت و دیگه 

ی و دقیقا رو به روی خونه  برنگشت. از اینکه حسیر

کردم مرگ از رگ گردن یماش میدیدم. احساس 

ه...   بهم نزدیکیی

 

دیدم آنیتا بدو بدو داره به سمتمون میاد. نفس 

 نفس زنان گفت: 

 

    سالم! 

 

سالم -  



 

 ...آنیتا بگو من پیش تو بودم

 

نگاه متعجب و سوایل آنیتا بینمون ردو بدل شد و  

 گفت: 

 

 _ خب پیش من بودی دیگه عزیزم! 

 

؟    تو دخیی کوروش راد هستی

 

سوایل که پرسید نفس توی سینه ام حبس شد.  با 

 آنیتا با ترس نگایه بهم انداخت و گفت: 

 

    آ ، آره دخیی کوروش رادم! 

 



ی بهش گفت:   نفس راحتی کشیدم که حسیر

 

   ندیده بودمت تا حاال... 

 

...امریکا بودم پیش مامانم
ی
    نبودم یه مدن

 

   اها بله، خوشحال شدم

 

    منم همینطور

 

ی شدیم و حرکت کردیم. با اینکه یکباره سوار ما شیر

 دروغ گفته بودم اما حسانی از 
ی دیگه به حسیر

خواست حتی  اش دلخور بودم و دلم نیمدست

کلمه ای باهاش حرف بزنم تا خونه الم تا کام با هم 

 حرف نزدیم... 



 

ها یه راست به اتاق خواب رفتم. با همون لباس

م کشیدم. روی تخت دراز کشیدم و پتو رو روی رس 

دلم گرفته بود. دیگه حتی روی اسم کوروش هم 

تونستم حساب باز کنم فقط خودم بودم و نیم

 برام 
ی
آينده ای که معلوم نبود قراره چه اتفاقان

 بیوفته

 

کردم. من واقعا همه اش به حرفای کوروش فکر یم

ی بودم ،یه بدبخت...   یه نی همه چیر

ی  احساس شدید تنهانی تو عمیق ترین نقطه

وجودم نفوذ کرده بود به طوری که دلم 

خواست دیگه نباشم... یم  

 

 ... 

 



با صدای مردای غریبه ای که توخونه در حاال رفت 

ی رفتم  و آمد بودند چشمام و باز کردم از تخت پاییر

وارد دستشونی شدم به صورتم زل زدم. لبام 

خشک شده بودند و زیر چشمام گود شده بود! 

دستام و چند بار پر از آب   چقد بهم ریخته بودم! 

 کردم و تو صورتم پاشوندم... 

 

ون اومد  بیر

جلوی اینه رفتم و با حوله صورتم و خشک کردم 

 توی آینه به خودم زل زدم و زیر لب گفتم: 

 

ی و نیم ...مگه نیم...مگه تو همیر خواستی  خواستی

 کوروش دست از رست برداره. تموم شد دیگه... 

 

هم دیددیگه هیچ وقت اونو نخوا  



خداروشکر اسمش ام که تو شناسنامه ی قالبیم 

 داره روی 
ی

نیست باید خوشحال باشم. زندگ

خوششو بهم نشون میده و من نباید بهش پشت  

 کنم!... 

 

 کشیدم حرفانی که توی ذهنم واسه ی 
نفس عمیقی

کردند. رس کمد کردم حالم و بهیی یمخودم مرور یم

شتم و با یه لباسم رفتم. یه بلوز نچی سفید بردا

 شلوار مشکیه راحت... 

 

 موهام و شانه زدم و سشوار کشیدم

یه خط چشم نازک گوشه ی چشمم کشیدم و به 

لبام برق لب زدم. در اتاق و آروم باز کردم. با دیدن 

یه عالمه وسیله که چند نفر نی در نی از جلوم 

بردند به سمت اتاق بغیل اوردنشون و یمیم

 چشمام قلمبه شد! 



 

ی  رس پا ایستاده بودو مشغول دستور دادن با  حسیر

دیدنم به سمت ام اومد. با دست به داخل اشاره  

 کرد

 

   برو تو ، برو تو... 

 

 عقب عقب برگشتم تو اتاق وارد شدو درو بست

 روم و ازش برگردوندم و دست به بغل وایسادم

 

   چطوری خانوم خانوما

 

تم از کرد. داشاون نباید من و جلوی آنیتا ضایع یم

شدم. حتما آنیتا کیل تو دلش گفته خجالت آب یم

خاک تو رست اینم از عشق و عاشقیت شوهرت 



خواد واسه اثبات بهت اعتماد نداره ازت مدرک یم

 حرفات... 

 

   دنیااا

 

جلو اومد و دست اش و نوازش وار روی گونه ام  

 کشید

 

   عشقمم...چرا نگام نمیکتی هووم

 

ی کشیدم و با  اخم به چشماش زل  دستش و پاییر

 زدم

 

  میدونم کارم اشتباه بود ویل خب عزیزم خودتو 

 بذار جای من



 

ی تو واقعا اون لحظه در مورد من چی  ...ببینم حسیر

ی  فکر کردی که گفتی زنگ بزنم آنیتا بیاد که مطمی 

؟!...باورم نیم کردم توهم دقیقا شه...فک یمشی

بهم  مثل متی که از چشمام بیشیی بهت اعتماد دارم

دونستم انقدر نی اعتمادی که پا اعتماد داری...نیم

کتی ام یممیشی میای تعقیب  

 

 دنیا؟؟؟من فقط شوکه شده 
ی

  چی داری میگ

بودم...اول صبح پاشدی با یه بچه توی شکمت از 

ون...اونم با اون حال داغونت...فکر   خونه زدی بیر

 و حتی یه  
ی
کردی نفهمیدم چند روزی که تو خودن

 ببینم چی شده چه هم باهام حرف نیمکلمه 
ی
زن

 افتاده که حالت خوش نیست!...پاشدم 
ی
اتفاف

 واست اومدم نبالت چون یم
ی
ترسیدم اتفاف



بیوفته...اگه تو بهم اجازه میدادی برسونمت نه 

دم نه تو دلخور یم ی شدیمن اون حرفارو میر  

 

  ...حرف نزن...حرف نزن که با این حرفا نیم
ی
تون

کتی   کارت و توجیه  

 

 دستاش و دور کمرم حلقه کردو گفت: 

 

ش به و که دلت نیمت - خواد یه پدر جلوی دخیی

 زنش بگه غلط کردم هووم؟

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

خواد...بگو غلط کردم بگو... ...چرا اتفاقا دلم یم  

 



 تو گلو خندیدو گفت: 

 

 ح -
ی

نه میگ ی اال نکه جنابعایل تا اشتبایه ازت رس میر

یاغلط کردم...خو  به هیچکدومشون و گردن نمیگیر  

 

...من چه اشتبایه کردم که خودم خیی ندارم 

 هووم؟

 

کیل گفتم  -  

 

 دوباره روم و ازش برگردوندم

 

؟    عشقمم قهریتر

 

 حریص گفتم: 



 

ی هان؟...اول صبچ با  ...اینا تو خونه چیکار میکیی

 صدای تلق و تلوقشون از خواب بیدار شدم

 

بهت بگم  اول بگو قهری یا نه تا   

 

 ... نیستم بگو

 

مون و دارن میارن دیگه    لوازم اتاق دخیی

 

؟!   ...چیتر

 

د و با خنده گفت:   دستش و روی لبام فشی

 



  هیس...عزیزم چشم رو هم بذاریم این کوچولو 

 میاد ،گفتم زودتر اتاقش و آماده کنیم دیگه... 

 

ی کشید  نی حرکت وایسادم. دست اش و پاییر

 

ی گ گف...یم ه ؟شه بگیر ته این بچه دخیی  

 

دستاش و پشت کمرش برد و با خنده صورتشو 

 جلو اورد و گفت: 

 

   من 

 

؟  ...پش شد چی

 

 عقب رفت و لباش و کج کردو گفت: 



 

   خب... 

 

 ...خب؟

 

  خب اگه پش شد یه اتاق دیگه رو براش آماده 

مم قفل میکنیم هر وقت به یم کنیم در اتاق دخیی

میدیم چطوره ؟دنیا اومد اتاق و تحویلش   

 

...افتضاح...تو فکر کردی من قراره چند بار بزام و 

 برات بچه بیارم هان؟

 

 با لبخندی خنده داری گفت: 

 

شاید یه هفت ، هشت باری...چطور؟ -  



 

اش دادم با دستام و به سینه اش چسبوندم و هل

ه ی در گذاشت و   خنده دست اش و روی دستگیر

 گفت: 

 

ی تو اتاق  من برم وسایل و ناجور ن چییی  

 

 ...چیدمان وسایل اتاق اش هم دست توعه دیگه؟

 

   اره دیگه

 

 نی اختیار خندیدم و گفتم: 

 

 ...چقد تو پرونی 

 



 خودشم زد زیر خنده

 

 ...منم میام

 

ی بپوش ی    برو یه چیر

 

ی بپوشم انگار لخت  ی  برم یه چیر
ی

...یه جوری میگ

 ام

 

 چشم غره ای اومد و گفت: 

 

یه لباس تنت کن دوس داشتی    عزیزمم...بدو...بدو 

ی اشون .. بعد رفیی اتاق و   بیا...نداشتی هم بهیی

 میبیتی دیگه

 



 رفت و درو بست... 

احمق. برگشتم یه شال بزرگ روی شونه هام 

ی  انداختم. درو باز کردم و وارد نشیمن شدم حسیر

یه نگایه بهم انداخت و با اخم رو کرد بهشون و  

 گفت: 

 

ی     خب دیگه خسته نباشیر

 

    ویل آقا بعضی از وسایل هنوز نچیدیم تو اتاق

 

ی برین    گفتم که ممنون میتونیر

 

    چشم

 



سه تا مرد بودن یکیشون چهل به باال و اون دوتا 

ی و خارج  زیر ش سال. یه نگایه به رستاپام انداخیی

ی جلو اومدو گفت:   شدند! حسیر

 

ون    مگه نگفتم نیا بیر

 

فتم: صورتم و نزدیک صورت اش بردم و گ  

 

 ... نه نگفتی 

 

 که لوازم و به 
ی
از کنارش رد شدم و به سمت اتاف

اش برده بودند رفتم. به دم درش رسیدم. سمت

ت آور بود. تمام  ی کش داری کشیدم. حیر هیر

وسایل اتاق دخیی پسند بودند. پرده های سفیدو 



 رنگ گوشه ی اتاق 
ی
 خرس بزرگ صورن

ی
صورن

ی و مبل و...   تخت و کمدو میر

 

ش داری؟  دوس  

 

...وای انقد خوشگله که خودمم دارم دعا میکنم 

 بچه امون دخیی شه

 

 خندید و از پشت بغلم کرد

 

   قربون هر دوتاتون برم

 

دست اش و آروم روی شکمم برد و نوازشش 

کرد .تو چشماش نگاه کردمیم  

 



م و ناز میکنم دیگهچیه؟...دارم د - خیی  

 

ی تر از محدود ی  ه...مواظب باش دستت پاییر

نم یم ی کشتماشکم نره که میر  

 

چشماش قده نعلبگ شدو در حایل که هر آن امکان 

 داشت از خنده منفجر بشه گفت: 

 

قاتل...  -  

 

اش و قفل دستاش و باز کردم و برگشتم به سمت

 
ی
اش بردم روی دستم و روی شکم تخت و عضالن

پنجه وایسادم و در حایل که دستم و به سمت 

ی حرکت میدادم   گفتم: پاییر  

 



...آقای مقدم... ها ...خوبه هنوز نکشتمت  

 

تند لباش و به لبام چسبوند و به داخل اتاق بچه 

اش برای دادو بستهدایتم کرد. درو با پا هل

تسلط به دیوار چسبوندم. رسش و توی  

فرو بردو با ریتیم آروم زبونش و روی   گردنم

پوستم حرکت داد. نی اختیار دستام و به سمت  

اش بردم که یهو در اتاق باز شد!  کمربند   

 

تند از هم جدا شدیم و همزمان گلونی صاف کردیم 

و با چشمای درشت شده به بتول خانویم که نگاه 

ه شدیم. بزور به سوایل اش قفلمون بود و خیر

 حرف اومدم و گفتم: 

 

!...بتول خانوم!   ...جانم؟!...کاری داشتی

 



 

 بهت زده گفت: 

 

ی الزم _ نه واال!...اومدم ببی ی ی چیر نم اتاق گردگیر

 داره یا نه! 

 

 برای بار دوم گلونی صاف کردو گفت: 
ی  حسیر

 

تول خانوم...بنظرتون بهیی نیست قبل ورود به ب -

 هر جانی اول در بزنید؟ البته ببخشیدا

 

ی   بتول خانوم که    در مقابل حرفای حسیر
ی
حرف

ی نداشت آروم و بریده بریده گفت:   برای گفیی

 



ردم!...فک کردم اتاق _ واال!...فک ک

 خالیه...ببخشید! 

 

خدا ببخشه  -  

 

واسه اینکه بحث و فیصله بدم از کنار بتول خانوم 

ون. صبحانم و کامل  رد شدم و از اتاق زدم بیر

ون اومدم. روی مبل روبه روی  خوردم و بیر

Tv نشستم و مشغول تماشا شدم. که صدای

ی توجه ام و جلب کرد:   حسیر

 

   بتول خانم

 

ه اقا   بل  

 



کت... مواظب دنیا باش  م رسی    من میر

 

 _ چشم آقا خیالتون راحت 

 

تند برگشتم و نگاهش کردم. مثل همیشه شیک و 

فت  جذاب داشت به سمت در خروچی میر

 

 ...عشقم کجااا؟! 

 

 رسش و به سمت ام برگردوند و گفت: 

 

   کیل کار ریخته رسم دنیا باید برم

 

 ...بیا اینجا ببینم... 



 

د جذابش به سمتم اومدبا لبخن  

 

   جان؟

 

ه رو چیکار کردی ؟  ...این دخیی

 

ه ؟!   - کدوم دخیی  

 

 ...سوفیا

 

 لبخندش محو شد و گفت: 

 

   اونو که.... 



 

 ... خب اونو که؟

 

ی امروز فرداست اخراج اش کنم    همیر

 

 من ِگ 
ی
؟! تو هنوز اخراج ش نکردی؟ میدون ...چتر

 بهت گفتم؟

 

ی امروز   قربونت برم آروم باش ،  قول میدم همیر

 قرارداد اش فسق کنم خوبه؟

 

 بری
ی
 ...هوووف، اره خوبه میتون

 

 ام و بوسید رفت
ی
 پیشون

Tvدوباره به سمت  برگشتم و به تماشا ادامه دادم   



 

 

••• 

 

" ی  حسیر

 

 

از روز عروش و اون اتفاق بدو آبرو ریزی که سوفیا 

کت   اش بود دیگه پاشو توی رسی
ی
باعث و بان

و هم حتی یک بار بهم زنگ نزد بگه  نگذاشت! عم

که دیگه نمیاد تا منم یه فکری بحال خودم بکنم. 

 هم خودم نی این که بهش اطالع بدم 
ی واسه همیر

 دیگه سوفیارو الزم ندارم 

 



با چند تا مدل خوب قرار داد بستم که کارم لنگ 

نمونه. گوشی و برداشتم و واسه ی فیصله دادن به 

و گرفتم. طول کشید این قضیه شماره ی عمو ر 

ویل بالخره مجبور شد جواب بده. با لحتی که 

کرد گفت: دلخوری توش بیداد یم  

 

ی  - الو بفرماییر  

 

؟ ی  ...سالم عمو جان خوب هستیر

 

؟.  -  تونی
ی کر...خوبیم... ..اره خداروشحسیر  

 

...شکر...میگم عمو جان...میدونم خییل گذشته 

ستم خوااما زنگ زدم بهتون بگم که من واقعا نیم

اون اتفاق بیوفته...خودتون که دیدین...سوفیا 



انقدر گریه و زاری کرد که دیگه نتونستم جلوی 

 شدم نفهمیدم چیکار  
ی
م عصبان خودم و بگیر

 کردم...ببخشید

 

هم نیست...سوفیا دیگه قرار نیست کاری به کار م -

...دکیی دوز  تو زندگیت داشته باشه...بردمش دکیی

ی هم لم و لمس داروهاش و باال برد...و  اسه همیر

شه میوفته یه گوشه بچه...شب و روزش شده یم

 خواب و دارو

 

خواد یه ...واقعا ناراحت شدم...من....من دلم نیم

تار از موهاش کم شه عمو...من و سوفیا باهم 

بزرگ شدیم...کنار هم بودیم...عمرمون باهم 

ی شد...اما من هیچ وقت به چشم یه  سیی

نگاه کنم...اون برای من  معشوقه نتونستم بهش



مثل پریا بود...من همیشه فکر میکردم دوتا خواهر 

..پریا و سوفیا...اما اوندارم.   

 

ییل خب دیگه کافیه پشم...مهم خ -

نیست...هرچی شده، شده دیگه...نمیشه که زمان 

 و به عقب برگردوند 

 

...فقط ی  ...اره راست میگیر

 

؟ - فقط چی  

 

دادش و فسق کنم؟...میگم اجازه میدین قرار   

 

 از رس ناچاری  
ی
 کردو بعد یه مکث طوالن

ی
پوف

 گفت: 



 

فسق کن...  -  

 

نی اختیار لبخندی روی لبام نشست اما سیع کردم 

ی جلوه بدم و نمیدونم تا چه حد لحن ام و غمگیر

 موفق بودم تو این قضیه... 

 

...چشم...بازم ببخشید...مزاحموت 

 شدم...بکارتون برسید... 

 

ن که زنگ زدی...خداحافظت... خییل ممنو  -  

 

ی  با اینکه مثل همیشه باهام صحبت نکردو مطمی 

 بوده و ته دلش هنوز از 
ی
بودم بخشش فقط زبون

دستم دلخوره بیخیال دلخوریش شدم و فقط به 



این موضوع فکر کردم که حاال دیگه قرار داد فسق 

کنه.... خواهد شدو این قضیه هم فیصله پیدا یم  
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 دنیا"

 

 

Tvاف اف به صدا در اومد. همزمان با تماشای به  

دادم. درو زدو گفت: حرفای بتول خانومم گوش یم  

 

   خانوم یه اقانی دم در با شما کار دارن 

 

 بهت زده بهش نگاه کردم و گفتم: 



 

 ...کیه ؟! 

 

ی  ی خودتون میدونیر
   نمیدونم ازشون پرسیدم گفیی

 

 تو فکر از جام پاشدم و به سمت اف اف رفتم

 

 ...اینجا که کش نیست! 

 

   اره خانوم جلو نیومد که ببینم اش... 

 

؟!   ...یعتی چی

 



ترس عجیتی به دلم افتاده بود. بتول خانم یه شال 

بافت و روی شونه هام انداخت. از خونه خارج 

  کردمیط شدم راه حیاط تا درب خروچی خونه رو

ام  درو اروم باز کردم. که یهو دستمایل جلوی بیتی 

ه شدو رسم و محکم تو دست کش قرار  گرفت

 گرفت. چشمام سیایه رفت و افتادم! 

 

 ... 

 

های بهم چسبیدج و بزور باز کردم رسم گیج پلک

رفت یم  

به سختی رسم و چرخوندم و به دورو برم نگاه  

 که تا حاال یک 
ی
کردم...روی تخت بودم توی اتاف

اومد واردش شده باشم! همه چی بارم یادم نیم

آشنا بود!  واسم نا   

 



ی افتاد که دستام و باهاش به  چشمم به زنجیر

انقد اون لحظه ترسیده بودم    تخت بسته بودند! 

لرزید. جیغ بلندی کشیدم: که تمام بدنم یم  

 

....کش اونجا هستتت؟؟؟؟ ....یگ بیاد کمکم  

 کنههه! 

 

 نی اختیار اشکام رسازیر شد و زیر لب گفتم: 

 

. ...خدایا...حاال چیکار کنم..   

 

با صدای چرخونده شدن کلید توی قفل. دست از  

گریه کردن برداشتم و به در اتاق چشم دوختم یهو 

بردیا ظاهر شد! با دیدنش ترسم بیشیی شد قلبم 



کوبید. تند تند نفس محکم به قفسه ی سینه م یم

دم  ی  نفس میر

 با لبخند جلو اومد و گفت: 

 

   خونی عشقم؟

 

هم منتقل حتی لحن حرف زدن اش هم ترس و ب

و با صدای لرزونم گفتم:  کرد. بهت زدهیم  

 

 ...ب...بردیا! 

 

   چیه از دیدنم خوشحال شدی عزیزم؟

 

 ...چرا منو اوردی اینجا؟! 

 



روی لبه ی تخت نشست و دست اش و روی 

 موهام کشید و گفت: 

 

  اوردمت خونه امون دیگه ، اتاق خوابمون و 

 دوست داری؟! 

 

ه شد  به صورتم خیر

 

گریه نکن دیگه بدبختیامون تموم شد قرار   نفسم  

 کنیم
ی

 یه عمر کنار هم زندگ

 

د! اره اون دیوونه شده  ی مثل دیوونه ها حرف میر

 بود! 



و نیم دزدیدو بیاره وگرنه یه آدم سالم که یه دخیی

تو خونه اش و جوری وانمود کنه که انگار هیچ 

 نیوفتاده! 
ی
 اتفاف

 

 ...بردیا تورو خدا بذار برممم

 

عصبانیت پوزخندی زدو گفت: از رس   

 

! ه خواستهچبذارم بری؟  - ی عجیب و غریتی  

 

پاشد پشت بهم وایساد و دستاش و تو جیب 

ه بودم که گفت:   شلوارش فرو برد. بهش خیر

 

ه اره؟خوای بری پیش اون پش   یم  

 



 ...اون پشه شوهرمه

 

ی   رسی    ع به سمت ام برگشت و با لحتی تهدید آمیر

 گفت: 

 

نیا...اون احمق   دفعه اخرت ب ی اشه این حرف و میر

 هیچ نسبتی با تو نداره

 

...این تونی که هیچ نسبتی با من نداری 

 ...کوروش... 

 

   کوروش غلط کرد... 

 

ی باری بود که یم شنیدم پشت رس کوروش اولیر

د!  ی  اینطوری حرف میر



 

ی این جمله رو جلوی  ... جسور شدی جرأت گفیی

 خودشم داری؟

 

   تو روشم میگم

 

ی افتادم. به پردهای پنجره های بلند  یهو  یاد حسیر

ه شدم و سیع داشت از زیر رنگ قهوه ای و   خیر

ای و ببینم که بفهمم شِب یا کریم مانندشون روزنه

 روز! 

 

 ...ساعت چنده؟! 

 

 کردو گفت: 
ی
 پوف

 



هشت -  

 

 ...هشت شب ؟! 

