
 

 !بود داده جان دندانم ريز ميها زدم،لب یم ضربه زيم یرو یگهگدار ميها ناخن با

 !گذاشتيم قال را من شهيگرفت،هم یم سرچشمه نايم از هم تيعصبان نيا

 !ام نکرده عمل چوقتيه اما نگذارم اش زنده که دادم یم قول خود به هربارهم

 د،ماننديرس سر درآمد ازخجالتم یحساب گارسون که یطوالن یزمان گذشت از بعد

 دمينفهم کرد،آخر یم اش یا شانه فيک وارد بناگوش تا را سرش و بود شلخته شهيهم

 !ستيزيچ چه یجستجو در که

 .نشست و کرد یسالم رلبيز بود فشيک داخل در شتنگ مشغول که همانطور

 دهيرس انفجار مرز به که بودم یعصبان نشد،آنچنان هم من تيعصبان متوجه یحت

 یوحرف بود مانده ومبهوت شد،مات گرم نظاره و گرفت باال را سرش آن کيدر.بودم

 و ندهخ ريز زد یپق باشد،اما دهيفهم را منظورم است ممکن که شدم دواريزد،ام ینم

 !بود نوبر گريد نيزد،ا قهقهه

 و گرفت نايم سمت به یآب یوانيل ترس از گارسون بود گرفته راه چشمانش از اشک

 از را وانيل خجالت نداشت،از را وانيل گرفتن دست به ،توان اديز ی خنده از نايم

 خود حال به و زد چندسرفه هيثان ازچند بعد انداختم نييپا را سرم و گرفتم گارسون

 .برگشت

 :گفتم یشخندين لحن با

 !یرينم_

 !داره نگاهت،خنده طرز مسخره خب_



 !ستين ینجوريا اصالهم_

 ازدستم را آب وانيل شيلبها یرو یمحو ی خنده گرفتم،با سمتش به را آب وانيل

 .ديسرکش و گرفت

 :داد ادامه سپس

 !شد خنک گرميج شيآخ_

 ؟یخور یم یچ خب

 !يیرو پر یليخ_

 

 :وگفت شد مظلوم اش چهره

 !رميدرگ اون با داره،منم یبرنم سرم از دست کرد،محمد معطلم مامان کن باور_

 !یاريب بهانه خواد ینم خب یليخ_

 !کردم عادت اوضاع نيا به من

 !نايم کنار د،مخصوصايچسب یم بيعج فرسا طاقت یگرما نيدرا یبستن

 !کرد یم باز را تياشتها که خورد یم اقياشت با آنچنان نايم

 !برود شد مجبور نايم و گرفت تماس نايم مادر بازهم!ميزد که را یستنب

 !گرفتاربود



 است بار نيدهم نايم و کرده ريگ نايم شيپ دلش ستيمدت که است اش پسرخاله محمد

 !دهد یم رد جواب ازدواجش شنهاديپ به که

 !است دهيند عمر به یسمج خواستگار نيچن خودش قول به

 آمده؟ خوشش نايم زيچ هازچ م،آخريگو یم باخود

 !ندارد که دارد اخالق

 !ستين که هست بانو کد

 !ندارد یفيتعر هم او نگو که را اش افهيق

 !دارد یزيوت تند دارد،زبان یبلند قد و کليه مينگذر حق از اما

 !برده را او دل اش یزبان بلبل نيهم ديشا

 !ندارد کم که خواستگارهم

 خانه در خواستگار عنوان به نفر کي یسال به لسا که من یکيندارند، شانس که همه

 !زد ینم را مان

 !شکنند ینم پا دست

 و کردم وجور جمع را فميک گذشت یم نايم رفتن از یا قهيدق چند دميکش یآه

 .گرفت طرفم به را حساب صورت برگه و ديسررس گارسون که بلندشدم

 !ديکن یم حساب شما که گفتن خانوم اون_

 درخواست تر پرو ازهمه کردم،گارسون حساب را پول و کردم نايم نثار یفحش رلبيز

 !کرد کج را راهش و رفت رو از غره وباچشم کرد انعام



 .شد جلب زيم یرو یا برگه به توجهم که بودم نگذاشته شتريب قدم دو

 