 

رسش و به معنای اره تکون دادو سیگارش و از تو 

ی لبا دراورد.  جیب اش شت و با فندک ش گذابیر

اش روشن اش کرد... طالنی   

 

 .... بردیا باز کن دستام و بذار برم...دیر وقته

 

 پوز خندی زد و گفت: 

 

  چیکار کنم؟...من تازه پیدات کردم ...دیگه 

نت ذارم جانی بری دنیا...نیمنیم ذارم ازم بگیر  

 



چند باری دستام و تکون دادم اما فایده ای نداشت 

م: با گریه گفت  

 

کنند... ....آااخ دستام درد یم  

 

گره کراواتشو شل کرد کت اش و در اورد. قمقمه 

وب اش و از توی جیب اش در اورد و کت  ی مشی

اش و گوشه ی تخت بزرگ دو نفره ای که روش 

 بودم پرت کرد درش و باز کردو تا ته رس کشید

 

آب دهنم و قورت دادم. من باردار بودم و اون 

اورد که گفتم یه بالنی رسم یمیم دونست. اگهنیم

گفتم... همینجا بچه رو باال بیارم. اگه هم نیم  

ی نگم نه حرفام نه یم ی تونستم دهنم و ببندم و چیر

بیارم و به زبون  



 

و روی تخت گذاشت و چهار دست و پا  دستاش

به سمت ام اومد. بدنم و تا جانی که تونستم جمع  

 کردم

... شلحظه به لحظه نزدیکیی یم دو ترس من بیشیی  

 

...بردیا احمق نشو...احمق نشو...من یه زن شوهر 

دارم...من...من فقط دخیی عموی تو نیستم...من 

 یه زنم بفهممم...یه زن شوهر داررر 

 

ترش؟...با پش مقدم ترس نداره با من   چیه یم

 ترس داره اره؟

 

 جلو اومدو با لحن تحریک کننده در گوشم لب زد: 

 



ی بارت و تجربه کردی...دیگه درد تو که  - نداره  اولیر

 نگران نباش

 

دم ویل نتونستم جلوی اشکام و  لبام و بهم فشی

م. هق زدم و گفتم: بغض های نی در نی ام و بگیر  

 

...بردیا...آدم عاشق عشق اش و اذیت 

نمیکنه...نکن اینکارو...اگه احساست 

 واقعیه...دست بردار و اذیتم نکن 

 

تو گردن ام فرو برد. هق زدم و با  نی اهمیت رسش و 

 گریه گفتم: 

 

 ...بردیا

 



و باال برد و به صورتم دست از کارش کشیدو رسش

ه شد و گفت:   خیر

 

خوای بذارم بری؟  یم  

 

اشکام بند اومدند! درحایل که دنبال دلیل سوالش 

ی کردم:   بودم رسم و باال و پاییر

 

 ... اره! 

 

   التماس کن

 

ه توی چشماش زل زده بودم که جمله اش و  خیر

 تکرار کرد: 

 



  التماس کن تا بذارم بری...یا به عشق پاک پش 

کنم... مقدم دست درازی یم  

 

خواب اشاره کردو  برگشت و به گوشه های اتاق

 گفت: 

 

ی ا - های خوشگلم همه چی و با صدا ون دوربیر

 که   شن واسهکنند بعدشم ارسال یمضبط یم
ی
اون

 ...
ی
ن ی خوام ببینم بعد دیدن یمسنگش و به سینه میر

اون فیلما بازم عاشقته یا نه...بلکل به فراموشی 

ده یم شی سیی  

 

 

شدندو همه ی  تک تک کلماتش توی مغزم تکرار یم

خواد انجام بده رو تصور  گفت یمکارانی که یم



خواست تحقیر شدنم و با چشم اش کردم! اون یم

 ببینه! 

 

ه و زیر خواست ازم انتقاون یم پاهاش له ام  ام بگیر

حتی اگر التماس هم    دونستمکنه! اما نه... من یم

گذشت. چون کنم اون از خواسته اش نیم

شناختم اش... ییل خوب یمخ من  

 

خواست و انجام نمیدموقتی دید که کاری که یم  

وحشیانه به جونم افتاد. اون لحظه آرزوم مرگ 

ذاشت! کردم. دیگه گریه هامم روش تاثیر نیمیم  

کشیدم: جیغ    

 

 ...بردیااا به بچه ام رحم کن

 



دست از کارش برداشت و اروم رسش و برد قیافه 

 ی بهت زده و عصبانیش لرزه به تنم انداخت

 بدنش و از روم بلند کرد و نشست و گفت: 

 

؟!...درمورده!...در مورده چی داری 
ی

  چی داری میگ

؟!... 
ی
ن ی  حرف میر

 

سشون انقد دستام تو یه حالت مونده بودن که ح

کردم. نالیدم و گفتم: نیم  

 

 ... آااخ دستاممم

 

دست اش و دراز کرد کلیدو از روی عسیل برداشت 

دستام و باز کرد. پاشدم و نشستم. آروم آروم   و

دستام و تکون دادم تا خون یخ زده توی دستام 



جریان پیدا کنه نگایه به بردیا انداختم. بهم زل زده 

 بودو تو فکر بود! 

 

م اره؟کردی که ولت کنوچی یم  داشتی ش  

 

 ...نه

 

 صورت اش قرمز شدو اخماش تو هم رفت

 

 اگه مقدم بفهمه تو  -
ی
نههه؟!...کثافت تو میدون

دخیی کوروشی خودت و بچه ات و پرت میکنه  

کتی به باردار گوشه ی خیابون؟؟؟...افتخار یم

 شدنت اره؟ 

 

 حرفاش بدجور ذهنم و درگیر کردم



 

   چند وقته؟... 

 

ا چشمای خیسم بهش نگاه کردم و آروم لب زدم: ب  

 

شه ...یگ ، دومایه یم  

 

 اش کوبوند و حریص  
ی
کف دست اش و به پیشون

 گفت: 

 

؟ ی نگفتی ی    به پشه که چیر

 

 وقتی که سکوتمو دید به سمتم اومد

 



   احمق همه چیو گذاشتی کف دست پشه ؟! 

 

کردم؟...بابای بچمه هااا...چیکار باید یم  

 

ایساد چشماش و بست و چند تا نفس صاف و 

عمیق کشی اما حتی نفس عمیق افاقه نکرد که 

 ! ی  بودو خشمگیر
ی
 نکرد. اون هنوز عصبان

 

ک هفته...فقط یک هفته بهت فرصت میدم... ی -  

 

؟!   ...فرصت...فرصته چی

 

ی بره    یه کاری کن توله ی این پشه از بیر

 

 نفس توی سینم حبس شد.... 



 

 برد
ی

یا ؟!...زده به رست...داری ...چی داری میگ

 بچه ام و بکشما
ی

 میگ

 

  بچه ات؟!...اون قرار نیست به دنیا بیاد که تو 

ی که گفتم...و گرنه یم ...همیر خوای مامانش بشی

شناش شم ...منم که یمخودم دست به کار یم

بخوام یه کاری و انجان بدم، انجام میدم...از کش 

ترسم... هم نیم  

 

 ...اخه چجوری ؟! 

 

  چه میدونم یه کاری کن بزنتت یه کاری کن که 

ش گردن تو نیوفته، بیوفته گردن  تقصیر

خودش...فک نکنم یه خورده عذاب وجدان  



گوشت تن اش و آب کنه....اشکاتم پاک کن ، 

ی ات و ندارم  حوصه آبغوره گرفیی

 

 به سمت در خروچی قدم برداشت! 

 با گریه گفتم: 

 

ورو خدااا...بردیا با من این کارو نکن، ت  

 

 برگشت و با عصبانیت فریاد کشید: 

 

وقتی که دست تو دست پشه داشتی عقد  -

ریختی ؟چرا به بابات کردی چرا اشک نیمیم

التماس نکردی که نذاره زن اون مرتیکه شی 

هان؟...چرا همه اش من باید تحمل کنم؟...توهم 

یه خورده غم و به دلت راه بده ،یه خورده هم تو 



ی چه تحمل کن ،  یه خورده هم تو درد بکش ببیر

این نطفه ی حروم و به وسیله ی اون مزه ای...یا 

ون یا خودم  یزی بیر  از تن ات میر
پشه ی عویصی

ی تخت یه جوری یم ون که تا روی همیر کشمش بیر

 ...  ابد به بچه دار شدن فکر نکتی

 

از ترس لرزی زیر پوستم دوید! زبونم قفل کرده 

! از اتاق ای به زبون بیارمتونستم کلمه بود و نیم

ون رفت. انقد تو خودم یم ریختم و لب باز بیر

کرد زیر بار غم و غصه کردم که کش باور نیمنیم

غم و اندوه بردیا   کردم. دیگه داشتم کمر خم یم

فقط بخاطر جدا شدنمونه اما من سالهاست که 

آرم... کشم و به روی خودم نیمدارم زجر یم  

 

و باز کردم و به سمت اش رفتماز جام پاشدم در   

 



کشم ...دیگه طاقتم طاق ...بردیا من دیگه نیم

شده ...من یه روز خوش توی زندگیم ندیدم از 

 روی 
ی

 میکنم تازه زندگ
ی

ی زندگ وقتی که دارم با حسیر

 و 
ی

خوششو بهم نشون داده ، تازه دارم طعم زندگ

 بدون اون و واسم چشم، اگه یمیم
ی

خوای زندگ

... بسازی بهیی  کشیم و راحتم کتی
ُ
ه ب  

 

صاف تو چشمام زل زده بود. یه جوری نگاهشو 

ازم گرفت که باورم شد حتی یه کلمه از حرفامم 

خونه رفت یه  ی واسش اهمیت نداره! به سمت آشیی

لیوان چای اورد و روی صندیل نشست و بیخیال 

 مشغول خودن چای اش شد

 

 ...برگردونم خونه

 

کردو گفت:   لبه ی لیوان و از لباش جدا   



 

ی کاری که    خونی شدی ...میر
  افرین حاال دخیی

 گفتم و انجام بدی دیگه

 

 ام و یم
ی

کنم توهم هر کاری که دلت ...نه من زندگ

ه...برام مهم نیستخواد و انجام بدیم  

 

   عه اینجوریاست؟

 

ی جوریاست  ...اره دقیقا همیر

 

 ...    باشه فقط یادت باشه خودت خواستی

 

ی برداشت مد سوئیچبه سمت ام او  اش و از روی میر

 و به سمت در خروچی رفت و گقت: 



 

ی منتظرم    پاییر

 

اشون و دنبالش کفشام جلوی در بود پوشیدم

 رفتم

دم رسی    ع  ی لباسم خییل نازک بود. داشتم یخ میر

ی نشستم. حرکت کردیم  رفتم و تو ماشیر

 

 توی راه حتی یه کلمه ام باهاش حرف نزدم! 

وش گبگم نی فایده اس و   دونستم هر چی چون یم

اون بدهکار این حرفا نیست. تمام فکر و ذکرش 

 انتقام بود و بس... 

 

 اش آشفته بود 
ی

حالش خوش نبود زندگ

 منو هم خیم
ی

راب کنهخواست زندگ  



 چشم دیدن خوشبختیم وکنار یگ دیگه نداشت! 

 به جلوی خونه رسیدیم... 

 

 پیاده شدم

 و به سمت اف اف رفتم

گازشو گرفت و رفت که برگشتم و    بردیا یه جوری

کل خیابون و نگاه کردم. سکوت همه جا رو پر  

ی بردیا کرده بودو انگار نه انگار الستیک های ما  شیر

ر گرفته بودند. 
ُ
دستم و روی دکمه   روی آسفالت گ

 ی اف اف گذاشتم و فشار دادم... 

 

 _ بله؟

 

 ...بتول خانم منم

 



ی ؟قربونتون برم کج ا بودین    عه خانم شماییر

 میدوین چقد دنبالتون گشتیم... 

 

 ...باز کن درو یخ زدم

 

 در باز شد وارد شدم

انقد رسدم بودو عصابم و خورد که حوصله کل کل  

ی و نداشتم. تا در خونه رو باز کردم   کردن باحسیر

ی جلوم ظاهر شدو با دادی که زد بتول  حسیر

ی من نیم میی پرید هوا:   خانومم عیر

 

هان؟  کدوم گوری بودی   

 

 با ترس و لرز گفتم: 

 



ون بودم!  ون!...بیر ...بیر  ...نی

 

ی برای  حتی سیع نکرد صداش و یه خورده بیاره پاییر

 بار دوم فریاد کشید: 

 

 ساعت چنده؟؟؟این وقت شب؟؟ -
ی
؟...میدون  

 

 با گریه گفتم: 

 

...با...با آنیتا رفته بودم یه دوری بزنیم...حوصله 

 ام رس رفته بود خوو

 

ی یه دوریاز گ ت -  احاال با لباس راحتی میر

؟...   بزنتر

 



...داد نزن بچه امون یم ی ترسه ها... ...حسیر  

 

نی اهمیت به حرفام با همون صدای بلندو 

ی گفت:   خشمگیر

 

بحث و عوض نکن -  

 

اش که گفت ...بابا آنیتا اومد جلوی در رفتم ببینم

ی لباسا  ون...منم مجبور شدم با همیر بیا بریم بیر

ی پیاده نشدم که کش رفتم دیگه.  ..بعدشم از ماشیر

 ببینتم نگران نباش

 

 برگشت و بتول خانوم و نگاه کردو گفت: 

 



گه نگفتی یه آقا اومد دنبالش؟...چه شکیل بود م -

 اون آقا؟

 

از ترس با چشمانی درشت شده روی لبای بتول 

خانوم زوم کردم. بد بخت شدم رفت حاال 

 چجوری این گندو جمع کنم... 

 

..یه آقا اومد...ویل ندیدم قیافه اش _ اره. 

 رو...گفت با خانوم کار داره

 

ی و جلب کردم  با خنده ای مصنویع توجه حسیر

 

...اهاا...منظورت پش عموی آنیتاست؟...اره 

سونتم...رسه  ی با پشعموش اومده بود که بیی حسیر



راه کار داشت پیاده شدو رفت دیگه دوتانی 

 بودیم...فقط من و آنیتا

 

قفل نگاهم بود. رسم و زیر انداختم و دیگه  نگاهش

ی نگفتم که یهو گفت:  ی  چیر

 

بگیر شمارش رو -  

 

 بهت زده رسم و باال بردم و نگاهش کردم و گفتم: 

 

وع یم ی باز داری رسی کنیااا.. ...ببیر  

 

به اتاق خواب رفتم. کمدو باز    از کنارش رد شدم. 

کردم. لباسام و در اوردم و روی تخت انداختم و 

هانی که س خوابم و پوشیدم. سنگیتی اشکلبا



کردم. به ریخته بودم و روی صورتم هنوز حس یم

 دستشونی رفتم صورتم و شستم

 

ِ اما بتول 
ی صدای درو شنیدم. فکر کردم حسیر

ی   خانوم با سیتی شام وارد شد. سیتی رو روی میر

 گذاشت

 بهش لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...مرش

 

صندیل نشستماز اتاق خارج شد. رفتم و روی   

ی غیر از  ی انقد گشنه ام بود که اون لحظه به چیر

یقه ای گذشت... کردم. بیست دغذام فک نیم  



بعد از خوردن شام ظرفارو جمع کردم سیتی و 

خونه ا  برداشتم و ی زاتاق خارج شدم به آشیی

 بردمشون... 

 

ی خودم یم  عه خانوم شما چرا؟ یم اومدم! گفتیر  

 

 ...اوردمشون دیگه... 

 

ی تو نشیمن نبود نگایه   به نشیمن انداختم. حسیر

 به سمت اتاق خواب رفتم. روی تخت دراز کشیدم

ی نشد  نیم ساعتی منتظر شدم که بیاد اما خیی

نگایه به ساعت انداختم دوازده شب بود. پاشدم 

 و از اتاق خارج شدم... 

 

 جانی رفته؟
ی  ... بتول خانوم حسیر



 

 با دست به اتاق بچه اشاره کرد

اتاق رفتم و آروم درو باز کردم به سمت  

اش و زیر رسش گذاشته پشت به در اتاق، دست

 بودو روی گلیم فرش عروسگ دراز کشیده بود

اش قدم برداشتم. چشماش بسته آروم به سمت

 بود

 گونه اش و بوسیدم و دستم و روی بازوش کشیدم

 

 ... عشقمم

 

رسشو چرخوند نگام کرد با دیدنم دوباره اخم کرد 

حالت اولیه برگشت: به   

 

   برو تو اتاق ات... 



 

 ...اتاقم؟ یا اتاقمون؟

 

 نزد! هاش و روی هم گذاپلک
ی
شت و حرف  

 کنارش دراز کشیدم

 

 اذیت شه... منم همینجا یم
ی
 ن

ی
خوابم که ن  

 

برگشت و نگام کرد. طویل نکشید که خودمو روی 

ا خیال راحت چشمام و ب  اش دیدم! تخت تو بغل

خوابیدم...  بستم تخت گرفتم  

 

 .... 

 

 دوماه بعد... 



 

 

ی که خورد تو شکمم یهو از خواب پریدم!  ی  با چیر

نفس نفس زنان نگاهم توی تاریگ اتاق چرخید. 

صورتم و با دستام پوشوندم. شکمم باال اومده بود 

ی  م و هم نیمواسه همیر تونستم زانوهام و بغل بگیر

رسم و بهشون تکیه بدم. با تکون دویم چشمام از 

ون زد و خواب بلکل از رسم پرید! ح دقه بیر  

 

 افتاده بود؟ یا داشت 
ی
نکنه واسه ی بچه اتفاف

افتاد؟! لگد های نی در نی به شکمم زده شد یم

جوری که حس کردم هر آن امکان داره شکمم پاره 

ی   بیوفته. رسم و به سمت حسیر
ی
شه و یه اتفاف

برگردوندم. دستم و روی بازوش گذاشتم و چند 

کونش دادم و با گریه گفتم: باری ت  

 



ی بیدار شو...بیدار شووو ...حسیر ی  ...حسیر

 

شوکه از خواب پرید برگشت و هنگ نگام کرد. 

اش و به سمت آباژور بردو به اتاق روشنانی دست

 داد. با دیدن حالم پاشدو گفت: 

 

. ..چت شده؟!.. چیه قربونت برم؟!.  -  

 

ار این بار لگد محکیم به شکمم زده شد که نی اختی

 نالیدم: 

 

شه...بخدا داره پاره ...آااخ...شکمم داره پاره یم

...نکنه بچه داره به دنیا میادیم ی شه حسیر  

 



 ع -
ی

زیزمن...اخه بچه چجوری توی سه ماه نیمگ

 به دنیا میاد؟! هنوز پنج ماه و نیمه دیگه مونده... 

 

 جیغ کشیدم و گفتم: 

 

...داره تکون میخوره...داره تکوون میخوره یه  

اری بکن زنگ بزن به لییل جون...زنگ بزن... ک  

 

با ترس و لرز گوشی اش و برداشت اومد که زنگ 

بزنه که یهو در اتاق باز شدو بتول خانوم با هول و 

 وال به سمتمون اومد... 

 

 افتاده؟! 
ی
 _ چی شده خانوم؟!...چی شده؟!...اتفاف

 



نی خیال اینکه نی اجازه اومده بود تو اتاق بغلش  

ا گریه گفتم: کردم و ب  

 

 ...بچه ام...بچه ام بتول خانوم

 

 _ بچه چی شده؟!....خون ریزی دارین؟...ببینمتون

 

ی دست از زنگ زدن برداشت و رو کرد به  حسیر

 بتول خانوم و گفت: 

 

م برو زنگ بزن به آمبوالنس بدووبتول خانو  -  

 

_ اخه...اخه مشکلشون چیه؟..بگم واسه چی 

 آمبوالنس میخوایم

 



م و با گریه گفتم: جیغ کشید  

 

...بگو دردش گرفته...بچه تو شکمم داره وول 

نه شکمم پاره یمیم ی شه بدبخت خوره...یه لگد میر

شمااایم  

 

 یهو بتول خانوم با خنده گفت: 

 

ی نشده که...طبیعیه ی  _ چیر

 

ون بردم و بهت زده گفتم: رسم و از توی بغل اش بیر  

 

 ...طبیعیه؟!...یعتی چی طبیعیه؟! 

 



اتون شیطونه ها...فک کنم  ماشاهلل بچههزار  -

ی   واسه تعییر
ی
دیگه وقتش باشه برید سنوگراف

اشجنسیت  

 

ه  ی و نگاه کردم. با ذوق بهم خیر برگشتم و حسیر

 شده بود و همزمان گفت: 

 

ید خ - یفتون وبیی ییل خب بتول خانوم...شما تشی

 شبتون خوش

 

کرد که کم مونده بود دست هم نگاه یمیه جوری

م بگم من و با این تنها نذار وگرنهبتول خ  انوم و بگیر

ی امشب یه کاری یم کنه بچه رو بزام. تا پلک همیر

 زدم بتول خانوم رفته بود! 

 



؟!   ...چیه؟...چرا اینجوری نگام میکتی

 

 

زد...  ام دادو روم خیمهرو بالش هل  

لباش و جلو اورد که دستام و به سینه اش 

زم فاصله گرفتچسبوندم و یه خورده فشار دادم ا  

 

 ...تو که نیم
ی
 خوای واسه ن
ی
 بیوفن

ی
ته مون اتفاف

 هووم؟

 

نه!  -  

 

 ...پس نی دردرس بگیر بخواب

 



اش زده بود که آروم و شوکه کنار آنچنان خشک

رفت و کنارم دراز کشید. دستش و روی شکمم برد 

 آروم پچ زد: 

 

ابا قربونت برم...نفسم...عاشقتم دخیی شیطون ب -

 بالم

 

صبانیت گفتم: با ع  

 

 ...هوی جلوی من قربون صدقه اش نرو

 

واسه اینکه حرصم و دراره پاشدو لباسم و داد باال 

وع کرد به بوسیدن شکمم. همزمان با بوسه  و رسی

هت زده رسش و باال ب  زد. هاش بچه مدام لگد یم

 اورد گفت: 



 

نه!  - ی دنیا!...داره لگد میر  

 

 چیکارش کنم؟؟...بچه ی توعه 
ی

...میگ

ه...وقتی باباش نصف شتی هوس میکنه زنش و دیگ

حرص بده بچه اش هم از اینکه باباش طرف اونه 

نه... ل  ذوق میکنه و ی گد میر  

 

خنده هاش اوج گرفت خم شدو دوباره شکمم و 

 بوسید و آروم جوری که من متوجه نشم پچ زد: 

 

فک نکتی تورو از مامانت بیشیی دوست  -

 دارما...من یه تار موی مامانت و 
ی

ام با تموم زندگ

 وسعت عوض نیم
ی
ی االن باید بدون کنم...از همیر

جایگاه مامانت توی قلبم چقدره...باشه قشنگ 

 بابا؟



 

د و لبخندی روی لبام نشست.  بغض گلوم فشی

زد! نگاهش کردم و گفتم: بچه دیگه لگد نیم  

 

 ...داری چی پچ پچ میکتی هووم؟... 

 

... کنارم دراز کشیدو بغلم کرد   

 

 باشه؟فر  -
ی
یم سنوگراف دا میر  

 

... ...باشه...به لییل جون بگو   

 

نم - ی فردا بهش زنگ میر  

 



 یه خورده به خودش فشارم دادو گفت: 

 

میتونم همزمان هردوتاتون و بغل  قدر خوبه که چ -

 کنم... 

 

رسم و توی گودی گردنش فرو بردم با لبخند پلکام 

.. و روی هم گذاشتم.   

 

 ... 

 

ام و به خودم انداختم و خارج تو آینه اخرین نگاه 

 شدم... 

 

   عشقم یه ساعته منتظرما... 

 



 ...ببخشید خوو

 

ی و واسم باز کرد اروم نشستم  با لبخند در ماشیر

 بزرگیی شده بود واسه همینم خییل مواظب 
ی
 ن

ی
ن

 نیوفته. یه موزیک اروم پیل کرد و 
ی
بودم که اتفاف

حرکت کردیم. طویل نکشید که جلوی بیمارستان 

اده شدیم... پی  

 

س داشتم  کیل اسیی

ی هم دستم  ی هم متوجه شده بود واسه همیر حسیر

 
ی
د. به جلوی اتاق سنوگراف و آروم تو دستش فشی

 رسیدیم. من و رو به روی خودش قرار داد... 

 

س دارم ی اسیی  ...وای حسیر

 



س چی اخه ،یا دخیی میشه یا    قربونت برم اسیی

 پش دیگه... 

 

شدم در زدیم و وارد  پیشونیمو بوسید. آروم تر 

 شدیم. لییل جون پاشدو به سمتمون اومد

 

    قربونت برم عزیزممم

 

با شوق و ذوق رس تا پام و برانداز کردبا لبخند 

 بهش دست دادم 

 

ی   ...سالم خوبیر

 

   مرستر عزیزدلم تو چطوری...خییل وقته 

 منتظرتونم... 



 

  مامان تورو خدا یکمم به من توجه کن کم بود 

ارم بخدا... محبت د  

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

؟ ی  ... شما از گ تا حاال کم بود محبت گرفتیر

 

 خندیدو نگاهش و به لییل جون داد

 

م و اذیت نکن...  ی دخیی     عه حسیر

 

 به سمت تخت رفتم و دراز کشیدم 

لیالجون هم اومدو روی صندیل اش نشست و 

 مشغول کارش شد... 



 

ی اینو ژل و بزن واسش.  ..    بیا حسیر  

 

 شوکه گفتم: 

 

 ...کجا باید بزن اش؟

 

 خندیدو گفت: 

 

    عزیزم به شکمت دیگه... 

 

 ...اها... 

 

 لباس ام و دادم باال... 



ی خم شدو شکمم و بوسید  . از خجالت حسیر

شدم. خودشم تازه متوجه شده بود داشتم آب یم

اش چیکار کرده. آروم رسش و باال بردو به مامان

 نگاه کردو گفت: 

 

د...یهونی شد!... ببخشی -  

 

وع کرد به خندید و گفت:   لییل جون رسی

 

_ خدات و شکر کن که من اینجا بودم و جای من 

 یگ دیگه نبود

 

 ...اره واال

 



ی رسش و زیر انداخت و با دستش ژل و روی  حسیر

 شکمم پخش کردم

 

 ...آخ آخ چقدر حال میده...بیشیی بزن

 

 خندیدو گفت: 

 

امانمبچه ام دلش ژل میخواد  -  

 

 لییل جون زد زیره خنده... 

چند دقیقه ای گذشت سکوت همه جارو پر کرده 

 بود

هردوتامون کیل ذوق داشتیم. لیالجون دستگاه و 

 روی شکمم گذاشت و آروم حرکت داد

 



کرد و  همزمان با حرکت اش به مانیتور هم نگاه یم

گوشی پزشگ اش توی گوشش بود. قلبم تند تند 

ی اند د. نگایه به حسیر ی اختممیر  

 

کامال معلوم بود که اونم حس منو داره چند دقيقه 

س و اضطراب  ای گذشت. و هردوتامون از اسیی

شدیم. لیال جون دستگاه و داشتیم خفه یم

برداشت و به هر دوتامون زل زد. نفس توی 

ان  ی ی با لحتی که میر سینمون حبس شده بود. حسیر

شد گفت: ترسش کامال توش حس یم  

 

 افتاده؟!   چی شده مامان ؟ا
ی
تفاف  

 

 یهونی لییل جون با ذوق گفت: 

 



یک میگم یه دخیی تپل مپل و خوشگل     تیی

 

 از شوق زیادی پاشدم و نشست

 

؟!  ی  ...جدی میگیر

 

 جلو اومد. بغلم کرد و گونه هام و بوسید

ی  بعد از کیل ابراز خوشحایل به سمت حسیر

شکش زده بود. لبخندم محو شدو  خ  برگشتم

 گفتم: 

 

؟...عزیزم خو نی  

 

جواب ام و نمیداد! لیال جون با دیدن نگرانیم بهش  

 گفت: 



 

ی      وا حسیر

 

ی به حرف اومد:   یهو حسیر

 

شه ، خدایااا شکرت...دیدی گفتم   وای باورم نیم

ه تو  ه...دیدی دنیا...یه من میگفتم دخیی دخیی

 میگفتی نه... 

 

صورتش و با دستاش پوشوند و به پشتی صندیل لم 

شید... داد و نفس راحتی ک  

 

... خدایا شکرت...شکرت شکرت -  

 

 با شنیدن صداش نفس عمیقی کشیدم



 

   هیسس آرومیی اینجا بیمارستانه ها

 

 رفت
ی
 رسی    ع پاشدو به سمت دستگاه سنوگراف

و روی صندیل لیال جون نشست و گوشی اش و به  

 گوشش زد

 

   کدومو بزنم صدای قلب اش و گوش کنم ؟

 

فت: گ   ش بردلیالجون دست اش و روی شونه ا  

 

ی؟ ی     جاتون راحته؟ کم و کشی چیر

 

 با خنده گفت: 



 

   عه مامان اذیت نکن دیگه... 

 

لیالجون اومدو کنارم نشست دوباره دراز کشیدم 

ی هم  دستگاه و روی شکمم گذاشت و حسیر

مشغول گوش دادن صدای قلب بچه شد و پشت 

 و 
ی
فت. فیلم سنوگراف رس هم قربون صدقه اش میر

فلش و به خونه بردیم ریختیم روی  

 

ی پوشیدم موهام و باز   هن بلند بدون آستیر یه پیر

ی مشغول  کردم و از اتاق خارج شدم. حسیر

 تماشای فیلم بود. رفتم و کنارش نشستم

 

 ...سالاام

 



   سالم قربونت برم

 

 روی موهامو بوسید

خودم و بهش چسبودنم و رسم و روی سینه اش  

تماشا Tv کرد و گذاشتم...موهام و نوازش یم

کردیم  

آروم دست اش و روی شکمم برد و نوازش وار 

دادحرکت اش یم  

 

ه باور    قربونش برم...دیدی گفتم دخیی

کردی... نیم  

 

ی من و هم ناز کن...   ...اره دیدم...حسیر

 

 محکم گونه ام و بوسید



 

 ...قربون توهم برم عشق من... 

 

اومدم که حرف بزنم یهو صدای آالرم گوشی اش 

دبلند ش  

 

   باباست عزیز یه لحظه... 

 

 وصل کردو جواب داد

 

   به سالم پدر گرایم

 _ 

ی  ا خوبیر    چه خیی

 _ 



اره دنیام خوبه-  

 _ 

 یهو با لحتی جدی و شوکه گفت: 

۰ 

  مدارک ؟!...ِاه یا نن منظورتون اونانی نیست که 

 داده بودم نگهدارین ؟! 

 

با شنیدن کلمه ی مدارک حالم از این رو به اون رو 

دند پس بالخره شد  ی انگار توی دلم رخت چنگ میر

 فهمیدن مدارک ناپدید شدند! 

آب دهنم و قورت دادم رسم و از روی سینه اش 

برداشتم. لحظه به لحظه حالت چهره اش تغییر 

.. کرد و لحظه ییم . ه لحظه ترس من بیشیی  

انقد پریشون بود که از جاش بلند شد و با صدای 

وع کرد به حرف زدن:   بلند رسی



 

ی ؟    چرا زودتر نگفتیر

 _ 

شه...من اون مدارک و توی  عتی چی اخه مگه یمی -

کت نگذاشتم حتی به خونه هم  گاوصندوق رسی

کردم نیوردمشون ، دادم دست شما چون فکر یم

 اونجا جاشون امن تره... 

 _ 

منده...باشه باشه اومدمد  - شمنون رسی  

 

گوشی و قطع کرد و رسی    ع به سمت در خروچی 

ش و برداشت و پوشید. به سمت اش رفت و کت ا

 رفتم و گفتم: 

 

ی؟!  ی داری کجا میر  ...حسیر



 

باید برم -  

 

 افتاده ؟! 
ی
 ... اتفاف

 

   حاال بعدا بهت میگم... خدافظ

 

 پیشونیم و بوسیدو رفت و درو بست

جوییدمانقد اضطراب داشتم که ناخن هام و یم  

اومد و نی جواب تنها سوایل که توی ذهنم مدام یم

موند این بود که بعد از این قراره چه اتفاقانی یم

 بیوفته؟

 

نشستم TVتا خود شب روی مبل رو به روی 

... Tvنگاهم به  ی  بود اما فکرم پیش حسیر



چند باری بتول خانم واسم غذام و اورد اما حتی 

مییل به غذا خوردنم نداشتم اشتهام کامال کور 

کردم... شده بود. مدام به ساعت نگاه یم  

 

ی  ساعت ی از حسیر از یازده شب گذشته بود و خیی

 نبود! 

چند باری شماره اش و گرفته ام. اما دری    غ از یکبار 

 جواب! 

 

نکنه فهمیده بود دزدیدن مدارک کار من بوده؟ در 

به صدا در اومد. با ترس و لرز از جام پاشدم و به 

 بود. نی حرف فقط بهش 
ی سمت در رفتم. حسیر

 نگاه کردم

 

م بود که حالش خوش نیست از قیافه اش معلو 

ی پرت کردو کت اش و در اورد  سوئیچ و روی میر



 از کنارم رد شدو رفت حتی بهم سالمم نکرد! 

یعتی اون همه چیو فهمید؟ اگه فهمیده بود پس 

 نیم
ی
د. چرا عصبان ی شد! چرا حرف نمیر  

 

 بغض گلومو گرفته بود... 

 

   دنیا غذاتو خوردی؟

 

 به سمت اش برگشتم

ی با سوایل که پ ی ی شدم چیر
رسیدم مطمی 

 نفهمیده... 

 

 ...نه منتظر تو بودم! 

 

م     من سیر



 

 به سمت اتاق خواب رفت. دوباره برگشت: 

 

   بتول خانم شام دنیا رو آماده کن

 

 وارد اتاق شدو درو بست

خونه رفتم فقط واسه این که ضعف نکنم  ی به آشیی

ون اومدم  چند قاشق از غذام و خوردم و بیر

ی دراز کشیده بود به وارد اتاق خواب  شدم. حسیر

ه ! رفتم و روی لبه تخت نشستم  سقف خیر

 دستم و روی ته ریشش کشیدم

 

 انقد تو فکر بود که تازه متوجه حضورم شد. 

 دستم و گرفت و بوسید

 



 چی شده؟...نیم
ی

خوای بگ  

 

   هیچی بیخیال...بیا بخواب دیر وقته ها... 

 

 نیم
ی

خوابم...تا نگ  

 

نشست نفس عمیقی کشید و   

 

کت گم شدن...یعتی گم    یه رسی از مدارک رسی

ی   نشدن ،میگن که به رسقت رفیی

 

؟!...اخه چرا باید اون مدارک ... شوچی یم کتی

 بدزدن، مگه چی بودن؟

 



کت و هزار     کیل سند ، چک ،طرح های جدید رسی

کوفت زهرماره دیگه که اگه پیدا نشن کل 

ه...   زندگیمون به فنا میر

 

دو گفت: تام و تو دسدست اش فشی  

 

فهیم؟...کیل قرض و قوله باال شم یمدبخت یمب -

هانی که یط شم تمام زحمتمیارم و ور شکست یم

ه هوا...شهرتم، این سالها کشیدم پودر یم شه میر

 شخصیتم، اعتبارم... 

 

 قلبم وایساد. آب دهنم و قورت دادم

خدایا یعتی من...من با دست خودم به زندگیم 

ای نی آتیش زدم؟! یم
ی دونستم کوروش بخاطر چیر

جنگه. جلو رفتم و لباش و بوسیدم ارزش انقد نیم

 و گفتم: 



 

شن... ...غصه نخور عزیزم...پیدا یم  

 

...   خدا کنه همیتی باشه که تو یم
ی

گ  

 

 روی تخت خوابیدم. آباژور و خاموش کرد

 کل شب و چشم روی هم نذاشتم 

ی هم بیدار بود...   حسیر

کرد و من به تمام فکر یماون به مدارک اش 

 بدبختی هام و اشتباهاتم... 

 

هام و روی هم گذاشتم و یگ دم صبح پلک

 دوساعتی خوابیدم... 

 

 ... 



 

ی رسجاش نبود! از تخت  چشمام و باز کردم حسیر

ی رفتم از اتاق خارج شدم  پاییر

 

ی کجاست؟!   ...بتول خانم حسیر

 

-  ... ی صبح زود رفیی  

 

 ...نگفت کجا؟

 

ی نگف - ی ... نه چیر ی یی  

 

 ....صبحانه خورد؟

 



 افتاده ؟ پریشون بنظر میاین... اقا 
ی
   نه،خانم اتفاف

 هم صبح عصتی و نی حوصله بود

 

 نیوفتاده نگران نباش
ی
 ...نه اتفاف

 

ی منوال گذشت...   چند روزی به همیر

شب ها نی خواب بود روزهام صبح زود بیدار 

ون بود هر وقتم شدو یمیم رفت. تا دیر وقت بیر

فتایم ومد نی حرف به اتاق خواب میر  

 

 انقد این وضعیت ادامه پیدا کرد که از پا درو اومد

ی دیگه اون ادم سابق نبود  حسیر

 نی حوصله... 

 ...  عصتی

 وسواس... 



 

د...  ی  حتی با من هم حرف نمیر

ه یم دم به یه گوشه خیر ی شدو وقتی باهاش حرف میر

فت. باید یه کاری یم کردم تو فکر میر  

کت لباسام و پوشی دم تاکش گرفتم و رایه رسی

 شدم... 

 

کت  پیاده شدم کرایه رو حساب کردم و وارد رسی

شد... شدم. باورم نیم  

 توی برج به اون باال بلندی حتی یه نفرم نبود! 

شه. پس کارکنان کجا رفته بودند؟! اخه مگه یم  

مثل همیشه دکمه ی آسانسور فشار دادم و به 

 طبقه ی بیست و پنج رفتم... 

 



انسور خارج شدم به سمت کانیی منشی رفتم از آس

کت   هم رس جاش نبود! چه بالنی رس رسی
ی
حتی بیان

ی ایستادم در زدم  اومده بود؟! جلوی در اتاق حسیر

ش نشسته بود  ی  و وارد شدم پشت میر

 

نوشت  نمیدونم تو برگه ی جلوی دست اش چی یم

 اشک یم
ی
 به ریخت و التماس یمکه بیان

ی
کرد. بیان

و گفت: سمتم اومد   

 

ی      خانم توروخدا یه کاری بکنیر

 

 ...چی شده ؟! 

 



کنند...ازتون    آقای مقدم دارن اخراج ام یم

کنم...خواهش میکنم...توروخدا خواهش یم

 نذارین من به اینجا عادت کردم

 

ی برگه رو به سمت اش گرفت و با تشی گفت:   حسیر

 

   بگیر 

 

    آقا تورو خدا

 

ی یهو  داد زد: حسیر  

 

 نیم  خانو 
ی
بیتی همه رو فرستادم مه بیان

 اینجا چیکار کتی هان؟...منم برن...یم
ی
خوای بمون



م...بعد تو داری از اخرج دارم گورم گم یم کنم میر

؟نکردن و موندن با من حرف یم
ی
زن  

 

 برگه رو گرفت و آروم از 
ی
ی صداش بیان با باال رفیی

 اتاق خارج شدجلو رفتم! 

 

ی چرا اینکارو کردی؟!   ...حسیر

 

 و فرستادم بره حاال نوبت تو شد؟...اصال با 
ی
  بیان

 این وضعت چرا اومدی اینجا هان؟

 

. آروم باش
ی
ن ی  ... چرا اینجوری باهام حرف میر

 

رد و گفت: باشو توی موهاش فرو دست  

 



م بذار... .یه مدت تنهادنیا یه مدت..  -  

 

د. بغض کرده بودم.  ی با حرفاش به قلبم خنجر میر

ی  هاست دارن به این د که مدتمثل کسانی حرف میر

هاست که به یعتی اون مدت  کنند. موضوع فکر یم

 رها کردن من فکر کرده؟

 

ی داری؟! ...داری با من   حسیر
ی

... چی داری میگ

نیا!  ی  حرف میر

 

  چون تونی بهت میگم تنهام بذار ،برو پیش 

خانواده ات یکم اوضاع و احوالم که بهیی شد 

 خودم برت میگردونم

 

ه؟! خانواد  



 کدوم خانواده؟!...من که کش و ندارم... 

من انقدر نی کس و کاره بدبختم که اگه تو منو 

نخوای محبورم برم کارتون خواب شم. بعد تو 

؟
ی
ن ی  داری از خانواده با من حرف میر

 با گریه گفتم: 

 

ی یم خوای تو این وضعیت ولت کنم و ...حسیر

 برم؟

 

 داد زد: 

 

ن...   اره این هم به نفع توعه هم م  

 

ش خارج   نگاه ام و ازش گرفتم.   هق زدم و از دفیی

شدم. دلم گرفته بود. یه تاکش گرفتم و به خونه 



ه  برگشتم. روی تخت دراز کشیدم به سقف خیر

 شدم

 

چکیدنداشکام از گوشه ی چشمم یم  

ی و هیچ کاری از دستم بر نیم اومد غیر از نشسیی

 که داشت ذره ذره جلوی 
ی

تماشا کردن زندگ

تونستم کاری شد...ای کاش یممام پودر یمچش

 بکنم... 

 

انقد تو اتاق موندم که بالخره ساعت دوازده شب 

 پیدا شد. نی توجه بهم کت اش 
ی رسو کله ی حسیر

و در اورد و به سمت دستشونی رفت. صدای باز 

 شدن شیر آب و شنیدم

 

مثل یک مجسمه رس جام موندم و نه سیع کردم 

شم. یه رب  ع گذشت هنوزم حرف بزنم نه از جام پا



شیر آب باز بود! پاشدم و به سمت دستشونی 

 رفتم

ی با اخم و قیافه ی توهم اش  درش باز بود. حسیر

شست... داشت دستاش و یم  

 

 تو فکر بود... 

 منتظر موندم تا کارش تموم شه . اما انگار نه انگار

شست... مدام دستاش و بهم میمالیدو یم  

جلو رفتم و شیر آب و شدم. دیگه داشتم کالفه یم

 بستم... 

 

ون اومدو نگاه نی اهمیتی بهم انداخت.  از فکر بیر

 حتی نوع نگاه اش هم مثل گذشته نبود



دونستم اون که هنوز هم دوستم داشت... من یم

ی اش و توی  اما دیگه شعله های عشق آتشیر

دیدم ! چشماش نیم  

 

ی  نکنه کم کم احساس اش نسبت بهم داشت از بیر

کنه کم کم این عشق و احساس داشت رفت؟ نیم

رد شدو رفت...  شد؟! از کنارمیکطرفه یم  

 

 با صدای بتول خانوم از اتاق خارج شدم

ی شام و مثل همیشه چیده خوشگل و مرتب بود  میر

ی هم بیاد...   نشستم. منتظر شدم حسیر

شنیدم که با چند دقیقه ای گذشت. صداش و یم

کردعصبانیت با گوشی اش صحبت یم  

 

ی نشستوا خونه شد. قطع کرد اونور میر ی رد آشیی  



و با عصبانیت واسه  ی گوشی و پرت کرد رو میر

 خودش غذا کشید... 

 

وع کرد  نی توجه بهم رسی

ه شده بودم. اشک توی چشمام جمع  بهش خیر

 شد

بتول خانوم جلو اومدو واسم غذا کشید. شاید اون 

تنها کش بود که دلش واسه ی این دخیی بیچاره 

سوخت!... یم  

 

وع به لرزیدن  انقد غصه یم خوردم که دستام رسی

کردند. دستمال برداشتم و اشکام و پاک کردم. 

 قاشق ام و برداشتم. توی سوپ ام فرو بردم

ی بود. انگار نه انگار که رو به روش  نگاه ام رو حسیر

 نشسته بودم! 



 

کردم عالقه ی اون بیشیی از منه اما همیشه فک یم

ز توی او باال بردم یهو  کردم. قاشقنه اشتباه یم

دستای لرزونم رس خورد و سوپ توش خایل شد 

 روی لباس حریر سفیدم... 

 

ی  ی حسیر با بلند شدن صدای افتادن قاشق کف زمیر

با ابروهای بهم گره خورده به لباس ام زل زد. و یهو 

 صداش به اوج رسید: 

 

  گمشو برو تو اتاقت لباس ات و عوض کن حالم و 

 بهم زدی...زود

 

 لرزه به تن ام افتاد

ه شدمنفس ام باال نیم اومد. توی چشماش خیر  



ی و توی چشماش میدیم غیر از اون آدیم   ی هر چیر

 که من دیوانه وار عاشق اش بودم

 

نه...  ی     آقا آدم که با زن حامله اینطوری حرف نمیر

 

ش تو اتاق اش تا کفری    بتول خانم جمع اش کن بیی

 نشدم... 

 

گفت:    زیر لب  

 

خواستم چیکار؟این هاگیر واگیر من بچه یم تو  -  

 

 بتول خانوم با ترس به سمت ام اومد

دست اش و زیر بازوم برد و از جام بلند شدم بغض 

د. اون دیگه حتی بچه ای که  ی به گلوم چنگ میر



واسه ی به دنیا اومدنش اون همه ذوق داشت و 

خواست! شاید واقعا من داشتم فراموش هم نیم

شدمیم  

 

آروم به سمت اتاق خواب قدم برداشتمآروم   

 بتول خانوم درو باز کردو وارد شدیم

 

ی   ی ها...میدونیر    خانوم از دست اش ناراحت نشیر

که اوضاع بهم ریخته است، دست خودش نیست 

 اگر ... 

 

...نه بتول خانوم...خوبم...فقط یه لباس بده 

 بپوشم... 

 

    قربونتون برم



 

بلند واسم اورد کمک  کمد ام و باز کرد و یه ساحیل

 ام کرد پوشیدم اش... 

 

روی تخت دراز کشیدم پتو رو روی شونه هام  

کشیدچراغ و خاموش کرد و از اتاق خارج شد. تا 

 در بسته شد بغض ام ترکید

 

ی بود و   کوفتی حسیر
ی

دار و ندار من توی این زندگ

احساس اش. حاال دیگه احساس اش رفته بود. 

نصف شب بود...  شاید برای همیشه. ساعت سه  

 

و من هنوز بیدار و چشم به در که بیاد و رس جاش 

ه بخوابه. با این که هیچ گونه احساش از بگیر

داد اما بدون حضورش خواب خودش نشون نیم

اومد. پاشدم و نشستمبه چشمام نیم  



 

ی برم که صدای باز شدن در و  اومدم از تخت پاییر

هام بردم شنیدم. دراز کشیدم و پتو رو روی شونه 

 چشمام و بستم و هیچ گونه حرکتی نکردم... 

 

ی شدنم فهمیدم روی  طویل نکشید که با باال و پاییر

 تخت خوبیده. چند دقیقه ای گذشت

به پشت رسم نگاه کردم...پشت بهم اونور تخت 

 خوابیده بود

 هیچ دردی بزرگیی از این نبود... 

بازو اش و بوسیدم و پتو رو روی  پاشدم آروم

هاش کشیدمشونه   

 

 اون من و دوست نداشت من که عاشقش بودم... 

 مثل یه چشم بهم زدن پنج ماه گذشت... 



 

 شدید شده بود
ی

ی دچار افشدگ  حسیر

 بدیه های زیادی باال اورد

هاشو خدارو شکر به کمک پدرش همه بدیه

ی روی روحیه اش  پرداخت کرد. اما این هیچ تاثیر

 نداشت که نداشت

 

حمت با هزار خواهش التماش  بتول خانم و اقا ر 

ی کردند پیشمون موندن. حتی به  که به حسیر

نگرفتم حقوق هم رایصی شدند. از اتاق خواب 

داشتمخارج شدم به سختی قدم بر یم  

 

از صبح تو ناحیه کمر یه خورده درد داشتم اما 

قابل تحمل بود سیع کردم به روی خودم نیارم. 