 !باشد یکس مال ديباشد،شا گارسون کار ديشا

 از بعد ،تازه برداشتم وآنرا تمرف برگه سمت بود،به کنترل رقابليغ من یکنجکاو اما

 !شد جلب یکوچک یچرم پول فيک سمت به توجهم برگه برداشتن

 !چپاندم بميج داخل شده تا همانطور را شد،برگه درشت چشمانم

 جا نيانداختم،ا وبرم دور به ینگاه کردم،سپس نگاهش قيودق برداشتم را پول فيک

 !نبود یفضول ی،جا

 پول یاديز یکردم،مقدار تماشا را پول فيک داخل کافه از رونيزدم،ب رونيب کافه از

 !بود داخلش

 یگريد یزهايچ و سوخت،عابربانک کارت مدارک،مانند نيچند گرشيد بيج در

 !بود

 !نبود ادرس اي تلفن شماره از یخبر اما

 ازين آن به یليخ صاحبش است کنم،ممکن رها نطوريهم را پول فيک نبود انصاف

 !باشد داشته

 !بازکردم آنرا یوتا دميکش رونيب بميج از رفت،آنرا کوچک برگه سمت به ذهنم

 .گرفتم را وشماره دميکش رونيب را ام یبود،گوش شده ادداشتي یا شماره

 .ديچيپ یگوش پشت یبم یبوق،صدا ازچند بعد



 :دادم جواب یرسم لحن با و کردم صاف نهيس

 ن؟ينکرد گم یزيچ شما راستش نيهست خوب سالم_

 :داد جواب مشتاقانه

 ن؟يکرد دايپ رو فميک!فميک_

 !ديبگ رو مشخصات_

 !نقد،عابربانک پول ونيليم سه سوخت،حدود کارت_

 !هست یچرم هم فميک

 !خودشه بله_

 بدم؟ ليتحو بهتون کجا

 !رميگ یم تماس باهاتون خودم هستم یمهم ی جلسه در من راستش_

 !کردم یط خانه سمت به را راهم و دميکش یقيعم ونفس کردم قطع یجواب بدون

 

 :گفت غرولند وبا شد سبز سرراهم شهيهم مثل مادر

 ؟یکجابود شب وقت نيا تا_

 !مامان هيا شهيکل شما یحرفا نيا_



 زد،در یم غر چنان هم کردم،مادر پاتند اتاقم سمت به بزنم یگريد حرف آنکه بدون

 ،چقدر کردم روشن را ام یگوش صفحه انداختم تخت یرو را خود و دميکوب هم به را

 !تنهابودم

 !کردم چک باردوم یبرا را اتشيمحتو و دميکش رونيب را پول فيک

 !انيرينص خورد،حامد اش یمل کارت به چشمم

 !ديرس یم نظر به یمغرور نسبتا مرد اش یمل کارت یرو عکس

 !نبود مهم اصال

 سرم یالبا را ميموها و درآوردم را ميمانتو بلندشدم و انداختم تخت یرو را پول فيک

 !کردم برانداز را خود و ستادميا نهييآ یبستم،جلو

 کننده،روشن دهيسف مواد چيه بدون که یدم،پوستيکش صورتم فيظر پوست به یدست

 !بود

 .کشاند رونيب االتميخ از مرا مادر یصدا

 !شام ايب ماهور_

 !ام گرسنه چقدر دميفهم تازه

 !غذابود خوردن لمشغو و بود دهيچ را زيم مادر زدم رونيب اتاق از

 :وگفتم نشستم یصندل یرو

 کجاست؟ بابا_

 !ادينم امشب_



 .دميکش برنج ريدوکفگ و بلندکردم را برنج سينزدم،د یحرف

 !کرد یم ترم صيحر و بود مطبوع برنج عطر

 .درآمد صدا به ام یگوش زنگ بردم دهان به را قاشق تا

 .بود انداختم،ناشناس شماره به ینگاه

 :دادم جواب

 ه؟بل_

 :داد پاسخ مکث یکم با

 !نيبود کرده دايپ رو فشيک که هستم یآقا همون من سالم_

 