ی بدلم هوای تازه یم رام خییل خواست. راه رفیی



سخت شده بود. آروم آروم به سمت حیاط 

قدم برداشتمپشتی   

 

ی مثل همیشه روی صندیل نشسته بود و به   حسیر

ه. وضعیت یه جوری شده بود که  گوشه ای خیر

 نیم
ی
کرد کرد. در واقع فرق یمبود و نبودش فرف

اون حتی اگر یه بت رسد و نی احساسم بود من به 

اشپرستیدمه یمحضورش احتیاج داشتم و شاهان  

 

اما منظور از فرق نکردن بودو نبودش این بود که 

و شیطون  دیگه مثل گذشته پر رسو صدا و رسی

داد. انقدر و عشق نیم  نبود. دیگه به آدم انرژی

ساکت و نی حرف بود که گایه به حضورش شک 

کردم! یم  

   به سمت اش قدم برداشتم. 

 



 یهو متوجه بوی عجیتی شدم! 

فتم بوش بیشیی به مشامم هر چقدر جلوت ر میر

سید شوکه گفتم:   میر

 

 ...سیگاررر ؟! 

 

ی به سمت ام و  حتی به خودش اجازه ی برگشیی

نداد واسه این که متوجه حضورم بشه رو به روش 

وایساده ام با دیدن سیگار توی دست اش امیی 

چسبودنم. دستم و باال بردم و محکم زدم توی 

 صورتش... 

 

یچ عکس العمیل بهم نگاه کردرسشو باال اوردو نی ه  

نی اهمیت نگاهش و ازم گرفت و به سیگارش پوک 

زدو به پشتی صندیل تکیه دادو چشماش و بست. 



بغض کرده بودم. دیگه تحمل نی محلیاش و 

خواست دوباره مثل قبل بشه... نداشتم دلم یم  

 

نرژی ... داشتتی و پر ا همونطوری دوست  

کردم حالم بد سه یموقتی قبال و االنشو با هم مقای

شد. چشماش و باز کرد و سیگارش و که حاال یم

 
ی
ی ازش باف ی نمونده بود و روی دیوار   دیگه چیر

ون  خاموش کرد. پاکت سیگارش و از جیب اش بیر

 کشید! 

 

با دیدن پاکت توی دستش کم مونده بود روی 

ی بشینم و از ته دل به حال خودم زار بزنم  زمیر

م. با چشمای اشکیم دستم و زیر چونه اش برد

 توی چشماش خایل از احساسش زل زدم و گفتم: 

 



... کردم انقد ضعیف باشی ...فک نیم  

 

 با گریه گفتم: 

 

 ...دیگه دوست ندارم... 

 

انگار که با جمله ام متحول شد چون بالفاصله 

 ترس و توی چشماش دیدم! 

دم و نگاهم و ازش گرفتم.  دندونام و بهم فشی

د. ام اومد و پشتدنبالم یم ی ا رس هم صدام میر

انقدر یط این مدت اذیت شده بودم که دلم 

ش کنم... خواست برگردم و نگاهنیم  

 

شنوی؟؟؟...صیی کن نیا...دنیااا...با توعم نیمد -

 ببینم... 



 

نی اهمیت به سمت در ورودی خونه قدم 

برداشتم. درو باز کردم و وارد شدم. یهو درد 

سینم حبس عجیتی توی دلم پیچید و نفس توی 

ی گرفتم و دیگه نتونستم  شد! دستم و به لبه ی میر

زانو افتادم نی اختیار   خودم و رس پا نگه دارم. به

 جیغ کشیدم... 

 

م...   ....آاااخ دارم میمیر

 

نگذشته بود که خودم و تو سالن   زمان زیادی

 بیمارستان دیدم... 

 

چراغ های توی سالن مثل خطای وسط جاده یگ 

و پرستارا شدند ز باالی رسم رد یمپس از دیگری ا

رو باالی رسم میدیدم و بتول خانویم که اشک 



ریخت و پا به پای پرستارا به رسعت به سمت یم

مقصدی که از درد زیادی نمیدونستم کجاست 

بردنم... یم  

 

کردم تمام رگ های بدنم در حال ترکیدن حس یم

ی  اومد. اون لحظه تنها کار بودند. نفسم باال نیم

تونسم بکنم این بود که دست بتول خانوم که یم

 توی دستم فشار بدم و از درد جیغ بکشم... 

 

 یهو همه جا تاریک شد... 

 

 ... 

 

تو خواب و بیداری بودم که با شنیدن صدای گریه 

یه بچه چشمام و آروم باز کردم! با دیدن چهره ی 



 نی حایل و ضعف ام و از یاد 
ی ذوق زده ی حسیر

شکم و از هم باز کردم آروم لب زدم: بردم. لبای خ  

 

؟  ...خو...خونی

 

 لبخند زدو گفت: 

 

   تو چطوری عزیزم

 

 
ی
چشمم به نوزادی افتاد که با لباسای صورن

 رنگش تو بغلش بود! جلو اوردش... 

 

   نگاش کن 

 



رسم و جلو بردم چشمم به صورت تپل مپلش 

 افتاد

چشماش هنوز بسته بودند و پوست اش به 

. د ویل با نمک بود و دوستز قرمزی یم داشتتی

اشک توی چشمام جمع شد. دستم و جلو بردم و 

 دست کوچولوش و توی دستم گرفتم... 

 

 ...چقد خوشگله... 

 

   کتی برداری شده از خودته ها

 

ه شدم ی خیر  به حسیر

زد! حرفاش مثل ها داشت لبخند یمبعد از مدت

ما دونستم خواب بودم یا بیدار. اقبال ها بود نیم



ین بود و دلم نیم خواست هر چی بود خییل شیر

 برگردم زمان گذشته... 

 

...باید  ی ی معلوم نیست حسیر ی ...هنوز که چیر

 بزرگیی شه که بفهمیم شبیه کیه

 

ی    بابا گردیه صورتش و بیتی شو نگاه کن،لباش عیر

 لبای خودتن... 

 

ی به  ی گرفتم و با دقت بیشیی نگاه ام و از حسیر

گفت تا حدودی . راستم یمچهره اش نگاه کردم

ی  شبیه بهم بود. اما قوس بیتی عروسگ اش عیر

ی بود! نگاهم و از بچه گرفتم و نگاهش کردم  حسیر

 

ی   ...حسیر



 

اش و روی لپای کوچولوی درحایل که آروم انگشت

کرد. زیر لب کیل لغزوندو نوازشش یمبچه یم

: رفت. دوباره گفتمقربون صدقه اش یم  

 

 ...عزیزم با توعما

 

 بزور نگاهش و از صورت بچه گرفت و نگام کرد

 

   جانم عزیزم...جانم بگو؟

 

 لبخند زدم و گفتم: 

 

 ...همیشه همینطوری بمون باشه

 



 جلو اومد پیشونیمو بوسید

 

   خییل اذیت شدی نه؟

 

با چشمای پر از اشکم توی چشماش زل زدم و 

ی نگفتم...  ی  چیر

 

.. گه اذیتت نکنم...قول میدم. قول میدم دی -  

 

 بهش لبخند زدم. یهو در باز شد لیال جون وارد شد

 

    سالاام دنیا جانم خونی عزیزم؟! 

 

...مرش خوبم ، دستتون درد نکنه شمام به 

 زحمت افتادین



 

 خوشگلم
ی
ن ی     عه این چه حرفیه میر

 

نگایه به بچه انداخت. جلو رفت و اروم دست  

 کوچولوشو بوسید و گفت: 

 

ی نوه  ی خانواده ی مقدم خوش    ای جانم، اولیر

 اومدی...خوش اومدی قربون صورت ماهت برم

 

 رسش و باال اوردو بهمون لبخند زد

 

خواین چی بذارین؟   اسمش و یم  

 

ی انداختم اونم همزمان نگام کرد  نگایه به حسیر

 اون عاشق )دریا( بود



 

 ...دریا

 

لبخندی روی لباش نقش بست و رسش و زیر 

ت. لییل جون هم انداخت و به بچه چشم دوخ

گفت:   و   نگایه به بچه انداخت  

 

   وای وای دریا خانوم نازم چقدم اسمش بهش 

 میاد...قربونش برم

 

 ...مرش

 

د فقط به بچه زل زده بود. یهو  ی  نمیر
ی
ی حرف حسیر

 حجم زیادی از رسو صدا وارد اتاق شد. 

 آقای مقدم و پریا،میالد،رضاا... 



خورده با دیدنشو آب دهنمو قورت دادم و یه 

 خودم و باال کشیدم و نشستم... 

 

 لیال جون خم شدو دره گوشم گفت: 

 

عزیزم...دوباره میام پیشت من کار دارم -  

 

روی موهام و بوسید. بهش لبخند زدم. با ورود 

 بقیه لییل جون خارج شد... 

 

ون بکشه که  ی بیر پریا دوید که دریا از بغل حسیر

ی تند پاشدو گفت:   حسیر

 

سیر  هنوز از بغل کردنش کور خوندی...من  -

 نشدم که بخوام بدمش به تو... 



 

 لبای پریا آویزون شدو ذوقش پریدو عقب رفت... 

 

اش بغلش نکنه گ ...عمه_ کثافت دلم و شکوندی

خواد بغلش کنه؟یم  

 

یهو وسط پیشونیم گرم شدو باعث شد نگاهم و از 

ی که درحال کل م و پریا و حسیر کل کردن بودند بگیر

م و نگاه کنم. لبخند زدو گفت: آقای مقد  

 

_ دستت درد نکنه عروس...ممنون که مواظبت  

 کردی و صحیح و سالم به دنیاش اوردی

 

 لبخند زدم و رسم زیر انداختم... 

 روی موهام و بوسیدوگفت: 



 

ی  ی الزم داشتی بگو تا بگم فراهم کیی ی  _ چیر

 

ی الزم ندارم...  ی  ...ممنون فعال چیر

 

یک بگه و بغلم کنه که با رضا اومد که بیاد بهم تیی 

دیدن آقای مقدم عقب رفت و سیع کرد خودش و  

ی روم و از آقای مقدم  ل کنه. با صدای حسیر
کنیی

 برگردوندم: 

 

ش...ویل - فقط پنج دقیقه ها بیا بگیر  

 

ی آروم توی بغلش   پریا خندیدو جلو رفت. حسیر

ی با  گذاشتش. هنوز پریا بغلش نکرده بود که حسیر

 اخم گفت: 



 

اموخب بسه دیگه...بده بچه خییل -  

 

ون   همه زدن زیره خنده. بچه رو از بغل پریا بیر

 کشیدو بغلش کرد... 

 

ونت برم که انقدر خوشگیل... الیه من قرب -  

 

 آقای مقدم گفت: 

 

ی دو دقیقه هم بیار بذارش تو بغل بابا  _ حسیر

 بزرگش... 

 

 خندیدم و گفتم: 

 



ه که ..یه جوری محکم بغلش کرد...اره راس میگن. 

 انگار بچه ی یه روزه قراره فرار کنه

 

 میالد گفت: 

 

اال منم خواستم بغلش کنم نذاشت...مجبوریم و  -

ی بت رس پا وایسیم و فقط نگاهتون   عیر

 کنیم...البته ببخشید آقای مقدم

 

_ نه خواهش میکنم میالد جان...داری حقیقت و 

 دیگه
ی

 میگ

 

ی که بیخیال فقط مشغول نگاه کرد به دریا  حسیر

فت حتی سیع  بود و مدام قربون صدقه اش میر

 نکرد نگاهمون کنه... 



 

...الووو ی  ...حسیییر

 

 شوکه نگام کرد و گفت: 

 

جان؟!  -  

 

 چشم غره ای واسش اومدم و گفتم: 

 

 ...بچه رو بیار بده به پدرجان لطفااا

 

 کردو به سمت آقای مقدم قدم 
ی
 پوف

ی
کالف

برداشت. بچه رو آروم و با تردید توی بغلش  

ذاشت یه جوریم بهش نگاه میکرد که هر آن گ



امکان داشت به اونم بگه بسه دیگه الزم نیست 

 ...  انقد بغلش کتی

 

 آقای مقدم دست دریا رو گرفت و بوسید: 

 

_ قربونت برم...قدمت مبارک باشه...زیر سایه ی 

 پدر مادرت قد بکشی و بزرگ شی 

 

 رضا با خنده گفت: 

 

ه رو  _ نگاه کن چجوری گوشه ی پتوی بچ

 گرفته...در نره یه وقت

 

ی تند برگشت به سمت رضا گفت:   حسیر

 



 من میدونم با توها
ی
 ...یه کلمه ی دیگه حرف بزن

 

اتاق غرق سکوت شد! برگشتم و پریا رو نگاه کردم 

ی فقط دریارو نگاه یم کرد. حتی جلو نیومد غمگیر

یک بگه و بغلم کنه!   بهم تیی

 

م؟خواب بغلم کتی هوو ...پریا...نیم  

 

ی گفت:   حسیر

 

یک بگو دلش ه - وی پریا...زنم بغل کن بهش تیی

ه ها  میگیر

 

ی نمیگم و کاری  ی _ تا بچه رو ندین بغل کنم چیر

کنم نیم  



 

 اقای مقدم چشم غره ای واسش اومدو گفت: 

 

...زن داداشته ها _ عه پریااا...این چه حرفیه یم
ی
زن

 ناراحت میشه

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 

کنمهر یم...اهوم ق  

 

ی ویری رفت واسم. رسی    ع خودش  پریا که دلش قیر

 و بهم رسوندو با خنده بغلم کرد و گفت: 

 

ی   تون شبیه حسیر
ی
 ن

ی
_ عشقممم...خداوشکر که ن

ی نره نه  نشد...ای الیه که یه تار موش به حسیر



 نه قیافه...کال بشه کپ خودت مهربون و 
ی
اخالف

 دوس داشتتی و خوشگل

 

ه گفتم: ازش جدا شدم و شوک  

 

 شوهرم زشت و بد 
ی

...وا...یعتی میخوای بگ

 اخالقه؟! 

 

ی انداخت و گفت:   نگاه نی اهمیتی به حسیر

 

ایش -  

 

ی با تشی گفت:   حسیر

 

هوی پریا...قیافه ات و واسه من کج و معوج نکنا -  



 

ی تخت نی  ی دوتا بادیگارد پاییر میالدو رضا که عیر

 حرف وایساده بودند توجه ام و جلب کردند: 

 

.شما دوتا چرا اونجا وایسادین؟! ..   

 

 رضا گفت: 

 

ی بگم همش جونتون بزنه چشمام و یم - ی ترسم چیر

 دراره

 

 میالد پوزخندی زدو گفت: 

 



ی   یک بگم...همچیر _ اره واال...اومدم بغلت کنم تیی

گوشم و گرفت و پیچوند که فک کنم اصال متوجه 

 نشدین فقط من بودم و که قطع عضو شدم

 

ی دادم.  بهت زده نگاهم و  ازشون گرفتم و به حسیر

ی خم شده بود  بچه تو بغل آقای مقدم بود. حسیر

بوسید و زیر لب و مدام دست کوچولوش و یم

خواد رفت. ای خداا این گ یمقربون صدقه اش یم

بیخیال بچه بشه و یه خورده هم حواسش و به 

 من بده؟

 

...تو نیم ی ؟...حسیر
ی

ی بگ ی خوای چیر  

 

گفت: نی این که نگام کنه    

 



... ...حق ندارن زنحقشون بود  - ی ام و بغل کیی  

 

ی با بچه ی توی  آقای مقدم نی اهمیت به حسیر

بغلش به سمت میالدو رضا رفت و بچه رو توی 

ی ندید بدیدا ذوق مرگ  بغل میالد گذاشت. رضا عیر

وع کردم با بازی کردن با دست و پاهای   شدو رسی

کوچولوش و بوسیدنش. یه جوریم غرق شدن که  

ی کنار! کال    دلخوری و بوسیدن و گذاشیی

 

ی روی لبه ی تخت ام نشد و دستم و تو حسیر

اش گرفت. خم شدو آروم گونه ام و دست

 بوسید... 

 

نفسم-  

 



 جوری که کش نشنوه حریص پچ زدم: 

 

...نفسم نفسم نکن که اصال حوصله ات و 

ت و دیدی زنت و فراموش کردی  ندارم...تا دخیی

 اره؟... 

 

م و به سمت اش گرفتم و با لحتی انگشت اشاره ا

ی گفتم:   تهدید آمیر

 

...بخدا اگه بخوای اول اون و دوس داشته باشی 

. بعد منو..   

 

 با خنده رسش و جلو اورد گفت: 

 

کتی هووم؟خب؟...چیکار یم -  



 

نگاهم و ازش گرفتم و با اخم به میالدو رضا و آقای 

ه شدم. پریا که هنوز دلخور بود از  مقدم خیر

ی گفت: دست حس یر  

 

 ف -
ی
 اتون به من ک کنم امروز نوبت بغل کردن ن
ی
ن

هنیم رسه برم بهیی  

 

؟
ی
ن ی  ...عه پریااا...این چه حرفیه میر

 

 رو کردم به اقای مقدم و گفتم: 

 

شه یه خورده هم بذاریدش تو بغل ...پدرجان...یم

 پریا؟

 



ون   آقای مقدم بچه رو بزور از بغل میالد بیر

 کشیدو گفت: 

 

م - .. بیا دخیی ی ی چه...بیا برادرزاده ات و ببیر   .بیا ببیر

 گیالش شده... 

 

گفت گیالس خندم  از این که اقای مقدم به دریا یم

 گرفت... 

ی با دلخوری گفت:   حسیر

 

م نگو گالس...میوفته رو  عه - پدر...به دخیی

 زبوناها

 

ای رس دادو گفت : اقای مقدم خنده ی مستانه  

 



یالس بهیی چیه؟گخب بیوفته....از   -  

 

 پریا با ذوق بغلش کردو گفت: 

 

_ گیالسه عمشه...نفس عمشه...قربونش برم 

 من... 

 

 رو کرد بهم گفت: 

 

مش خونه؟دنیا...امشب و مید - ی بیی  

 

ی با عصبانیت تند از جاش بلند شد :   حسیر

 

م و بده...مگه عروسکه که  - بده بده...دخیی

یش خونه؟...   میخوای بیی



 

 پریا عقب کشیدو گفت: 

 

..نمیدمممنمیدم.  -  

 

 اقای مقدم پرید وسط دعوا نذاشت ادامه بدن: 

 

ی بچه ها...االن مامانتون میاد رس این   _ بس کنیر

ون  ی همه امون و بیر که رسو صدا راه انداختیر

ندازه هایم  

 

همه زدیم زیره خنده که یهو در باز شدو حالل زاده 

 و با اخم ورود کرد

 

؟... کنید؟چتونه؟!...چرا انقدر رسو صدا یم -  



 

 رو کرد بهشون و گفت: 

 

ون دنیا م - ون...برید بیر یالد، رضا، پریا...برید بیر

احت کنه  باید اسیی

 

ون کشیدو  جلو رفت و بچه رو از توی بغل پریا بیر

ه شد:   با لحتی پر محبت به صورتش خیر

 

ام و اذیت لیه من قربونش برم...انقدر نوها -

 نکنید... 

 

: دوباره اخم کردو در ادامه گفت  

 

کنید؟برید دیگه...وایسادین منو نگاه یم -  



 

طویل نکشید که میالدو رضا و پریا پشت رس هم از 

اتاق خارج شدند. آقای مقدمم تا دید اتاق خلوت 

شده و لییل جون عصبانیه خداحافیطی کردو جون 

خودش و برداشت و در رفت. لییل جون دریارو 

توی بغلم گذاشت و به بهانه ی کار رفت که 

احت کنم... اس یی  

 

ی  هنوز دریارو توی بغلم نگرفته بودم که حسیر

 اومدو بلندش کرد و روی صندیل نشست! 

 

....میدی بغل کنم بچه ام و یا  ی ...عه حسیییر

 نه؟... 

 

 با خنده گفت: 



 

 و  -
ی
مون ای دنیا من از بغل کردنش سیر

ندارم...توروخدا دلم و نشکن بذار هر وقت رفتیم 

سیر بغلش کن باشه؟خونه و من نبودم یه دل   

 

ون و  ...اومدیم و جنابعایل دلت نخواست بری بیر

...اونوقت من باید چیکار کنم هان؟  نباشی

 

ون دیگه مسئله اش جداست و ربیط به من ا -

 نداره خانوم... 

 

 با نق و نوق گفتم: 

 



...بخدا گریه میکنم ی ...یا بچه ام و بده ...حسیییر

نم کل بیمارستان ی بریزن تو اتاق  بغل کنم یا جیغ میر

نا  بچه ام و ازت بگیر

 

ها...ببخشید  ه...دنیا...ببخشید که من باباشمع -

یم  که قراره امروز شناسنامه ی خوشگلش و بگیر

م  م واسش...میمیر بریم خونه...وای من میمیر

 واسشش

 

نی اهمیت روم و ازش برگردوندم. عصابم خورد 

ی حالش خوب شده بود. بود بعد مدت ها حسیر

کر... خداروش  

کرد یا حداقل یه اما اینکه مثل قبل بهم توجه نیم

کردو با جمله های عاشقانه اش خورده بغلم نیم

ی بودم... مثل همیشه قلبم آروم نیم کرد غمگیر  

 



میگما -  

 

نگاهم و از پنجره ی اتاق گرفتم و روم و برگردوندم 

 و نگاهش کردم... 

 

ی  مامان و  -  بابات نمیان نوه ی خوشگلشون و ببییی

 هووم؟

 

آب دهنم و قورت دادم و یه خورده خودم و باال  

کشیدم و به بالش پشتم تکیه دادم. انگشتام و 

توهم قفل کردم که لرزش دستام کمیی به چشم 

 بیاد... 

 

دنیا!  -  

 



 نگاهم و از نقطه ای نا معلوم گرفتم و گفتم: 

 

 ...ها...جانم؟! 

 

  خوان بیان یا ؟...نکنه واقعا نیمنگفتی  -
ی
 اتقاف

واسشون افتاده؟...اخه ندیده بودم اصال بیان 

ها بهمون رس بزنن...من که حالم خوب نبود اون

یی عذاب بکشی اومدند که تو کمباید یم  

 

 بزور لبخند زدم و گفتم: 

 

...هر کش گرفتاری  ی ...من حالم خوبه حسیر

 خودش و داره دیگه 

 

؟...مشکیل واسشون پیش اومده؟گرفتاریه چی   -  



 

.فقط... ...نه نه..   

 

 رسم و زیر انداختم که متعجب گفت: 

 

؟!  - فقط چی  

 

ی  ...خییل وقته رفیی  ...هیچی

 

؟!...گ؟!   - ی کجا رفیی  

 

ی ترکیه...بابا یه کار خوب واسش پیدا شده  ...رفیی

ی و به  بود با حقوق و درآمد عایل...اوناهم رفیی

موندن ترجیح دادن...خییل وقته...تقریبا چند 

 هفته بعد عروسیمون... 



 

وکه گفت: ش  

 

س!...پس چرا نگفتی تو؟!...چرا اصال درمورد پ -

 نزدی؟!! 
ی
 این موضوع حرف

 

گفتم؟...موضوع زیاد مهیم نبود...چی باید یم  

 

عتی چی موضوع زیاد مهیم ی -

...واسه ی من مهمه...من باید بدون نبود؟!...مهمه

 پدر زن و مادر زنم کجان دیگه

 

ار کتی خوای چیک...خب االن که فهمیدی یم

 بکتی 
ی
 هووم؟...کاری نمیتون

 



نگاهش روم موندو رسش و زیر انداخت. غم و 

بارید... اندوه از رستاپاش یم  

 

بخشید دنیا...من...من عرضه نداشتم حداقل ب -

یک سال اول زندگیمون و جوری برات بسازم که 

..اون از عروسیمون و کاری که  احساس کمبود نکتی

ات که من باید بارداریسوفیا کرد...اینم از دوران 

بود ویل نبود... بیشیی حواسم بهت یم  

 

 با صدانی بغض آلود گفت: 

 

ارم به جانی رسیده بود که یک بار به زبون اوردم  ک  -

خوام این بچه رو... که نیم  

 

 نگاه کردو با چشمای پر از اشک گفت: 



 

خدا که از ته دل نبود دنیا...نفهمیدم چی  ب -

 گفتم... 

 

دیگه اشک توی چشمام جمع شده منم که حاال 

 بودو با گریه دستام و باز کردم و گفتم: 

 

 ...بیا اینجا

 

اش گذاشت و جلو اومدو پاشد بچه رو روی تخت

اش با خنده بغلم کرد. دستم و توی موهای مشگ

هام و قفل هم کردم تمام اشک فرو بردم و پلک

 توی پلکام خایل شد روی شونه اش... 

 

؟.. یعتی تو باید من  و ببخشی  



 بخاطر تمام درد ها و غم هات؟... 

 شدنبخاطر بغض
ی
هات؟... هات و عصبان  

منده شدنت جلوی کش که عاشق اش بخاطر رسی

؟...   هستی

با وجود تمام این ها آيا من هنوزم باید به آینده 

اید بخشیده بشم؟ به وهلل که ب  امیدوار باشم و

 نه... 

م... من بخشش رو تو خوابم هم نمیتونم ببین  

 

تقریبا ساعت هفت شب بود که به خونه رسیدیم 

ی دریا رو به سمت اتاق اش برد منم به اتاق  حسیر

خواب رفتم. بدجور نیاز به یه دوش درست و 

 حسانی داشتم

 



یه خورده درد داشتم اما نسبت بهش نی اهمیت 

ون اومدم شکمم فرو  ی بیر
بودم بعد از دوش گرفیی

بارداری! باورم  رفته بود اما نه مثل دوران قبل

شه توی نصف روز کیل تغییر کرده بودم! نیم

دوست داشتم لباسای قبل بارداریم و بپوشم به 

 سمت کمد لباس هام رفتم

 

ون اوردم و پوشیدمشون از بلوز تا  دونه دونه بیر

هن... نیم تنه گرفته تا پیر  

خییل تنگ شده بودند! یط این مدت چند کیلونی 

ل  ستم این وضع و تحمتوننیم چاق شده بودم. 

شدمکنم باید هر چه زودتر دست بکار یم  

دوست داشتم مثل قبال ها بدنم خوش فرم و 

 خوشگل بشه... 

 



ی ببینه یگ از لباسام تنگ شده یه  فقط کافیه حسیر

جوری میگه من زن چاق دوس ندارم انگار دویست  

کیلو وزنمه. یگ از لباس هام که یه خورده گشادتر 

برداشتم و پوشیدم از بقیه بود و   

 

ی مچی بود یه کمر بند از  هن کوتاه حریر آستیر یه پیر

جنس خودش داشت پشت کمرم بردمش و بستم 

اش جوراب شلواریم و برداشتم و پوشیدم موهام و 

 
ی
سشوار کشیدم و دم استی بستم حسانی شالف

 شده بودند

 

از اتاق خارج شدم و به اتاق دریا رفتم دوست 

اقش ببینم اش بتول خانم داشتم زودتر تو ات

ی اش بود. دستام و  مشغول قربون صدقه رفیی

 پشت کمرم بردم و با لبخند جلو رفتم... 

 



   عه سالم خانوم...هزار ماشاهللا با خودتون مو 

نه ی  نمیر

 

یه نگایه به صورت بانمک اش کردم قند تو دلم 

 آب شد

 

 ...جدأ؟

 

ه     اره من برم سوپتونو ته نگیر

 

شد. مشغول بازی کردن باهاش شدماز اتاق خارج   

 

 ...قربونت برم دخیی خوشگلم... 

 



کردم به این زودیا مامان شد فک نیمباورم نیم

کردم بشم. چقد حس خونی داشت. احساس یم

ی تو چهار چوب در  یه تیکه از وجومه. یهو حسیر

ون زدو تند از جام  ظاهر شد. چشمام از حدقه بیر

 بلند شدم

 

 ! ی  ...حسیییر

 

ن ریتم کش دار گفت: یا همو   

 

   جااانم

 

ته ریش خوشگل موهای مرتب. مثل قبل 

های شیک و خوشگل! خییل وقت بود این لباس

مدیل ندیده بودم اش دلم واسه چهره ی قبال هاش 



یه ذره شده بود. خداروشکر که دوباره داشتم 

دیدم و ذوق همون آدم سابق رو، رو به روم یم

شدم... مرگ یم  

 

اش پا تند کردم و از بغضی به سمتبا لبخند پر 

 محکم بغلش کردم. تو گلو خندیدو گفت: 

 

کنم...   گفتم که دیگه اذیتت نیم  

 

...مرش که دوباره مثل قبل شدی... دیگه به 

ی فکر نکن باشه ؟...بیخیال اتفاقای گذشته...  ی  چیر

 

   دیگه فقط تو و دریا... باشه؟

 

 گوشه ی لبم و گزیدم و گفتم: 



 

 ...باشه

 

 دستم و گرفت و به سمت تخت دریا برد و گفت: 

 

   خب خب خب ببینیم دریا خانوم در چه حاله

 

دونم چرا چشماش و باز ....بیداره ها فقط نیم

 نمیکنه

 

  قربونت برم هنوز یک روزشه خب...چه انتظارانی 

 داریا

 

ی گ چشماش و باز میکنه؟  ...حسیر

 



یگه  نمیدونم شاید فردا...شایدم چند روزه د  

 

سم؟  ...زنگ بزنم از لییل جون بیی

 

ه عزیزم...چه عجله ایه بالخره که باید چشمای ع -

 درشت و خوشگلش و باز کنه

 

 ...اخ اخ اخ دوست دارم زودتر ببینم چشماشو

 

..چشماش رو؟خوای ببیتی ؟!.   چی شو یم  

 

خوام ببینم چشماش چه رنگیه ...اهوم...یم

 دیگه.... 

 

 تو گلو خندیدو گفت: 



 

  عزیزم وقتی همه چی اش به تو رفته چشماشم 

ه  شبیه توعه دیگه ،به من که نمیر

 

 لبامو آویزون کردم و گفتم: 

 

 ...جدی؟

 

...چشمای به این    اهووم حاال چرا ناراحتی

 خوشگیل من که از خدامه شبیه تو بشه دنیا

 

ه  دستم و زیر چونه ام بردم و به چشماش خیر

 شدم

 



چشماش شبیه چشمای ...ویل من دوست داشتم 

 تو بشه... 

 

ه شد. آروم جلو اومد یه قدم عقب   بهم خیر

و   گذاشتم به دیوار چسبیدم صورتش و جلو اورد

لبامو بوسید. یهو صدای بتول خانوم  نرم و عمیق

 فضا رو پر کرد: 

 

    خانوم سوپتون آماده اس...وای خاک عالم... 

 

رسی    ع از هم جدا شدیم. بتول خانوم خجالت 

ی یمکشیم خندید منم کم ید نگاهمون کنه. حسیر

ی  مونده بود بزنم زیر خنده. نگایه به حسیر

 انداختم

 



 ...برم؟

 

   اره عزیزم برو من مواظب دریام... 

 

 لبخند زدم و از کنارش رد شدم... 

خونه رفتم و این ی بار تصمیم گرفتم جلوی به آشیی

م و کمیی بخورم. بالخره باید عادت   خودم و بگیر

م خوری. از شکم باید گذشت تا به کرد به ک

 تناسب اندام و زیبانی رسید... 

 

 

 اووووف چی گفتم... 

بعد از خوردن یه خورده از سوپ. به اتاق دریا 

ی هنوز کنار تخت اش بودو نگاهش برگشتم. حسیر

کرد جلو رفتم و گفتم: یم  



 

 ...جاِن من سیر نشدی از نگاه کردن بهش؟

 

فت تو گلو با شنیدن صدام نگاهش و ازش گر 

 خندیدو گفت: 

 

 اِن تو نه...اصال نیمج -
ی
مون دونم چرا ازش سیر

ندارم...شیطونه میگه برم تختمون و بیارم بذارم تو 

هااتاقش  

 

و هم بیار بذار اینجا ...نه تورو خدا بیا برو تخت

ت  ون...خودت و دخیی منم از خونه پرت کن بیر

 ... ی  خوش باشیر

 



ه بغلم کنه. حریص پاشدو با خنده به سمتم اومد ک

اش دادم و گفتم: هل  

 

ت و بغلش کن  ...برو دخیی

 

م نه و ع - ه دنیااا...نزن این حرف رو...اوال که دخیی

مون...بعدشم کش غلط یم کنه جای تورو دخیی

ه  توی قلبم بگیر

 

لبخند مرموزی روی لبام نشست ونگاهش کردم و  

 گفت: 

 

 ...حتی دریا؟

 



گودی گردنم   ویاش و دورم بردو رسش و تدست

فرو بردو موهام و بو کرد. آروم و تحریک کننده 

 لب زد: 

 

حتی دریا...  -  

 

اش و کشیدم و  با خنده خودم ازش جدا کردم و لپ

 گفتم: 

 

 ...حاال شدی عشق خودم

 

 صورتش و عقب کشوندو با اخم گفت: 

 

ام ها...اینکارا کن تورو خدااا...من بابای یه بچهن -

دیگه بچه گونه رو بذار کنار   



 

ی هم  ...مگه بابا شدن روی شیطنتای تو تأثیر

ذاره؟... یم  

 

 گلونی صاف کردو گفت: 

 

بیتی گذاشته یا اال بذار یه چند وقتی بگذره یمح -

 نه... 

 

ه نگاش  به سمت تخت دریا رفت. فقط خیر

 میکردم. یهو پقی زد زیره خنده و گفت: 

 

شه... شه کمیی نیمفک کنم بیشیی یم -  

 



وع  همزمان باه اش خنده هام اوج گرفت که دریا رسی

کرد به گریه کرد. بزور خودمون و خفه کردیم. 

اش بلندش کرد. بتول خانوم با آروم از روی تخت

یه شیشه شیر دوید تو اتاق. قبل این دریارو بغل  

ی شیشه رو از دستش  کنه و بهش شیر بده حسیر

 قاپیدو گفت: 

 

م...دبذار خودم ب - لم هش شیر بدم...یاد بگیر

یر بخوره... شام از دست باباش خواد بچهیم  

 

بتول خانوم خندیدو بهش گفت چجوری بچه رو 

و بذاره تو دهن ه و چجوری شیر اش. جلو رفتم بگیر

و کنارش نشستم. بعد از کیل نگاه کردن به دریا و 

شیر دادن بهش بالخره ازش دل کندیم و 

دیمش به بتول خانوم...    سیی

 



احت به ات اق خواب رفتیم. روی تخت واسه اسیی

ه شدم. دستم و روی  دراز کشیدم و به سقف خیر

شکمم بردم. دریانی که تا دیروز صبح توی شکمم 

 بود حاال روی تخت کوچولوش خوابیده.... 

 

و عجیب و  هوووف چقدر این جهان پیچیده

 غریبه... 

ون اومدم:  ی از فکر بیر  با صدای حسیر

 

...   چرا اونجا خوابیدی؟!...بیا نزد یکیی  

 

گفت به فاصله ی بینمون نگاه کردم. راست یم

 اندازه ی دو نفر بینمون فاصله بود. یط این مدت

انقدر از هم دور بودیم که طعم آغوش گرم و 

! اش و فراموش کرده بودممردونه  



 

 به پهلو خوابیدم و گفتم: 

 

دونم...گفتم...گفتم شاید اینطوری راحت ...نیم

 تر باشی 

 

کشوند و محکم توی آغوشش خودش و جلو  

دم.   فشی

 

خوام اندازه ی یه تار مو بینمون فاصله یگه نیمد -

 باشه

 

 با خنده گفتم: 

 



خوای مثل قبلنا دل و روده ام و تو بغلت باال ...یم

 بیارم

 

 خندیدو پلکاش و روی هم گذاشت

 رسم و به سینه اش چسبوندم و چشمام و بستم. 

 

 ... 

 

واب بیدار شدم ساعت هفت صبح بود که از خ

ی انداختم تو خواب عمیق بود. دریا  نگایه به حسیر

شده بود تمام فکرو ذکرم. آروم خودم و از بغلش 

ون کشیدم. پتو رو روی شونه هاش کشیدم و از  بیر

ی رفتم...   تخت پاییر

 



ی از اتاق خارج شدم که بیدار  ی پاور چیر پاور چیر

نشه. به سمت اتاق دریا قدم برداشتم. درو آروم 

ی خوابش برده بود! با ز کردم. بتول خانم روی زمیر  

 دلم واسش سوخت آروم جلو رفتم و صداش زدم: 

 

 ...بتول خانوم...بتول خانوم بیدار شو

 

 از خواب پریدو گفت: 

 

    سالم خانم تازه خوابم برد ببخشید

 

احت کن من هستم  ... اشکال نداره...پاشو برو اسیی

 

    اخه

 



. ...اخه نداره پاشو دیگه..   

 

لبخند زد از جاش پاشد. شیشه شیر و به سمت ام  

 گرفت

 

    اگه گریه کرد آروم این و بذارین تو دهنش... 

 

 از دست اش گرفتم اش. از اتاق خارج شد

 یه صندیل برداشتم و کنار تخت دریا نشستم

دست کوچولو شو تو دستم گرفتم. دوست داشتم 

 توی بغلم بچلونمش و حسانی بوس بارونش کنم... 

 

 حیف که هنوز کوچولو بود و یم
ی
ترسیدم اتفاف

براش بیوفته. آروم لبام و به دست کوچولوش 

اش و بوسیدم. یهو متوجه باز چسبوندم و دست



شدن چشماش شدم با دیدن رنگ چشماش نا 

 خودآگاه جیغ زدم... 

 

دم که   خورد. تند دستم و به لبام فشی
ی
دریا یه تکون

ی با جیغ دویم و نکشم. به دقیقه نکش ید که حسیر

 ترس و لرز توی چهار چوب در ظاهر شد

با چشمای قرمز و موهای پریشونش بهم زل زده 

 بود: 

 

ی شده؟!...  ی    چی شده دنیا ؟!...چیر

 

انقد ترسیده بود که جرأت نزدیک شدن به تخت 

دریا رو نداشت! دستم و از روی لبام برداشتم و  

 گفتم: 

 



ی   ...بیا ببیر

 

 
ی
افتاده از همینجا بگو من   تورو خدا اگه اتفاف

 تحمل دیدنشو ندارم!... 

 

ی رفت  زدم زیر خنده با دیدن خنده ام. ترسش از بیر

آروم جلو اومدو به دریا نگاه کرد. با قیافه ای 

زده گفت: متعجب و ذوق  

 

خوشگلم    چشماااااش...قربونت برم دخیی

 

 شد 
ی

...چی شد، چی شد ؟! حاال که چشماش رنگ

دیگه اره؟... ،شد دخیی خوشگل تو   

 



انگشت اش و تو دست دریا گذاشت و مشغول 

 بازی کردن باهاش شد... 

 

ربونش برم من...ای خداا...نگاه کن ق -

چشماشو...تورو خدا نگاهش کن...دلت واسش 

ه دنیا  ضعف نمیر

 

 با اخم گفتم: 

 

ی یه خورده هم به من توجه کن  ...حسیر

 

 رسش و باال برد و تو چشمام زل زد

 

ا ببینم  بیا اینج  

 



جلو رفتم. دستم و گرفت و روی پاش نشوندم و 

دست اش و دور کمر برد رسم و به شونه اش تکیه 

د و دستم و  ی دادم. آروم آروم به موهام بوسه میر

کرد... نوازش یم  

 

ی یم م ...حسیر خوام رژیم بگیر  

 

   جدی چقد عایل... 

 

رسم و از روی شونه اش برداشتم و با ابروهانی گره 

فتم: خورده گ  

 

کتی من ...چی عالیه؟؟؟...یعتی تو االن فک یم

ی بود دیگه  خییل زشت شدم؟...اره منظورت همیر

 



   نه بخدا منظورم این نبود! 

 

 چونه اش و توی دستم گرفتم

 

 ...پس منظورت چی بود هان؟

 

 یه خورده فکر کرد و با خنده گفت: 

 

ی خوبیه ...  - رژیم کال چیر  

 

دم. شاتاق خواب اش دادم و رایه پاشدم و هل

 خندیدو گفت: 

 

   دنیااا...با توعم...دنیاا...عزیزممم



 

 نی اهمیت به راهم ادامه دادم

 گوشیم و برداشتم و شماره ی انیتارو گرفتم

 بعد از بوق دویم جواب داد

 

 ...الوو

 

؟ دریا خوبه؟...دلم    الوو سالم عزیزدلم خونی

خواست با میالد بیام ببینمتون ویل خودت که یم

ی اومد در خونه  ...بعد از اونروزی که حسیر
ی
میدون

اون دروغارو رس هم کردم حس کردم نیام بهیی 

 باشه

 



...اشکال نداره بابا....خوب کاری کردی حاال بعدا 

رس فرصت دعوتت میکنم بیای...ببینم حاال گ 

 اسم دخیی منو به تو گفته هووم؟

 

 خندیدو گفت: 

 

فت کپ خودته   میالد دیگه...میگمااا...میالد گ

 راس میگه؟

 

کردم شبیه خودمه ...نه بابا...تا االن منم فکر یم

کردم و ویل با دیدن چشماش فهمیدم اشتباه یم

 بچه ام به باباش رفته

 

 ذوق زده گفت: 

 



؟؟؟ چشماش رنگیه دیگه جون م -
ی

ن راس میگ

 اره؟!!! 

 

 خندیدم و گفتم: 

 

 ...اره

 

س عروسک زاییدی اره؟وای خدایاا...پ -  

 

 ...حرف دهنت و بفهم بیشعور... 

 

 خندیدو گفت: 

 

راس میگم دیگه...واال اگه به باباش رفته باشه  -

 عروسکه عروسک



 

 ...آنیتاااا..خدا خفه ات کنه مگه من زشته ام؟؟؟

 

لط کردم بابا...واال توهم خوشگیل...در کل من غ -

از همون اولشم میدونستم چه به تو به بره چه به 

ی عروسک یم شه...حاال که شانستون زده و حسیر

 شده باید بگم که خر شانش 
ی

چشماش رنگ

 خانووم

 

کشمات و یم...ببند ادامه نده وگرنه نقشه ی قتل  

 

 بهت زده گفت : 

 

ی ندارم! حواال من دیگه  -  برای گفیی
ی
رف  

 



 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

ی رایصی  ...میگم آنیتا از این باشگایه که هر روز میر

؟  هستی

 

...چطور؟!   اره خییل  

 

ی یه جوری که چند   مرنی هاش خوب هسیی
...یعتی

؟ک ماهه چند یلو وزن کم کتی  

 

؟...   اهااا یم خوای الغر شی  

 

 عصتی گفتم: 

 

 ...من که چاق نیستم عزیزم 



 

دونم بذار شماره ی مرنی خودم و   اره اونو که یم

 به تالش دارم واست یم
ی

فرستم...ویل بستگ

یگهخودت داره و تغذیه ات د  

 

 ...باش منتظرم

 

 گوشی و قطع کرد. جلوی آینه قدی رفتم رستا پام

گوشیم برگشتم و به pmو نگاه کردم. با صدای

سمت اش رفتم. شماره ای که فرستاده بودو رسی    ع  

 گرفتم

بعد از کیل صحبت باهاش بهم برنامه ی شش 

وع میکردم...   ماهه ای بهم داد. باید از امروز رسی

 



رداشتم و توی کوله ام  هدفون و گوشیم و ب

 گذاشتم با یه بطری آب. به سمت اتاق دریا رفتم

 

ی سوئیچ ماشینتو بده...   ...حسیر

 

خوای بری؟! خوای چیکار؟! جانی یم  سوئیچ و یم  

 

ده ورزش کنم... خوام برم یه خور ...یم  

 

   اوه ورزش! 

 

از اتاق خارج شد و به اتاق خواب رفت سوئیچ و 

م اش باال   اورد و به سمت ام گرفت تا خواستم بگیر

 گرفت اش... 

 



 ...عه اذیت نکن دیگه... 

 

   مواظب باش

 

 کردم و گفتم: 
ی
 پوف

 

 ... باشه

 

 کن ... 
ی

   مثل آدم رانندگ

 

 چشیم چرخوندم و کالفه گفتم: 

 

 ... باشه بده دیگه

 



 لباشو آویزون کردو گفت: 

 

شه   دلم برات تنگ یم  

 

 حریص گفتم: 

 

 ...نمیدی نه؟

 

د   نگاهم و  ی از چشمانی که خنده توشون موج میر

گرفتم و به سمت در خروچی راه افتادم. با خنده 

اومد. چند باری صدام زد جوابشو ندادمدنبالم یم  

 

   عه عشقممم

 

 زیپ کوله ام و باز کردو سوئیچ و توش انداخت



 پیشونیم و بوسید

 

   نبینم دیگه نی محیل کنیا 

 

وع کرد به خ ندیدناداشو در اوردم که رسی  

 

 ...نبینم دیگه نی محیل بکنیااا... 

 

 قیافه ام و جدی کردم و در ادامه گفتم: 

 

 ...تو عصاب منو خورد نکن که نی محیل نکنم

 

رفت. خندیدم به درحایل که از خنده ریسه یم

 سمت در خروچی قدم برداشتم



 

 طبق برنامه ی غذاییم... 

فتم پارک و یم دویدم و شش ماه تمام هر صبح میر

فتم. خییل سخت بودرو  زی دو ساعت باشگاه میر  

تونستم بخورم. اما خییل از غذاهارو دیگه نیم

پشتکارم قوی تر از این حرفا بودطویل نکشید که 

بدنم به حالت اولیه برگشت حتی تنگ ترین 

تونستم بپوشم! لباسام و به راحتی یم  

 

یه تاپ سفید پوشیدم و شلوار جذب روشن ام و 

ون... موهام و باز گذا شتم. از اتاق خواب زدم بیر  

 صدای خنده های دریا توی خونه پیچیده بود

 

خونه ان چون همزمان صدای  ی معلوم بود تو آشیی

ی و صدای خنده های پر از ذوق بتول خانم و  حسیر



خونه قدم برداشتم و هم یم ی شنیدم به سمت آشیی

 وارد شدم

 

   به به نگاه کن گ اینجاست،مامان مانکن ات اومده

 

 خندیدم و جلو رفتم

ی  د از توی بغل حسیر ی دریا با دیدنم دست و پا میر

ون کشیدم اش و بغلش کردم...   بیر

 

 ...قربونت برم دخیی خوشگلم

 

 آروم گونه اشو بوسیدم... 

 یهو حس کردم قسمتی از موهام از ریشه کنده شد! 

 نی اختیار جیغ زدم

 



ی داشت از خنده ریسه یم رفت دریارو توی حسیر

ت و بزور دستای کوچولوشو از موهام بغلش گرف

جدا کردو روی موهام و بوسید. رو کرد به دریا و با 

 گفت: 
ی
 قیافه ای جدی و عصبان

 

کنیا  دفعه ی اخرت باشه مامان و اذیت یم  

 

ی زد زیر گریه و  دریا با دیدن قیافه ی جدی حسیر

صورتش قرمز شده بود. بتول خانم جلو رفت و 

ی اش کرد که بالخره آروم بغلش کرد. انقد باال پا ییر

 شد و رسشو روی شونه اش گذاشت و خوابید! 