 :دادم وجواب نشستم وصاف انداختم بشقاب یرو دستانم انيازم را قاشق

 .ديبفرمائ سالم_

 د؟يبد ليتحو من به رو فيک ديتون یم فردا_

 :دادم جواب یرسم لحن با

 نمتون؟يبب کجا بله_

 !فعال کنميم اس رو ادرس_

 من جانب از یجواب منتظر نکهيا بدون شد درهم ميها اخم یناگهان یخداحافظ نيازا

 .کرد قطع را تلفن باشد



 !شعور؟ کم آنقدر آدم آخر

 رابه گرفت،نگاهم ازمن را نگاهش فورا شدم خودم یرو به مادر یرچشميز نگاه متوجه

 در را قرار تعجب کمال در کرد ارسال را ادرس بعد یقيسپردم،دقا یگوش ی صفحه

 .بودم گرا یمنف من دهميشا.گذاشت بودم کرده دايپ را فيک که کافه کنارهمان

**** 

 تمسخر مورد ديشا که کردم یم فرض دميپوش یم که پوششم،هرچه طرز با ربودميدرگ

 !اورميب کم مرد آن یجلو که رم،بدبوديقراربگ

 !بود پسر نياول با قرار نياول

 !شد یم جالب یا تجربه ميبرا تجربه نيا

 !دادم حيترج را یرسم ظاهر بار نيا داشتم اسپرت پيت که شهيهم برخالف

 .اکتفاکردم مات یرژلب زدن به هم شيآرا در

 .چرخاندم یسرم و کردم یم یط را ابانيخ عرض

 !زاربودميب یبدقول بودم،از آغازکرده را رلبميز یزدنها غر

 به تا کرد وارد من به یشوک ینيماش رمزت یصدا که کردم بلغور يیزهايچ رلبيز آنقدر

 چقدر ميبگو اگر بودم اش رهيخ ومبهوت دم،ماتيد شده پارک را نيماش آمدم خود

 !ام نگفته دروغ خواست را نيماش آن دلم لحظه آن

 نيدرماش غرق نبودم،آنقدر وارد نهايماش اسم در اصوال بود يیباال مدل نيماش بود هرچه

 که شدم گر نظاره یکنجکاو نشدم،با نيماش ی شهيش امدن نييپا متوجه که شدم



 به را سرش و برداشت چشمانش از را اش یدود نکيشد،ع انينما ميرو به ظاهرش

 :وگفت کرد ليمتما من سمت

 داشتم؟ قرار شما با من_

 !بود بازمانده دهانم

 !باشمام_

 