 

ی و نگاه کردم که گفت:   حریص حسیر

 



  چیه انتظار داشتی بهش بگم افرین کاره خونی  

 کردی هووم؟

 

جلو رفتم و بوسه ای روی موهای مشگ و لخت 

 دریا زدم: 

 

م بچه ام با گریه خوابید  ...الیه بمیر

 

ذارمش روی تخت اش   خانوم من برم ب  

 

ه بودم گفتم:  ی به دریا خیر  درحایل که غمگیر

 

 ...باشه برو... 

 

خونه خارج شد و رفت ی  از آشیی



ی جلو اومدو دستاش و دور کمرم حلقه کرد و   حسیر

 گفت: 

 

م استفاده کنیا     دیگه نبینم از کلمه ی بمیر

 

ی  تو چشماش زل زدم. چشمای دریا دقیقا عیر

ی بودند. جذاب و  ... دوست چشمای حسیر داشتتی  

ی و به یاد  آدم با نگاه کردن به اون چشمای حسیر

ی یم اورد و با نگاه کردن به چشمای حسیر

 معصومیت چشمای دریا... 

 

 آروم لب زدم: 

 

دونم باورش سخته...من اینجوری تورو ...یم

خوامیم  



 

 لبخندی پر ذوق روی لباش نقش بست و گفت: 

 

یه هم دیدم زمان یک ثان من از وقتی تورو  -

شه تورو دیدو به قبل دیدنت نگذشت...مگه یم

 برگشت؟

 

خندیدم و جلو رفتم که لباش و ببوسم که چشمم 

خونه  ی به بتول خانوم افتاد که داشت به سمت اشیی

اومد. به حالت اولیه برگشتم و زدم زیر خنده: یم  

 

ی بتول خانوم داره میاد  ...حسیر

 

و نی برگشت و نگاهش کرد. خودش و ازم جدا کرد 

خونه شد. منم پشت رسش رفتم ...  ی  حرف از آشیی



گرفتم... تا لباس شیک و خوشگل یمباید یه چن  

 قرار نبود جانی بریم بدجوور 
ی با این که من و حسیر

 دل تنگ چندتا لباس مجلِش جدید بودم... 

 

 
ی
ون هام و پوشیدم. آرایش کردم و خودم و لباس بیر

 مدت آماده کردم. 
ی
.. برای یه خرید طوالن  

ام و به کیف دستی ام و برداشتم و عینک دودی

 چشمم زدم. از اتاق خارج شدم... 

 

ی مشغول تماشای  Tvحسیر بود. از وقتی دره  

کت به لطف من تخته شد اون بیشیی وقت اش رسی

ه بگم تمام وقت اش و توی خونه یم گذروند. یا بهیی

حاال خداروشکر دریا بود و رسگرم بود وگرنه باز 

 
ی

چسبیدو گشت و یقه اش و یمبریم اشافشدگ

 منم مجبور بودم صبح تا شب بشینم و زار بزنم... 

 



جلو رفتم و دستم و روی شونه اش بردم که تند 

 برگشت و نگام کرد... 

اش روم چرخیدو با لبخند پاشد و گفت: نگاه سوایل  

 

یف یمبه به...جانی ت - برید خانوم؟شی  

 

زدم...  ردم و تاشام و با عشوه در او عینک  

 

 ...اره با اجازتون... 

 

؟!   - کجا بسالمتی  

 

م خرید  ...کجا رو دارم برم؟...دارم میر

ات و بدهدیگه...سوئیچ  

 



؟ - خرید؟!...اونم تنهانی  

 

...بس کن توروخدا...یه جوری حرف  ی ...عه حسیر

 انگار عمه ی منه که بیست و چهارساعت 
ی
ن ی میر

 که نیم
ی
خوام روزش و تو خونه است...پارن

ی برم پیششون...دارم بر  م...بابا و مامانم که نیسیی

م خرید دیگه...پوسیدم تو خونه خوو  میر

 

 دستم و جلو بردم و گفتم: 

 

 ...بده

 

چیو؟!  -  

 

 دندونام و حریص بهم چسبوندم و گفتم: 



 

 ...سوئیچ و لطف کن

 

؟ - لطف نکنم چی  

 

 ...نمیدی دیگه؟

 

 ابروهاش و باال انداخت

 

نچ...نمیدم -  

 

ه از عصبانیت کم مونده بود جیغ بکشم درحایل ک

... برگشتم و به سمت تلفن رفتم برداشتم  

 جلو اومدو تلفن و از دستم قاپیدو گفت: 



 

 ه -
ی
ن ی ان؟به گ داری زنگ میر  

 

نت ...به پلیس...یم ن بیی خوام زنگ بزنم بیان بگیر

 زندون یه نفس راحت بکشم از دستت

 

 لباش و آویزون کردو گفت: 

 

دلت میاد  -  

 

به قیافه ی تو دل بروش که دلم واسش ضعف 

 کردم و زیر لب گفتم: یم
ی
ه شدم. پوف رفت خیر  

 

 ...پدرسوخته! 

 



 با خنده گفت: 

 

؟...فحش که نبود؟ - چی گفتی  

 

 دستم و جلو بردم و گفتم: 

 

ی ...تلفن و بده...یم خوام زنگ بزنم تاکش بفرسیی

 برام

 

ری بخوای با تاکش ت مرده که یممگه شوهر  -

ون؟ب یر  

 

...زبونتو گاز بگیر  ی  ...عه حسییر

 

 خندیدو گفت: 



 

ن بندازنم چ - دی بیان بیی ی یه تو که داشتی زنگ میر

 
ی
 هلفدون

 

اش دراز کرده بودم درحایل که دستی که به سمت

همونطوری توی همون حالت خشک شده بود 

یهو سوئیچی کف دستم افتاد. لبخندی روی لبام 

ه م و از خونام و جمع کننشست. اومدم که مشت

ون که سوئیچ توجه ام و جلب کرد!   بزنم بیر

 

پشت و رو...اینورو اونورش و نگاه کردم. سوئیچ 

ی نبود!...یا شایدم بود!  ی حسیر  ماشیر

 نگاهش کردم و کنجکاو گفتم: 

 

ی خودته دیگه؟  ...مال ماشیر



 

شونه ای باال انداخت و با لبخند مرموزی که روی 

 لبش نشسته بود گفت: 

 

ی مال منه... نمیدونم - ...برو ببیر  

 

ه با ذهتی مشغول فقط  اول خشک زدو خیر

کردم. بعد دویدم در و باز کردم. به نگاهش یم

سمت پارکینگ رفتم. با دیدن المبورگیتی مشگ که  

 گوشه ی پارکینگ یم
ی

درخشید. از شدت ذوق زدگ

افتادم که حس کردم زیر پام خایل شد. داشتم یم

ی زیر بازوم رفت  و مانع شد... دست حسیر  

 

ا بود که  ی انقدر گیر با لکنت درحایل که برق ماشیر

ی و نگاه کنم آروم پاهام و بهم اجازه نیم داد حسیر

 به سمت اش حرکت دادم گفتم: 



 

 ...ب...بگو...بگو که خواب نیست

 

 خندیدو گفت: 

 

خوای یگ بزنم تو گوشت.یمخواب نیست..  -  

 

و گاهش کردم. دستاش ناش برگشتم و با شوچی 

توی جیب های شلوارش فرو برده بود و فقط 

... سکرد. دویدم به تماشام یم ی مت ماشیر  

 

قبل این که بهش برخورد کنم. عقب کشیدم. خم 

اش کشیدم که رویام شدم و انگشتم و روی بدنه

برام تحقق پیدا کنه. تا دیدم واقعیه. جیغ کشیدم 

 و با خنده گفتم: 



 

 ...واقعیه...واقعیهههه

 

ردم و نشستم... درو باز ک  

 

هاش راحته...جون میده ...وای چقدر صندیل

 واسه خواب

 

ام گرفت. از اون همه ندید بدید بازیه خودم خنده

ی   اش بردم. ودستم و به سمت سیستم اولیر

 موزیگ که پخش شد رها کردم که بخونه... 

فرمون و گرفتم و چرخوندم. برگشتم صندیل های 

ر و باز کردم. کم عقب و نگاه کردم. دره داشبو 

 مونده بود زیر صندلیارو هم نگاه کنم... 

 



به پشتی صندیل نرم و راحت اش تکیه دادم و 

چشمام و بستم. انگار که برای چند لحظه به 

خودم اومدم و درو باز کردم و آروم پیاده شدم. به 

ی قدم برداشتم. اون که پول خریدن  سمت حسیر

ی ماشیتی و نداشت!  خونه بود  دامم که تو م  همچیر

کرد! و کاری نیم  

 

 ...میگم...میگم... 

 

بگو عزیزم...جانم؟ -  

 

ی برام  ی و بگیر ...تو چطوری تونستی این ماشیر

 ...  هووم؟...اخه ما که پول نداشتیم...یعتی

 



لبخند روی لباش محو شدو رسش و زیر انداخت. 

اش و گرفتم و گفتم: دست  

 

 ...بگو دیگه... 

 

ت و دادی... ناز...وقتی خیی باردار شد -  

 

 ...خب؟! 

 

 رسش و باال بردو نگام کرد: 

 

یه حساب برات باز کردم ریختم به  -

حسابت...گفتم هر وقت بچه به دنیا اومد برات 

م...باید چند ماهه پیش هدیه ات و  ی بگیر ماشیر



دادم...ویل خب دیر تحویلش دادن بهت یم

 دنیا...خوشحالم که دوسش داشتی 

 

کردم  حایل که گریه یمبا بغض بغلش کردم و در 

 گفتم: 

 

 ...مرش عشقممم

 

 قفل دستاش و دور کمرم محکم کرد... 

 

 ...ویل... 

 

اش گذاشتم ازش جدا شدم و سوئیچ و توی دست

 و گفتم: 

 



...اوال که کاره درستی نکردی...چون تو با پول این 

ی یم تونستی حداقل یگ از طلبکارات و ماشیر

 بفرستی بره رد کارش... 

 

تونستم ه...این حرف و نزن دنیا...من نیمنه ن -

فهیم؟دست به کادوت بزنم یم  

 

ی  ...اره یم فهمم...مرش که برام ماشیر

...خییل هم خوشگله...تازشم کیل هم ذوق   گرفتی

 کردم... 

 

ات و دیگهوئیچسخب...خب پس بگیر  -  

 

 قدیم عقب گذاشتم و گفتم: 

 



ی و بر ...نیم ... گردونخوام...ماشیر  

 

فت: متعجب گ  

 

؟!...برش گردونم؟!  - چی  

 

ی کردم و گفتم:   رسم و باال و پاییر

 

...برش گردون پولشم پس خوامش...اهوم...نیم

ی انداز کن...تو این وضعیت من نیم تونم ماشیر

 سوار شم و توی خیابونا دور دور  
ی
آنچنان

 کنم...باید فکر آینده امونم باشیم دیگه

 

...الزم خواد نگران آینده امو تو...تو نیم - ن باشی

نکرده از خواسته هات بگذری که من احساس 



نکنم واسه شماها کم گذاشتم...خودم میدونم 

کنم که دارم چیکار میکنم...جدیدا دارم یه کارانی یم

شه انشاهلل...بگیر سوئیچ و  اوضاع اون بهیی یم

ام نکنکفری  

 

؟!   ...چه کارانی

 

تادم از اصل که نیوفتادم دنیا از اسب اف -

انوم...تو این کله هنوز یه جو مغز هست واسه خ

ینس و این داستانا...بعدشم بحث و عوض  ی بیر

 نکن... 

 

...اوال که شوهر من نه از اسب افتاده نه از 

کیوی باالی تو شک ندارم اصل...دوما من به آی

ی و زوری که عزیزم...بعدشم...نیم خوام ماشیر

 نیست هست؟



 

اومدو اضار از پارکینگ خارج شدم. پشت رسم یم

اش کنم. اما من بعد اون  کرد به این که باید قبولیم

ی و ازش کاری که باهاش کردم نیم ی تونستم چیر

ای با ارزش و گرون قیمتی  ی قبول کنم. مخصوصا چیر

ی و...   مثل ماشیر

 

 دستم و گرفت و به سمت خودش برم گردوند

 

نم دیگه...یه لحظه رسجات د - ی ارم با تو حرف میر

کنبمون گوش    

 

...من نیم ی خوام ...گوش من از این حرفا پره حسیر

ی رو یم فهیم؟...اصال...اصال یه کاری کنماشیر  

 



جان بگو -  

 

 یه خورده فکر کردم و گفتم: 

 

...بعد پولش و   ی و بفروشی ...اووم...چطوره ماشیر

ی هووم؟  که گرفتی یه گردنبند خوشگل برام بگیر

 

 با اخم گفت: 

 

ندازی الهات و یمه طاره...نکه تو راه به را -

 نهچشم...یم
ی
؟خوای بچه گول بزن  

 

...من درسته طالهام و نیم ی ندازم ویل ...عه حسییر

 خب عاشق طال و جواهرتم

 



 با خنده گفتم: 

 

ی  ...تو هنوز ما خانوما رو نشناختی ماها دلمون قیر

ه واسه طال و جواهرات  ویری میر

 

 خندیدو گفت: 

 

ی  - ی و ات و بدم بر دلم نمیاد ماشیر ه دنیا...ماشیر

نگهدار...وضعم که بهیی شد برات یه عالمه طال 

م کیف کتی چطوره؟یم گیر  

 

 با عصبانیت گفتم: 

 

ه؟فهیم چی میگم ن...تو مثل اینکه نیم  

 



 قدیم عقب گذاشت و شوکه گفت: 

 

هااخندیدیهللا...یه دقیقه پیش داشتی یمبسم -  

 

ذاری...به روت ...مگه تو عصاب واسه آدم یم

...سوئیچخندن پرو یمیم خوام برم ات و بده یمشی

 خرید عصاب ندارم

 

هاش اوج گرفت. سوئیچ اش و از توی قهقهه 

ون کشیدو گفت:   جیبش بیر

 

واسه ی آرامش روح و روان خانوما خوبه  خرید  -

 نه؟

 



ازش قاپیدمش و محکم گونه اش و بوسیدم و  

 گفتم: 

 

 ...آله...عالیه عشقم...بای بای

 

تم... درو بس  

استارت زدم و راه افتادم. تا عرص تمام خریدام و  

هن خوشگل و شیک و  کردم و در نهایت چند تا پیر

ی  یه دونه آنی خوش   گرفتم... رنگ برا حسیر

 

شد حسانی رنگ چشماش یموقتی لباساش هم

اومد و البته داشتتی به چشم یمجذاب و دوست

جذاب دوست داشتتی بود و این واقعیتی بود که 

شد انکارش کرد... نیم  

 



به دم در خونه رسیدم ریموت و برداشتم و در باز 

شد. اومدم که وارد بشم که صدای آالرم گوشیم از 

ورودم منرصفم کردو تصمیم گرفتم قبل وارد شدن  

 گوشی ام و جواب بده... 

 

کیفم و روی پام گذاشتم و بازش کردم. با دیدن 

شدت   اسم بردیا روی صفحه ی گوشیم. نفس هام

گرفتند. نگایه به آقا رحمت که جلوی در وایساده 

بود که وارد شم انداختم و با دست بهش اشاره  

 کردم که بره تو... 

 

دوباره صفحه ی گوشی ام و نگاه کردم. دلم 

دادم خواست جوابش و بدم اما اگه جواب نیمنیم

ی دوباره زنگ بزنه یا پاشه  ممکن بود جلوی حسیر

ی هم بیاد جلوی خونه آبرو  ه. واسه همیر م و بیی



قبله اینکه آشفته بازار راه بندازم وصل کردم و با 

 تشی گفتم: 

 

 ...چیه؟! 

 

سالم سالم...چطوری؟ -  

 

فتم: گ   عصتی پوزخندی زدم و  

 

ها عایل...بهیی از ...با شنیدن صدای تو بعد مدت

شه این نیم  

 

درحایل که کامال معتی حرفم و گرفته بود تو گلو 

 خندیدو گفت: 

 



شی دونستم خوشحال یمیم -  

 

...اره خیلیتر خوشحال شدم...خیلتر زیاد...کاری 

 داری بگو نداری خدافظ

 

ی خرید رت کجاست که تنهانی پایمشوه - شی میر

 هووم؟

 

 بهت زده گفنم: 

 

 رفتم خرید؟! 
ی
 ...تو!...تو از کجا میدون

 

ی پیاده شدم و  وع کرد به خندیدن. از ماشیر رسی

ظر گذروندماطراف و از زیر ن  

 



چیه ترسیدی؟ -  

 

با این که تمام وجودم پر بود از ترس پوزخندی زدم 

 و گفتم: 

 

 ...ترس؟...اونم از تو؟

 

 پوزخندی زدو گفت: 

 

ش...حق داری - بایدم بیی  

 

خوره...حالم ازت بهم یم  

 

-  
ی
ام نکن...نذار مواظب حرف زدنت باش...عصبان

م   از این ازت کینه به دل بگیر
 بیشیی



 

.بردیا...گذشته رو فراموش کن...بذار زندگیم و .. 

بکنم...لعنتی من ازدواج کردم بچه دار شدم...تو 

؟  هنوز دست بردار گذشته نیستی

 

ت... خوام بیام ببینمت تنگ شده...یمدلم برا -  

 

خوام ردی از  خوام ببینمت...نیم...نیا...من نیم

 گذشته ی نکبت بارم توی زندگیم باشه

 

گفت: پوزخندی زدو    

 

فکر میکتی نیست؟!  -  

 

 ...دارم سیع میکنم که نباشه...اگه تو بذاری



 

 سکوت کرد! 

 

 ...الوو

 

وع کرد به حرف زدن:  ی رسی  خشمگیر

 

قتی بابات کوروشه...وقتی بابای من و  -

عموته...وقتی من پش عموتم...وقتی با دروغ و 

 ... ه مالیدی...وقتی  دغل رسه پشه رو شیر

 

 صدام و باال بردم: 

 

..بسه بسه...توروخدا ادامه نده.   

 



فهیم؟؟؟...حالیته یا شه ورشکست شد...یمپ -

نه؟...تو پشه مقدم رو ورشکست کردی...آبرو و 

اش و به باد دادی...اگه باباش نبود بخاطر حیثیت

 توهم با یه طلب
ی
هاش باید میوفتاد گوشه هلفدون

اوفتادی که دست اومدی به پای من یمبچه یم

جیبم و یه جوری طلبکارارو دست به رس   بکنم تو 

 کنم

 

ی بارون گونه هام و خیس یم کردند و نی اشکام عیر

زدم. اختیار هق یم  

 

...تو یه حیوونییتر 
 ...تو...یه...عویصی هستی

 

من یا تو؟؟؟...من حیوونم یا تو دنیا؟؟...مثل  -

اینکه عادت نداری به کارانی که کردی فکر  



ی عش ی فکر کن ببیر ...بشیر ق ات به پش مقدم کتی

ه یا گندانی که به زندگیش زدی
 بیشیی

 

 جیغ زدم: 

 

خوام صدات و ...خفه شووو...دیگه نیم

خوام ببینمت...خودت و  بشنوم...دیگه نیم

 کوروش و بابات برید به جهنمممم... 

 

قطع کردم. چند لحظه ای رس جام موندم و فقط 

 اشک ریخته ام.... 

 

 افتاده؟؟؟
ی
 _ خانوووم...اتفاف

 



با صدای آقا رحمت اشکام و تند تند پاک کردم و 

 برگشتم... 

 

 ...نه برو تو اقارحمت

 

 رفت... 

ی و باز کردم. نشستم و وارد محوطه  در ماشیر

ی و توی پارکینگ پارک کردم.  شدم. ماشیر

ه رو چرخوندم و  خریدهارو برداشتم بزور دستگیر

 وارد خونه شدم. در اتاق خواب و باز کردم... 

 

ی خوا ب بود. رس دریارو روی جناق سینه اش  حسیر

گذاشته بود و بقیه ی بدن کوچولوش روی باال 

 پدر خونی بود. عاشقانه دریارو 
ی تنه اش بود. حسیر

کمون هرکاری   مشیی
ی

دوست داشت. اون برای زندگ

کرد. نی منت و توقع... اومد یماش بر یماز دست  



 

 اون یه مرد همه چی تموم بود... 

ن بود روزی هزار مرتبه هر گ دیگه جای م

ی خداروشکر یم اش و تا اخر عمر کرد بخاطر داشیی

ی از خدا نیم ی خواست. من یه خائن یه دیگه چیر

 خیانتکار یه دزد... 

 

ی چیکار یم کردم؟من کنار آدم خونی مثل حسیر  

اصال مگه من جانی کنار اون داشتم؟ از همون اولم 

اش بشم این عشق اشتباه بود. حق داشتم عاشق

هارو عاشق چون اون قابلیت این و داشت که آدم

 خودش بکنه. اما اشتباه کردم... 

 

 که آروم آروم داشت باید تا بو یم
ی
بردم از اتفاف

رفتم نی کردم و یمداد رهاش یمتوی قلبم رخ یم

زندگیم. شاید اگه اون موقع خودم و کنار 



کرد. کشیدم بابا هیچ وقت من و طرد نیمیم

ی  د تو گوشم... فوقش دوتا میر  

 

خواست تونست بخاطر کاری که دلم نیمنیم

ونم کنه که...   انجام بدم از خونه اش بیر

 ام که 
ی
تقصیر خودم بود. من مقرص تمام اتفاقان

افتاد. از حاال تا آخر عمر باید چوب تمام ندونم  

کاریا و جاهلیت ام و بخورم. حقمه! باید تاوان پس 

 بدم... 

 

داشت خواب   ریا که ظاهرابا تکون خوردن لبای د

دید. اشکام و پاک کردم. پستونک و شیر و یم

ی گذاشتم و به سمت اش رفتم. خریدهارو روی زمیر

ی جداش کردم و توی بغلم   آروم از حسیر

اش... گرفتم  

 



ی پهلو به پهلو شد...   حسیر

پتو رو روی شونه اش کشیدم و آروم درو بستم. 

تم. دریارو به اتاقش بردم. روی صندیل نشس

شیشه شیر اش و برداشتم آروم توی دهنش  

دو یم ی خورد... گذاشتم. میک میر  

 

ه شدم و بغض   به صورت تپل مپل خوشگلش خیر

د...   گلوم و درهم فشی

 

 مامانت آدمه ...عشق مامان...یم
ی
دون

 بدیه؟....یم
ی
 بابارو اذیت کرده؟...میدون

ی
دون

مامانت لیاقت بودن کنار تو و بابانی رو 

اش یه خورده بزرگیی بودی بغلم نداره؟...ک

گفتی مامان غصه نخور همه چی کردی و یمیم

شه... درست یم  

 



شد... و ای کاش واقعا همه چی درست یم  

در باز شد. رسی    ع روم و برگردوندم و تند تند اشکام 

 و پاک کردم... 

ی آروم پچ زد:   حسیر

 

دنیا!...گ اومدی؟!  -  

 

 برگشتم و با لبخند بهش گفتم: 

 

زه...تا  

 

جلو اومد صندیل گذاشت و رو به روم نشست. 

 دست دریارو تو دستش گرفت و بوسید... 

 



صال از خواب پریدم دیدم دریا نیست حسانی ا -

ش بده بتول خانوم رو اگه اون  ترسیدم...خدا خیر

دم یم ی اوفتادم رو دستتانبود سکته ی ناقص میر  

 

ت و  ...عه خدا نکنه دیوونه...چیه فک کردی دخیی

یدن آره؟دزد  

 

اش زدو گفت: آروم بوسه ای به لپ  

 

م خوشگله یماره - ترسم دزد مزد بیاد ...دخیی

تش  بیی

 

 به شوچی گفت: 

 



...یادم بنداز یه چندتا نگهبان بذارم جلوی در چهار 

 چشیم اطراف و بپان

 

 یهو باهام چشم تو چشم شدو با اخم گفت: 

 

باز که گریه کردی!  -  

 

 ...گریه؟!...نه بابا... 

 

. اینجوری بامن حرف نزنا..  -  

 

 ...چجوری؟

 



فهمم زنم ه جوری که حس کنم نفهمم نیمی -

نشسته یه دل سیر گریه کرده...بگو ببینم چته 

 هوم؟

 

 !  ...هیچی

 

هیچی نشستی زار زار گریه کردی؟ اها بخاطر  -  

 

ی زار زار چیه؟!...دوقطره اشک ریختم  ...عه حسیر

 چشمای
ی
من  تموم شدو رفت...تو که میدون

آد حالتشون یه طوریه آدم حس میکنه یا خوابم یم

 یا گریه کردم

 

اسه چی ریختی هان؟دو قطره اشک و و  -  

 



...تنها بودم...دریارو نگاه کردم گریه ام   ...هیچی

 گرفت

 

و از دهن اش یهو ترسبدو نگاهش و به دریا داد. شیر

ون کشیدوگفت:   بیر

 

ب داره؟!...هان؟چش شده بچه؟!...ت -  

 

و توی بغلش گرفت و از جاش بلند شد. بهش دریار 

ه شدم. تا اسم دریارو شنید من و فراموش کرد!   خیر

از اتاق خارج شدو بتول خانوم و صدا زد. 

 و ترس باهم صداهاشون و یم
ی
شنیدم که با نگران

کردند. پاشدم و توی آینه خودم و نگاه  صحبت یم

 کردم. زیر لب گفتم: 

 



اواِر تنهانی و غرب
... ...تو رسی تی  

 

 از اتاق خارج شدم و گفتم: 

 

اش نیست...نگران نباشید...گریه کردنم ...هیچی 

... دلیلش دریا نبود   

 

ه نگام کردند.  همه جا غرق سکوت شدو هردو خیر

هام و در وارد اتاق خواب شدم و درو بستم. لباس

اوردم و لباس راحتی پوشیدم. شونه ام و برداشتم 

ریختم... و موهام و شونه زدم و پشتم   

 

به سمت تخت رفتم که بخوابم در باز شدو 

ی اومد داخل. با اخم جلو اومدو گفت:   حسیر

 



رفتی که حالت نیا...چته هان؟!...وقتی داشتی یمد -

 خوب بود...برگشتتی چت شد یهو هووم؟... 

 

...من خوبم  ...هیچی

 

 صداش باال رفت: 

 

ازم گفت من خوبم!...صدر بار بهت گفتم این  ب -

و وقتی حالت بده به زبون نیار تو گوشت که کلمه ر 

ه  نمیر

 

رسم و روی بالش گذاشتم و نی اهمیت بهش 

چشمام و بستم. اومدو کنارم دراز کشیدو پتورو 

 روی شونه هام برد... 

 لباش و به پیشونیم چسبوندو پچ زد: 



 

ی ببینمت...حرفات ندگیم...دلم نیمز  - خواد غمگیر

شینیم و غصه ی و به من بزن...بذار هردوتامون ب

درداتو بخوریم...بذار هر دو باهم گریه کنیم و 

ی باشیم...چرا تو یاد نیم ی حرفات و غمگیر گیر

یزی تو خودت؟ ؟...چرا همه اش میر
ی
 بزن

 

چشمای پر از اشکم و باز کردم و اشکام از گوشه ی 

چشمم چکیدند روی بالش. اخه من باید به تو چی 

ارم معلوم نیست بگم. اگه حتی کلمه ای به زبون بی

. خوش بینانهبعدش چیکارم یم اش اینه که از کتی

 گورم و گم کنم برم خونه پرتم یم
ی

ون و میگ کتی بیر

 رد کارم... 

 

ین  اما من حق این و ندارم که بشینم و به بهیی

العملت فکر کنم. و تو حق داری هر بالنی که عکس



ی دلت یم ی خواد رس من بیاری و من دم نزنم و چیر

.. نگم.   

 

...اگه یه روزی...اگه یه روزی من نبودم...اگه 

 واسم افتادو مردم...تمام حرف
ی
هانی که اتفاف

گن اون زنند و باور کن...اما این که یمپشت رسم یم

خواست و دوست نداشت و باور نکن تورو نیم

...باشه؟ ی  حسیر

 

دونستم . و من یمکرد تو فکر بودو فقط نگام یم

رفام. یا شایدم داره سیع میکنه دنبال دلییل برای ح

ی  متوجه بشه چی گفتم. بهت زده درحایل که مطمی 

بودم معتی هیچکدوم از حرفام و نفهمید بغلم  

 کردو گفت: 

 

ین حرف و بزنیااادیگه نشنوم اخدانکنه...  -  



 

دم و فقط اشک ریختم...   پلکام و روی هم فشی

 چند روزی... 

 شد اسمش رو بدکه یم
ی

ام  ترین روزهای زندگ

گذاشت گذشت و تموم شد. دوباره من به حالت 

اولیه برگشتم و سیع کردم فراموش کنم حرفای 

 
ی

ام... بردیارو تمام تمرکزم و بذارم روی زندگ  

 

 ... 

 

ی نشد.  دومایه گذشت و خداروشکر از بردیا خیی

ی  منم به خونی و خوشی رسگرم دریا بودم. حسیر

کت پدرش مشغول به کار شدو هم باعث  توی رسی

فت   ی کار پدرش شد هم خودش پیشی رونق گرفیی

کت   برند هانی که قراردادشون با رسی
کرد. حتی



ی لغو شده بود اومدند و دوباره باهاش قرار  حسیر

 داد بستند... 

 

شه گفت اوضاع خییل خوب شده بود یعتی یم

ی مثل گذشته یم رفت رس کارو عایل بود. حسیر

. اش و توی خونه بگذرونهمجبور نبود تمام وقت

همه امون حالمون خوب بود و خوشحال بودیم. و 

من از همه بیشیی حالم دگرگون شده بود بخاطر 

ی و کمرنگ فت کاری حسیر شدن سابقه ی پیشی

اش من بودم و من... بدش که دلیل  

 

اون با تالش خودش داشت سابقه ی بدش و از 

ی یم تونستم بهش کمک کنم  بردو ای کاش منم یمبیر

ی که یمکه زودتر به اون چ ی خواد برسه. که یر

ی و کمر شکن عذاب  حداقل یه خورده از بار سنگیر

وجدانم کم بشه. اما نه. اون مردی نبود که بخواد 



من و وارد فضای کاری کنه و بذاره دهن به دهن 

 مردای دیگه بذارم... 

 

ی که فضای خونه رو پر   با شنیدن صدای حسیر

د  کردو مشغول گپ و گفت با بتول خانوم بود. تن

گوشوارم و گوشم انداختم و موهام و پشته ام 

... ریختم. نگاه نهانی از توی آینه به خودم انداختم  

 

رنگم و برداشتم و روی لبام مالیدم. رژ قرمز خوش

اومدم که درش و ببندم بذارم تو باکس و برم به 

اش که در باز شدو اومد تو. لبخندی روی استقبال

 لباش نشست و درو بست... 

 

ه به...دنیا خانوم... ب -  

 



موهای یه ور صورتم و پشت گوشم بردم و با 

 عشوه گفتم: 

 

 ...سالم

 

اورد گفت: جلو اومدو درحایل که کت اش و در یم  

 

سالم به روی ماهت -  

 

اش و ازش گرفتم و گونه اش و رفتم و کت

 بوسید... 

 

 ...خسته نباشی همشم 

 



ی و باال یم رفتم  شد! به سمت کمد نگاهش روم پاییر

 و کت اش و توی کمد آویزون کردم... 

 

هن بلند و مدل مایه پوشیدی! خ - ییل ممنون...پیر

 جانی یم
ی
خوای بری؟مهمون  

 

 ...نه واسه شوهرم پوشیدم... 

 

 یه چرچی زدم و گفتم: 

 

 ...بهم میاد

 

 با لبخند مرموزش جلو اومدو گفت: 

 

شه نیاد؟مگه یم -  



 

ی باش که دقیقا مثل نگنگاه ود که طعمه اش اه شیر

و پیدا کرده و هر آن امکان داره طعمه ی بیچاره 

هن اش و باز کردو  بلعیده بشه بود! دکمه های پیر

 با یه حرکت درش اوردو پرتش کرد روی تخت... 

 

بیا اینجا ببینم -  

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 

 ...نمیام

 

دستم و گرفت و تند به سمت خودش کشوندم که 

 خندم گرفت. 

 



نمیای؟...من که میتونم بزور بیارمت -  

 

یگ از دستاش و پشت کمرم بردو با اون یگ آروم 

موهام پشت گوشم برد و درحایل که دستی که 

ی لغزیده    پشت کمرم بود آروم به سمت پاییر

شد. چونه ام و گرفت و لبام و وحشیانه به یم

 به سمت تخت دندون کشید. نی 
ی

خیال خستگ

ت افتادم.... بردم. روی لبه ی تخ  

 

جای جای صورتم و غرق بوسه کردو من در مقابل 

اوردم و روی این که اش کم یمتک تک حرکات

شدم... تر یمخودم بسپارم بهش مصمم  

 

ام دادو لباس و زیپ لباس و باز کرد. روی تخت هل

ون کشید! روی بدنم خزید و از زیر   قلفتی از تنم بیر

وع کرد به بوسه زدن و کم کم به سمت   گلوم رسی



ی تنه لباش و حرکت داد. نفس هام به شماره  پاییر

اش فرو بردم افتاده بود. چنگ توی موهای مشگ

اش کردم... و به ادامه تشویق  

 

 ... 

 

 انگار
ی

دویست کیلو سنگ پشت   از فرط خستگ

کرد به ام آویزون بود و مجبورم یمهای باالنی پلک

ی دست ی چشمام. حسیر
  اش و آروم پشتبسیی

زد:  ام لغزوند و آروم پچف لختکت  

 

دخیی خوب -  

 

 نی این که سیع کنم چشمام و باز کنم لب زدم: 

 



 که دوست دخیی  
ی
ن ی مردانی حرف میر ...چرا مثل پیر

ه هم دم  ی ازش کار کشیدن دخیی ی و تا تونسیی گرفیی

 نزده

 

بوسید  تو گلو خندی و درحایل که پشت گردنم و یم

 گفت: 

 

 خونی بودی  -
یع کن خوبم ساوووم...دخیی

 ...
ی
 بمون

 

اش روی گودی کمرم نشست و با ریتیم دست

ی حرکت داد. قبل این   تحریک کننده به سمت پاییر

وع کنه پهلو به پهلو  که دلش بخواد دوباره رسی

 شدم و رو کردم بهش و گفتم: 

 



...لباسم و که در اوردی...آرایشم و که پاک  

کردی...گوشواره ام و هم با دندونات جر 

حاال خوبه گوشم زخم نشدا وگرنه دادی... 

ات و ندارم کشتمت...االنم خوابم میاد حوصلهیم

 پاشو برو

 

اش روی کشمم نشست و با بار دستخندیدو این

ی حرکتش داد. قبل اینکه  همون ریتم به سمت پاییر

م هل اش دادم و گفتم:   تحت تاثیر قرار بگیر

 

ذاری بخوابم یا نه؟...یم  

 

یا نه...  -  

 

و گفتم: خندیدم   



 

 ...مسخره

 

ی  اش و با خنده خودش و جلو کشیدو بدن سنگیر

مماس با بدنم کرد. نگاهش و روی گوشام و گردنم 

 چرخوند... 

 

 ...چیه؟! 

 

بدنش و بلند کردو ملحفه رو دور خودش پیچوند 

اش رفت! پاشدم و یه ساحیل بلند و به سمت کیف

ون کشیدم و  پوشیدم و موهام و از زیر یقه اش بیر

تم ریختم. با کنجکاوی به سمت اش رفتم: پش  

 

 ! ی  ...حسیر



 

 رو رو در روم گرفت! 
ی
 برگشت و جعبه ی جواهران

ای خوشگل گرفتم و نگاهم و از جعبه ی رسمه

 نگاهش کردم و متعجب گفتم: 

 

 ...این چیه؟! 

 

ی دوس داری..  - . بازش کن ببیر  

 

آروم دستم و جلو بردم و جعبه رو ازش گرفتم. 

با ظاهر شدن ست نقره خوشگل  درش و باز کردم. 

 
ی
درست رو به روی چشمام نی اختیار لبخند پر ذوف

 روی لبام نشست. 

 

 ... ی  ...وای چقدر خوشگله حسیر



 

ی گذاشتم و گردنبند  اش و برداشتم جعبه رو روی میر

 و نگاش کردم... 

گردنبندی با هفت الماس سفیدو کوچولوی 

 خوشگل. 

 و بود تر از بقیه الماس وسیط یه خورده بزرگ

 زیبانی 
ی اش و بیشیی کرده بود. نگاهم و از  همیر

 گردنبند گرفتم و داخل جعبه رو نگاه کردم

 

ی  دستبند و گوشواره هاشم الماس داشتند. حسیر

ی  ش و برداشت و با برداشیی اش نگاهم و از انگشیی

 جعبه گرفتم و به اون دادم... 

 

 ...خییل قشنگه عشقم...مرش

 



و توی انگشتم دستم و گرفت و با لبخند ان گشیی

 فرو برد و با خنده گفت: 

 

خ آخ چقدر دلم تنگ شده بود واسه اجرای آ  -

 دوباره ی این صحنه

 

؟
ی

 ...کدوم صحنه رو میگ

 

ی انگشیی دستت کردن - دیگه همیر  

 

دستم و نگاه کردم و الماس روی انگشیی و لمس  

 کردم و گفتم: 

 



...مواظب باش دلت هوس فرو بردن انگشیی تو 

کس دیگه رو نکنه که تک تک موهاتو   انگشتای

کنم کچل شی یم  

 

 با خنده گفت: 

 

اال ما از خدامونه بزنیم کلمون و کچل  و  -

 کنیم...واسه تنوع خوبه... 

 

با اخم تند نگاه کردم که قدیم عقب گذاشت زد 

 زیره خنده... 

 

 خون بپا 
ی
...بخدا یه بار دیگه از این حرفا بزن

کنم... یم  

 



ینم... خون به پا کن بب -  

 

م و با عصبانیت در اوردم و توی جعبه اش   انگشیی

 گذاشتم و گفتم: 

 

خوام نه... ...نه این و یمخوامش...نیم  

 

نه؟ -  

 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

 ...نه تورو

 

 لبخند از روی لباش پر کشیدو با عصبانیت گفت: 



 

یگه نشنوم این کلمه رو به زبون د -

عصاب خورد کن  ا کلماتبهااا...دیگه نبینم بیاری

هاا... بازی کتی   

 

کتی ...تو...تو عصاب منو خورد یم  

 

ن خییل غلط کردم خییل بیخود کردم...تو حق م -

 ...
ی

 نداری به من بگ

 

با خنده جلو رفتم و با لبام خفه اش کردم و 

اش و پشت کمرم بردو نگذاشتم ادامه بده. دست

به خودش چسبوندم. با صدای گریه ی دریا 

م جدا کرد و گفت: خودش و از   

 



بیدار شد قربونش برم...فک کنم -  

 

 لبام و آویزون کردم و گفتم: 

 

 ...قربون منم برو

 

خندیدو رسش و توی گردنم فرو بردو محکم 

 بوسیدم... 

 

حسود خانوم تو تموم زندگیه متی  -  

 

 ...گ گفته من حسودم هان؟

 

 



ازم جدا شدو به سمت کمد رفت و مشغول 

.. پوشیدن لباساش شد.   

 

شواهد که اینو میگه -  

 

 ...شواهد غلط کرده...من اصال هم حسود نیستم

 

...آروم باششباشه...باشه  -
ی

ما راس میگ  

 

 ...آرومم...اگه تو بذاری

 

 
ی
 پیشون

ی
ام و بوسید و جلو اومدو آروم و طوالن

 آروم پچ زد: 

 



ربونت شکل ماهت برم انقدر حرص ق -

 رو نخور...بخدا که تو نباشی من هیچی ای
ی

ن زندگ

...یمنیم فهیم؟خوام...هیچی  

 

 دستام و دور گردنش برم و بغلش کردم... 

 با قیافه ای پر بغض گفتم: 

 

 ...منم قربونت برم... 

 

 قفل دستاش و دورم محکم کرد و گفت: 

 

شی چقدر گاش کن توروخدا...مهربون یمن -

شی دوست داشتتی تر یم  

 

 ازش جدا شدم و با اخم گفتم: 



 

؟!...مگه من مهربون نیستم؟؟؟...چی گف تی  

 

 دستاش و به نشانه ی تسلیم باال بردو گفت: 

 

...هستی ..هستی چرا چرا  -  

 

ه چرخوندو  تا اومدم حرف بزنم با خنده دستگیر

رفت! برگشتم و با لبخند جعبه ی جواهرات و نگاه  

 به تک 
ی
کردم. جلو رفتم بعد یه نگاه طوالن

عسیل   تکشون درش و بسته ام و توی کشوی

 گذاشتم که بعدا بذارم گاوصندوق... 

 

 از اتاق خارج شدم... 



با شنیدن صدای اف اف کنجکاو بتول خانوم و که 

رفت که جواب بده ببینه کیه نگاه  داشت یم

 کردم... 

 

ی داخل...   _ بله بله...بفرماییر

 

ی داخل؟!   بفرماییر

 چرا نی اجازه، اجازه ی ورود داد؟... 

و گفتم: جلو رفتم و متعجب و کنجکا  

 

 ...گ بود بتول خانوم؟

 

_ یه آقای جوون بودن با یه دست گل بزرگ...  

ی پش عموتونن...   گفیی

 



خون توی رگام منجمد شدو چشمام از حدقه 

ون زد تند گفتم:   بیر

 

 ...درو که باز نکردی؟؟؟

 

 هول شده گفت: 

 

 _ باز...باز کردم خانوم!... 

 

ید به گرفت که با سوایل که پرسداشت گریه ام یم

 خودم اومدم: 

 

کردم؟! _ نباید باز یم  

 



قبل اینکه بردیا بخواد از در ورودی خونه عبور  

کنه دویدم به سمت در که از نگذارم بیاد تو. تا 

ه رو چرخوندم پشت در بود! دست گل و  دستگیر

ه به سمت ی ام گرفت و با لبخندی که جز ترس چیر

کرد گفت: دیگه ای و بهم منتقل نیم  

 

؟... _ سالاام   عموی گلم...چطوری تو خونی
دخیی  

 

من فقط خشکم زده بودو نگاهم قفل چشماش 

بودو اون نی اهمیت به نگاه ترسیدم رستاپام و 

 برانداز کردو گفت: 

 

_ ماشاهلل بعد زایمانت ذره ای تغییر 

 نکردی...همون خوشگیل هستی که بودی

 



ی فضا رو پر کرد:   صدای حسیر

 

کیه بتول خانوم؟!   -  

 

موی خانوم اومدن_ پش ع  

 

ل دادو وارد شد
ُ
 بردیا درو ه

 

_ اوه اوه آقای مقدم...برم یه عرض ادنی بکنم 

زشته دمه در نه؟...توهم بیا تو پش عموت اومده 

؟کخوای ازش پذیرانی  خونت ها نیم تی  

 

 با عصبانیت پچ زدم: 

 



ذارم جلوت کوفت کتی و گورت و گم  ...زهرمار یم

 کتی 

 

 لپم و کشیدو گفت: 

 

یتی که زهر مارم بذاری جلوم من  _  شما انقدر شیر

م...حاال که تا اینجا اومدم...این اومدن  جانی نمیر

 باید یه نتیجه ای داشته باشه یا نه؟

 

...نتیجه اش بخوره تو رست...گمشو از خونه ی 

ون...نیم فهیم... خوام ببینمت یممن برو بیر  

 

نی اهمیت نگاهش و ازم گرفت و وارد نشیمن شد. 

ی سالم و احوال صداش و یم شنیدم که با حسیر

یدم و پشت رسش رفتمکرد. درو کوبپرش یم  



 

 

ی و نگاه کردم.  بزور لبخندی روی لبام اوردم و حسیر

ی ابروهاش نشسته بود.  اون برعکس من اخیم بیر

 به مبل اشاره کرد: 

 

ی اقای موحد - بفرماییر  

 

 بردیا نشست. پوزخندی زد و زیر لب پچ زد: 

 

؟...خنده داره... _ موحد   

 

 نشستم و به بردیانی که هر آن امکان 
ی کنار حسیر

اش و باز کنه و گند کاریام و داشت دهن کثیف

بریزه رو داریه چشم دوختم. بتول خانم واسمون 



ی بینمون گذاشت. انقدر ذهنم  چای اورد روی میر

 درگیر بود که یادم رفت ازش تشکر کنم! 

 

 _ ماشاهلل چقدم بهم میاین

 

ای بردیا لبخند زورگ روی لبام اوردم... باصد  

 

خواین بیارین    خب این دخیی کوچولوتون و نیم

 ببینم 

 

یهو فکر این که ممکن واسه آسیب رسوندن به 

دریا اومده باشه از ذهنم عبور کرد. قبل از این که 

 بزنه تند گفتم: 
ی
ی حرف  حسیر

 

 ...خوابه... 



 

ی دریا چند ثانیه ای نگذشته بود که صدای گریه 

 بلند شد.بردیا با خنده گفت: 

 

    فک کنم بیدار شد... 

 

ی از جاش بلند شدو گفت:   حسیر

 

   من برم بیارمش... 

 

 رفت... 

ی  ی شدم رو  نگایه بهش انداختم تا از رفیی اش مطمی 

 کردم به بردیا و حریص پچ زدم: 

 



...بگو ببینم واسه چی اومدی اینجا هان؟...پاشو  

ون گمشو از خونه ی من برو بیر   

 

  گفته بودم میام به دیدنت...یادت نمیاد؟ اومدم 

یه رسی به دخیی عموی خوشگلم بزنم 

 دار شدی و به من نگفتی گ 
ی
 ن

ی
دیگه...بعدشم تو ن

به دنیا اومد که بیام ببینمش... مجبور شدم خودم 

 بیام نی معرفت... 

 

گذره ...من که میدونم چی تو اون ذهن کثیفت یم

ی فهمیدی؟چای تو خوردی پا یم شی میر  

 

   نچ نفهمیدم ... 

 

 با اومدن بتول خانم حرفم و قطع کردم



ی گذاشت. به پشتی مبل  پیش دستی هارو روی میر

 تکیه دادم و لبخند خشک و یخ بسته گفتم: 

 

 ...چه خیی از عمو خوبه؟

 

  اره اونم خوبه دلش واسه برادر زاده اش خییل 

هتنگ شده این روزا همه اش رساغتو میگیر   

 

ی هم اومد  چند دقیقه ای گذشت که حسیر

 دریا تو بغلش بود. بردیا پاشد و جلو رفت... 

 

    ببینمش

 

 دریا رو بغل کرد. روش زوم کردو گفت: 

 



    عروسک نیست ِاه یا نن؟

 

ی هم اومد و کنارم نشست. نگاهم  نشست. حسیر

وع کرد به دست و پا زدن و  قفل بردیا بود. دریا رسی

ار شده. یهو ابروهاش بهم گره پیدا بود تازه بید

ی رو زمزمه کرد که هر چقدر  ی خوردو زیر لب چیر

 سیع کردم متوجه بشم نشدم که نشدم... 