 فظح را خودم موضع کردم یسع و زدم پلک چند بودم ومنگ جيگ یادمها مانند

 :دادم جواب متيمال کنم،با

 .بله_

 یتنومند کليه و دارگشت،قدبلنديپد تشيجذاب اوج شد ادهيپ که نيماش از

 .است افتهي دست يیبايز نيا به تا کارکرده یبدنساز سالها که بود داشت،مشخص

 .بود،افتاد بسته نقش شيابروها نيدرب که یاخم به نگاهم شدو کينزد

 گرفتم سمتش وبه دميکش رونيب ام یا شانه فيازک  را پول فيبود،ک یبدغلق انسان ذاتا

 :گفتم باتعجب.فروبرد شلوارش بيج داخل و گرفت ازدستم را فيک فورا

 !داشت یوکسر کم ديد؟شايکن چک ديخواينم_

 !نداره که دونميم نه_

 :وگفت ديکش رونيب فورا را فيک سپس

 !یمژدگون رفت یم ادمي داشت اوه_



 .ستين الزم ندادم لشيوتح یمژدگون واسه_

 :وگفت شد خارج اش یجد لحن از

 ـ.کنم ینم قبول من اما_

 :داد وادامه کرد اشاره کافه به

 .نيريبپذ قهوه هي صرف یبرا رو درخواستم الاقل_

 یا دلشوره هم یطرف از دم،امايگنج ینم خود ودرپوست بودم خوشحال یطرف از

 .داشتم

 :وگفت آمد حرف به سکوتم نيازا

 .نييبفرما نينکنفکر_

 شانه یرو تا بودم ستادهيا که کنارش کردم، اش یهمراه و دادم یکوچک تکان را سرم

 .دميرس یم اش

 شدم؟ یم اش رهيخ راه به راه من د،چرايرس یم نظر به جذابتر رخ ميازن

 .افتاد ما به نگاهها تمام ازورود بعد بود زده سرم به پاک

 .نشستم یختصرم تشکر با من و ديکش عقب را یصندل

 .کرد ثابت را نگاهم شيصدا که شدم رهيخ اطراف به و گذاشتم ام رچانهيز را دستم

 ن؟ين؟معذبيکنيفکرم یچ به_

 :گفتم کنان من من



 .کردم یم نگاه رو هيبق داشتم فقط چرا نه...نه_

 :داد وجواب نشست وصاف زد هيتک اش یصندل یپشت به یخاص وغرور ابهت با

 .ديکن صحبت_

 !بودم دهيند شما یخجالت دختربه ن،يباش راحت

 یمرد همان نيشدم،ا یم ريمتح من و شد یم تر یميصم شد،هرلحظه آب خمي از یکم

 !بود؟ یسنگدل و غرور از مملو شيسرتاپا اول لحظه که بود

 !کرد یم ودل درد گفت،درواقع ازخودش

 اش مردانه غرور مجذوب اول ازهمان ديشا رفتم یم فرو تيشخص نيدرا هرلحظه من

 .بودم شده

 .ميزد رونيب کافه قهوه،از ازخوردن بعد

 :گفتم ومحترمانه ستادميا

 .ممنون قهوه بابت_

 !رسونمتونيم نيايب_

 .رميم خودم نه_

 .نينکن رد رو درخواستم یول لطفتون نيا شه ینم جبران نکهيا با_

 .نشد لوبد رد ما نيب یحرف راه طول شد،در من مخالفت مانع اش یاديز اصرار

 !بردم یم سر به یدونفر آنهم نيماش در مخالف جنس با که بود یبار نياول نيا



 به و کرد وارد من به یا شوکه نيماش یناگهان ترمز که بودم بندکرده شهيش به را سرم

 پسر به متعجب و تند ینگاه کردم حفاظت ازخود ميدستها با اما شدم پرت جلو سمت

 :گفت زد یم نفس نفس که یدرحال انداختم

 نشد؟ که تيزيچ_

 :وگفتم دادم رونيب ینفس

 ؟یچ نه،خودتون_

 :وگفت ديکش اش یشانيپ یرو یدست

 .شد خارج ازدستم نيماش کنترل لحظه هي خوام یم معذرت واقعا_

 .ستين یمشکل_

 :گفتم یاصل ابانيخ دنيوباد برداشتم  را بود افتاده ميرپايز که را فميک

 .شم یم ادهيپ نجايهم ممنون_

 :وگفت انداخت من به یطوالن ینگاه

 !ممنون بازم کنم یم خواهش_

 