 

 از جام بلند 
ی
برای چند لحظه ترسیدم. عصبان

ون اش   شدم و به سمتش رفتم. از تو بغلش بیر

 کشیدم

برگشتم و روی مبیل که نشسته بودم دوباره 

 نشست 

 

 قهوه اش و برداشت و بعد از یه نگاه طو 
ی
الن

ی شد. تو تمام مدت  مشغول گپ و گفت با حسیر



کردم و تپش قلبم بود که لحظه فقط نگاهشون یم

شد.... به لحظه بیشیی یم  

 

یتی یم  کیل خودشیر
کرد فقط واسه بردیای عویصی

ی صمییم بشه. چشمم به دریا افتاد  این که با حسیر

خوابیده بود تو بغلم آروم  

 

بیده من برم بذارم رو تخِت اش... ...دریا خوا  

 

باشه عزیزم برو -  

 

ی از دست حرفای بیخودی بردیا خسته شده  حسیر

بود و کالفه. اما در مورد این که بذار خودم دریا رو 

ی نگفت! مثل این که اونم  ی م تو اتاق چیر بیی



خواست منو با بردیا تنها بذاره. به سمت اتاق نیم

 رفتم... 

 

ه اش گذاشتم و پتوی دریارو آروم روی تخت

صورتیه عروسگ اش و تا روی سینه اش کشیدم. 

به قیافه ی معصوم و با نمکه اش نگاه کردم. حتی 

 واسش 
ی
ین اتفاف با فکر کردن به این که کوچکیی

اش و آروم اومد. دستبیوفته نفسم بند یم

بوسیدم یه خورده تکون خورد ترسیدم که بیدار 

 بشه

 

ی پ ی هم پاورچیر ی از اتاق خارج واسه همیر اورچیر

شدم و درو آروم بسته ام. نگایه به نشیمن کردم 

ی و بردیا تو نشیمن نبودند!   حسیر

 



ون کشیدند. انقد پیش  انگار که روحم و از بدنم بیر

ی  دریا مونده بودم که یادم رفته بود که نباید حسیر

گذاشتم! رسی    ع دویدم به سمت و بردیارو تنها یم

خونه  ی  آشیی

 

ی کجاس ی کجاست بتول ...حسیر ت؟!...حسیر

؟؟؟؟ ...چرا ساکتی ی  خانوم...هان؟!...حرف بزنیی

 

بتول خانم با چشمای قلمبه شدش نگاهش مدام 

ت زده گفت: چرخید. آروم و بهروم یم  

 

 افتاده ؟! 
ی
   تو اتاقشونن فک کنم... اتفاف

 

نی این که وایسم جوابش و بدم به سمت اتاق 

 خواب رفتم رسی    ع درو باز کردم..گ



 

؟.  ی ..حسییر  

 

 نگام کردو گفت: 

 

   جانم؟! 

 

 حرکاتشو زیر نظر گرفتم

 

؟!   ...خونی

 

؟    اره تو خونی

 

 ...بردیا رفت؟



 

  اره خداروشکر رفت...بابا این پش عموی تو چه 

آدم عصاب خوردکنیه...اصال باهاش حال 

 نمیکنم...اصال

 

ی که  ی ...منم باهاش حال نمیکنم...چیر ...بهیی

 نگفت؟

 

!   در مورده ؟  

 

 ...هیچی کیل گفتم

 

  اها...عجیب بود اضار میکرد شماره ام و بهش 

 بدم

 



 شوکه گفتم: 

 

 ...ندادی که؟! 

 

   دادم

 

نگایه به قیافه ام انداخت و با دیدن ترس و دلهره 

 ام گفت: 

 

دادم ؟!   نباید یم  

 

 ...نه نه... مهم نیست...فقط... 

 

   فقط چی ؟



 

.اصال میگم ...اگه زنگ زد جوابشو نده باشه؟.. 

ات و عوض کتی هووم؟...یگ دیگه  چطوره خط

 بنداز رو گوشیت

 

 شوکه گفت: 

 

کتی دیگه نه؟شوچی یم -  

 

 ...ها؟... 

 

 کوتاه خندیدم و گفتم: 

 

...تو فقط   بود بابا...جدی نگیر
...اره اره شوچی

 جواب بردیارو نده اگه زنگ زد



 

   چرا اونوقت ؟! 

 

 جلو رفتم و بغلش کردم

 

خوشم نمیاد دوست ندارم باهاش در ... ازش 

 ...  ارتباط باشی

 

دستاش و دورم بردو روی موهام و بوسید و با 

 لحتی پر از آرامش گفت: 

 

 دیگه... 
ی

   هر چی تو بگ

 

ذاشت ام نیمدلهره و ترس لحظه ای راحت

چندروزی گذشت. شیشه شیر تو دستم بود و به 



گه  زدو  دادم. اونم آروم آروم میک یمدریا شیر یم

گداری وسط شیر خوردن از شیشه شیر دل 

خندیدکندو واسم یمیم  

 

کردم. درواقع درحال کیل با خنده هاش ذوق یم

ی شدم   ذوق مرگ شدن بودم که، یهو متوجه حسیر

فت. با صدای  که داشت به سمت در خروچی میر

 بلند گفتم: 

 

ی؟  ...عزیزم جانی داری میر

 

 رس جاش وایساد. دست پاچه شد! 

اومدو توی چهار چوب در وایسادبه سمتم   

 

م یه هوانی عوض کنم... زود میام!...     اره...میر



 

اومدیم...خب وایمیستادی منو دریاهم باهات یم  

 

م پیش یگ از دوستام یه    نه اخه رس راهم میر

تونم کمکش  مشکیل واسش پیش اومده ببینم یم

ی اذیت یم ، قول میدم فردا کنم...شما بیاییر ی شیر

یمباهم بر   

 

 تو فکر گفتم: 

 

 ...اهااا...باشه...مواظب خودت باش

 

جلو اومد.لبام و بوسید. اومد که ازم جدا شه که 

 
ی
ی پاشدن باعث شد عمیق و طوالن پاشدم و همیر



لبام و ببوسه. آروم خودش و ازم جدا کردو با 

 خنده گفت: 

 

جلوی دریا؟ -  

 

 گوشه ی لبم و گزیدم و با عشوه گفتم: 

 

برس...البته اگه واقعا کار داری...برو به کارت   

 

منظورت چیه؟!  -  

 

 ...هیچی برو

 

م واست؟ ی الزم نداری بگیر ی    چیر



 

 ...نه برو عشقم

 

روی موهای دریارو بوسید. خدافیطی کرد و رفت. 

 بد جور تو فکر بودم

ی بار احساس کردم داره دروغ میگه و یه  برای اولیر

ی و ازم پنهان یم ی کنه! چیر  

ه خوردن شیر نداشت دریا دیگه مییل ب  

 

تو بغلم گرفتم و به حیاط پشتی بردم اش یه 

خورده قدم زدم و هوای تازه رو وارد ریه هامون  

کردیم دریا با دیدن گل و گیاها و فضای باز دست و 

د و یم ی خندید. لپ اش و بوسیدم و گفتم: پا میر  

 



ی من  ...قربون ذوق کردنت برم من که توهم عیر

 عاشق حیاط پشتی 
ی
مون  

 

یه خورده دیگه تو حیاط پشتی موندیم و بعدش 

برگشتم تو خونه. انقد با دریا بازی کردم که رسشو 

روی شونه گذاشت و خوابش برد. بردم و روی 

خونه رفتم...  ی  تخته اش گذاشتم اش به آشیی

 

ی پاک  ی بتول خانم روی صندیل نشسته بودو سیی

کرد. رفتم و رو به روش نشستم و دستم و زیر یم

ه شدم: چونه  ام بردم و بهش خیر  

 

 ...بتول خانوم

 

جانم؟ -  



 

 ...نظرتون در مورد من چیه؟

 

 کوتاه خندیدو گفت: 

 

   چی بگم خانوم... 

 

...هرچی که یط این مدت ازم دیدی و بگو خوب یا 

 بد... 

 

ی ندیدم...  ی    خانوم من غیر خونی از شما چیر

 

 ...باشه نگو اصال بیخیال

 



خونه رو در بر گ ی رفتسکوت اشیی  

 

   خانوم واسه شام چی درست کنم؟

 

 ...نمیدونم... 

 

   فسنجون دوست دارین؟

 

 نیم
ی
کنه هرچی باشه ...اهوم...فرف

خورم...دستتونم درد نکنهیم  

 

 یه خورده خسته بودم. پاشدم 

 

ی   خانوم من یم خوام برم خرید...خونه هستیر

 دیگه؟



 

 ...اره هستم

 

رفتم   باشه من ایناروهم پاک کنم...دیگه  

 

 ...اهوم...باش

 

 به سمت اتاق خواب رفتم

هام و رسی    ع تر صدای آالرم گوشیم و شنیدم قدم

برداشتم و وارد شدم. گوشیم و از روی عسیل کنار 

 تخت برداشتم.بردیا بود! 

 

 پنج تماس نی پاسخ!... 

شد. تماس و وصل کردمقلبم داشت از جا کنده یم  

 



   سالاام دنیا خانوم چطوری؟

 

تو ربیط نداره...چند بار باید بهت بگم حالم ...به 

خوام ببینمت و صدات و خوره نیمازت بهم یم

 بشنوم هان؟...چند بار؟

 

 نیم
ی
ن ی ی   عهه چرا اینطوری حرف میر  حسیر

ی
گ

 یمیم
ی

کرده فهمه داشته با چه غول دو رسی زندگ

 هووم؟

 

 از ترس به ِمن و ِمن افتادم: 

 

...منظورت ...منظورت چیه 

ی اونجاست؟!...بردیااا؟!...  ؟!...حسیر ی حسیر  

 



فرستم تا بفهیم...   بیا به آدرش که واست یم  

 

 ...من هیجا نمیام دیگه هم بهم زنگ نزن؟

 

 اومدم که گوشی و قطع کنم که گفت: 

 

ی اینجاست...     حسیر

 

نفس توی سینه ام حبس شد. انگار یه پارچ آب یخ 

 روی رسم خایل کردند. 

 

 !
ی

 ...داری دروغ میگ

 

فرستم بیا ببینم دروغ میگم یا نه  آدرس یم  



 

 داد زدم: 

 

 ...بردیا...بردیااا

 

 قطع کرد... 

 

 ...الو...الوووو... 

 

بغض کرده بودم. گوشی و از گوشم جدا کردم و  

 گفتم: 

 

 ...لعنتیتر 

 



هر چی دم دستم اومدو پوشیدم رسی    ع از اتاق 

به سمت در خروچی رفتمو   خارج شدم  

 

م خریدا  خانوم کجاا؟! من  دارم میر  

 

... یه کاری واسم پیش اومده باید رسی    ع برم...دریا 

رو هم با خودت بیی بتول خانوم، مواظب اش 

 باشیا...یادت نره چی گفتم...مواظبش باش

 

از خونه خارج شدم. تا رس خیابون و بدو بدو رفتم. 

 سوار تاکش شدم و آدرس و به راننده دادم

سمت اف اف رفتم به جلوی یه ویالنی رسیدم به   

 

ی     به به بفرماییر

 



 درو باز کرد

راه حیاط تا خونه رو رسی    ع یط کردم و وارد خونه 

ی فهمیدم  شدم. با دیدن قیافه ی پر از بغض حسیر

تا پیاز ماجرارو واسش تعریف کرده  بردیا سیر

بغضم ترکیدو اشکام مثل بارون از چشمام رسازیر 

 شد.... 

 

ی و گفت:   بردیا رو کرد به حسیر

 

ش   حاال یم  از خودش بیی
ی
... تون  

 

هن اش و و بست و زیر لب گفت:   دکمه ی پیر

 

 _ یقه ام و جرواجر کردی پشه ی وحشی 

 



ی پاشدو آروم به سمت ام اومد. رو به روم  حسیر

وایساد. خودم و برای هر تنبییه آماده کردم. 

خریدم غیر از رها کردن و هرچی و با جون و دل یم

 ... ی  رفیی

خواستم از زندگیم تم ازش دل بکنم. نیمتونسنیم

م...   دل بکنم. از عشقم، از دخیی

 

من باید تاوان گناهام و  شدممن باید مجازات یم

دادم. تاوان دونه دونه اشون رو. توی پس یم

 چشمای آنی اش زل زدم... 

انگار که حسیتی که چند ساعت قبل باهام حرف 

برای زده بود و شاید برای آخرین بار بوسیدم 

همیشه رفته بود! انگار که آدم جدیدی رو داشتم 

دیدمرو در روم یم  

 

 یه آدمه دل شکسته ی پر از کینه... 



خواست دنیارو بغل کنه و برای کش که دیگه نیم

یکبار دیگه هم شده بهش بگه که دوستش داره. 

ام. لباش و از هم باز کرد و با خوشی حتی محض دل

 صدای بغض آلودش لب زد: 

 

بگو...بگو که همه ی حرفاش دروغه...     

 

هام قفل شده بودند. اخه من باید چی لب

گفتم؟یم  

م حرفاش حقیقت دارند؟... گفتم نه. تمایم  

گفتم من دنیانی نبودم که به دعوت یگ از یم

 رس دراوردو ناخواسته با 
ی
دوستاش از اون مهمون

تو آشنا شد و تو یه دل نه صد دل عاشقش 

 شدی... 

 



کردم. کم مونده بود بهش  فقط گریه یمفقِط 

التماس کنم که تنهام نذاره و کنارم بمونه. اما چه 

ی که  ی فایده دیگه همه چی تموم شده بود. اون چیر

ترسیدم بالخره رسم اومداون همه وقت ازش یم  

 بردیا پوزخندی زد: 

 

شناسمش باور    گفتم که من بهیی از تو یم

کردی نیم  

 

 با صدانی ل
ی رزون و بغض آلود با عصبانیت حسیر

 غرید: 

 

؟...لعنت بهت...تو چیکار کردی 
ی
ن ی   چرا حرف نمیر

 ام؟؟؟...تو گ بودی؟...من چه  
ی

با من و زندگ

 گنایه کردم که تو تاوان گناهم بودی؟



 

زدم و اشک بود که تمام صورتم و خیس هق یم

کرد. وقتی فهمید که فکم قصد باز شدن نداره و یم

 برای
ی
ی ندارم. از کنارم رد شدو   هیچ حرف گفیی

 رفت! 

 با گریه صداش زدم: 

 

 ! ی  ....حسییر

 

 

داد و لحظه ای نی اهمیت به راه اش ادامه یم

 برنگشت حرفام و بشنوه. دنبالش دویدم... 

 

 بردیا دستم و گرفت و متوقف شدم



به چشماش نگاه کردم. چشمانی که ازشون متنفر 

یه  بودم. چشمانی که متعلق به کش بودند که

 فکر یم
ی
کردم اونقدر دوستم داره که بخاطرم زمان

ه از همه چیش بگذره نیم دونستم عالقه ی حاضی

ش انقدی هست که چشم روی  ی نفرت انگیر

خوشبختی ام ببنده و به بدتربن نحو بدبخت و 

م کنه...   حقیر

ی دندونای بهم چسبیدش درحایل که فشار  از بیر

و بیشیی یماش دور مچ ام بدست گفت: شد  یشیی  

 

ت و دیدم...وقتی دیدم و  - قتی رنگ چشمای دخیی

چشماش شبیه اون شد فهمیدم برای همیشه از 

 دستت دادم و دیگه برگشتی تو کار نیست

 

دم گفتم:  ی  درحایل که زار میر

 



...بالخره زهرتو ریختی زندگیم و نابود کردی دلت 

 خنک شد؟... 

 

 هق زدم و گفتم: 

 

م و داغم بمونه ر  و دلت...الیه که بمیر  

 

گره ابروهاش باز شد و تازه فهمید که چه دعانی 

براش کردم و چقدر دلش و آتیش زدم. دستم و از 

ون کشیدم رسی    ع وارد محوطه  توی دست اش بیر

 شدم 

 

ی شدو حرکت کرد به قصد  ی تازه سوار ماشیر حسیر

ی دویدم به سمت اش یهونی  متوقف کردن ماشیر

ی خوردم و از درد صورتم جمع شد:   زمیر



 

.آاااخ... ..   

 

ی شدم تکه ای  رس زانوی شلوارم پاره شد و مطمی 

از زانوم خراش برداشت. نی توجه به دردم از جام 

بلند شدم و به دویدن ادامه دادم تا وارد خیابون 

ی افتادم و  شد گازش و گرفت و رفت! روی زمیر

وع کردم به گریه کردن. تمام زندگیم و از دست  رسی

 دادم... 

 

ی انگار توی ی گلوم گیر کرده بود یه بغض   یه چیر

خواست داد بزنم. تنها کش که تو بزرگ دلم یم

ی بود ای  اینجور مواقع بهش پناه یم اوردم حسیر

ذاشتم از خونه گرفتم و نیمکاش صبح جلوش و یم

ون...   بزنه بیر

 



 یم
ی

کردم. اما چه فایده تا گ باید با ترس و لرز زندگ

ش قرار نیست تا گ باید شبم و با خیال این که ک

ه و تارم و واسه ی  وارد زندگیم بشه و گذشته ی تیر

ی به تصویر بکشه رسم و رو بالش یم گذاشتم حسیر

افتاددیر یا زود باید این اتفاق یم  

 

 

دیر یا زود من واسه ی همیشه از دست اش 

میدادم دلم بدجور گرفته بود زندگیم و باخته 

سال بودم. صحنه ای که واسه ی ندیدن اش چند 

خودم و به آب و آتیش زدم و بالخره اتفاق افتاد. 

تصاویری که ازشون وحشت داشتم و چند دقیقه 

ی پیش درست جلوی چشمام به دست بردیا به 

 نمایش دراومد... 

 



ی برای همیشه من و رها کرد و برای همیشه  حسیر

از من متنفر شد. از نگاه کردن به آدمانی که تو اوج 

بردم بلکه از ته ر لذت نیمخوشبختی بودند این با

زدم. تاکش گرفتم و به خونه برگشتم تا دل زار یم

 واسه ی آخرین بار از دریا خداحافیطی کنم

 

پنج دقیقه ای جلوی در خونه موندم اما کش درو 

باز نکرد! کلیدو از توی کیف ام در اوردم و توی 

قفل انداختم و وارد شدم. مسیر حیاط تا خونه رو 

ه رو چرخوندم و وارد خونه یط کردم. د ستگیر

 شدم

 

   بههه دنیا خانوم

 

 رسی    ع رسم و باال بردم و به رو به روم نگاه کردم



با دیدن قیافه ی عصتی و انتقام جوی سوفیا نی 

 اختیار بتول خانم و صدا زدم: 

 

؟؟؟؟  ...ب...بتول خانوممم...بتول خانوم کجانی

 

   خودتو اذیت نکن کش خونه نیست

 

 ؟؟؟بتول خانوم و اقا ...چیکار 
ی
شون کردی روان

 رحمت... 

 

 هم 
ی
  بتول خانوم و آقا رحمت رفتم ددر...روان

 و هفت جدو آبادت
ی
 خودن

 

یاد بتول خانوم افتادم که قرار بود بره خرید و 

ه رو چرخوندم   هنوز برنگشته بود. رسی    ع دستگیر



ه دیوونه بود ممکن  که جونم و نجات بدم دخیی

رسم بیاره...  بود بزنه یه بالنی   

 

به ثانیه نکشید که دست اش و روی گلوم دیدم و 

به دیوار چسبونده بودم. لحظه به لحظه بیشیی 

دادو نفس کشیدن واسم دست اش و فشار یم

شد! سخت تر یم  

ی دندونای بهم چفت شدش با حرص و نفرت  از بیر

 غرید: 

 

کت بودم    عشقم و ازم گرفتی ،دوروز تو اون رسی

، تو انقد کثافتی که از دیدنش فقط واسه دیدنش

هم محرومم کردی...تو یه آشغایل یه 

آشغاااال...اخه تو چی داشتی که من نداشتم 

؟  هان؟؟؟...چی داشتییتر

 



ده شد دندوناش آزار دهنده تر از  صدای بهم فشی

ی بود که یم ی تونستم تصور کنماون چیر  

 

م ،نیم    منم بچه ات و ذارم نفس ازت میگیر

...نیم ی برهبکشی ذارم آب خوش از گلوت پاییر  

 

ی کلمه ی )بچه( چهره ی معصوم دریا جلوی  با گفیی

چشمام نمایان شد. اون که گنایه نداشت. دلم 

خواست اون پاسوز گناهای من بشه. که شد... نیم  

ی بودم اگه از زیر دستای سوفیا جون سالم  مطمی 

ی برای همیشه ولم یم م حسیر کنه و از به در بیی

محرومم میکنه... دیدن دریا   

 

 

سوخت... دلم برای دریا یم  



اونم مثل من باید طعم وحشتناک نی مادری رو 

م و نبینم چشید و غصه یمیم خورد. ای کاش بمیر

 اون لحظه رو... 

 

 بزور لب زدم: 

 

 ...دریا...دریا... ک...کجاست ؟

 

  عفریته معلوم نیست چیکار کردی که اون کلفت 

ذاره ه اتو تنها نیمیه القبات، یه لحظه هم بچ

گرفتم... ،نیییست اگه بود زودتر از تو جونشو یم  

 

خیالم از بابت دریا راحت شد دیگه هیچی واسم 

ی هم   مهم نبود. دریا جون اش در امان بود حسیر



ولم کرد. دیگه هیچ کس و   که برای همیشه

ی بارون اشک یم ریختمنداشتم هیچ کس. عیر  

 

د که دلش به حالم اون نی رحم تر از این حرفا بو 

بسوزه دیگه خسته شده بودم دلم یه آرامش ابدی 

خواست یه جوری که راحت بشم از تموم درد و یم

ذاشتندرنجانی که هیچ وقت تنهام نیم  

 

از دلشوره هام ، از تمام نا آرویم هام ، از قلب 

های شکستم. راحت بشم از دست آدم

دوروبرم،کسانی که لحظه به لحظه عذابم 

وع کردم به رسفه  دیم ادند. دست اش و رها کرد رسی

کردن. دستم و گرفت و به نشیمن بردم شایل که 

 دور گردنم افتاده بودو محکم گره زد

 



ین مقاومتی در برابرش نکردم. خودم رو  کوچکیی

دم. دلم یم خواست درد بکشم نه روچ  بهش سیی

ی بود که جانی برای که روحم زخیم
ی تر از اون چیر

... درد دیگه د
ی
اشته باشه. بلکه این بار جسمان  

 

برای چند لحظه تمام خاطرات خوب و بدم جلوی 

شد چشمام به تصویر کشیده شدند. باورم نیم  

کشیدم و هامو داشتم یمیعتی من آخرين نفس

آخرین چهره ای که نگاهم و طعم بدو ناگوار 

چشید. چهره ی پر از خشم سوفیا دیدنش و یم

 بود... 

دم و مرگ و های پر اپلک ا بز اشکم و روی هم فشی

 جون و دل خریدار شدم.... 

 

 

 



 پایان جلد اول"

 

 این داستان ادامه دارد... 

 

 

 

امیدوارم از خوندن رمان #دنیای_نا_آرام لذت برده 

 باشید... 

برای دریافت جلد دوم فقط و فقط در کانال یا 

خیس جویای آن باشید... سایت #آوای_   

فایل کامل و اصیل رمان فقط در کانال آوای خیس 

 موجود هست... 

 

 



 

کنم فایل کامل و اصیل رمان های: تاکید یم  

 

 #دنیای_نا_آرام ، #چند_درجه_باالتراز_غرور

 

 فقط و فقط در سایت بزرگ و معتیی )آوای خیس(

 

 دارد. منتشی کردن فایل ناقص رمان
ی
ها پیگرد قانون  
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