 داخل را بود،دستم شده برداشته دوشم یرو از ینيسنگ بار انگار کردم یراط خانه ريمس

 را فميآمد،ک سراغم به یا دلهره کم کم دينرس دستم به ام یگوش اما چرخاندم فميک

 چرخاندميم چشم لميوسا نيب زا انداختم تخت یرو را اتشيمحتو و کردم برعکس

 !نبود که نبود نم،امايبب را ام یگوش بلکه



 !بودم؟ کرده گم را ام یگوش یعني

 !نبود خانه در گشتم،اما را اتاق عرض کل و شد طاق طاقتم گريد

 !بودم؟ کرده گم کجا

 !نداشتم لميوسا کردن گم به عادت منکه

 !چيه متشيگرفتم،ق بغل غم یوزانو نشستم تخت یرو

 افتاد؟ یم یکس چه لمها،دستيعکسها،ف

 !گذاشت ینم ام زنده ديفهم یم بابا اگر

 قطع و خورد یم زنگ شدم،تلفن خانه تلفن خوردن زنگ ومتوجه کردم زيت گوش

 !شد ینم

 بدهد؟ جواب نبود یکس یعني

 !کشت را خودش

 !نبود خانه هم مادر احتماال

 :دادم جواب یحال یب با رفتم تلفن سمت وبه کشاندم رونيب اتاق از را خود یسخت به

 بله؟_

 ن؟يکرد دايپ رو فميک که نيهست یهمون شما خانوم ديببخش سالم_

 !کردم تعجب

 بود؟ اورده ازکجا را مان خانه شماره مرد نيا



 کند؟ استفاده سوء من از خواست یم نکند

 :داد ادامه که کنم بارش راهيبدوب خواستميم

 !نميماش یتو دهافتا تونيگوش که دميفهم االن_

 !بود نيهم کردم دايپ داخلش که یا شماره

 بود؟ ممکن چطور

 گذاشتم؟ جا را ام یگوش چطور

 ...الو_

 :وگفتم شدم خارج افکارم از

 د؟يبد لشيتحو بهم ديتونيم االن_

 ام؟يکجاب بله_

 .نيکرد ادميپ که ابونيخ همون_

 .اونجام گهيد قهيچنددق_

 ازهشت ساعت بود روقتيکردم،د تنم را ميمانتو و دميدو اتاق سمت به و کردم قطع

 !مامان برگشتن از قبل گشتميبرم زود ديبا بود گذشته

 یم مواجه گوناگون یها نيماش زدن بوق با و زدم یم قدم ابانيخ یکنارجدولها

 !دميلرز یم ديب مانند که بودم گرفته یاضطراب شدم،چنان

 .ديسررس باالخره



 :وگفت ديکش نييپا را نيماش شهيش

 !یشد معطل که ديببخش_

 :گفتم کنان من من

 .برگردم ديبا زود نيبد مويگوش شهيم

 ؟یبر تنها شب وقت نيا زارميم یفکرکرد_

 .درخونتون رسونمتيم سوارشو

 .رميم خودم نه_

 :وگفت کرد اخم

 .کنم ول ها توکوچه رو تنها دختر که نشدم رتيغ یب اونقدر هنوز_

 .دبو برخورده بهش بدجور انگار

 برداشت را یگوش و بازکرد را داشبورت بود رهيخ شيجلو به که نطوريهم سوارشدم

 .گرفت طرفم وبه

 .گرفتم ازدستش را یوگوش انداختم او به گذرا ینگاه

 .ممنون_

 .بود فهيوظ_

 نگاهم که چرخاندم در طرف به را سرم کردم تشکر م،بازهميديرس که مان سرکوچه به

 .افتاد بود گرفته گارد خانه در یجلو که مادر به



 .بود افتاده من به تعجب با نگاهش کردم خم را سرم فورا

 شد؟ شده؟چت یچ_

 :گفتم حالت درهمان

 برم من منتظره حتما.شدم بدبخت نهيبب منو درخونمونه برو،مامانم نجايازا برو_

 !خوندس خونه،فاتحم

 :گفتم غره چشم وبا کردم نگاهش شدم اش خنده متوجه

 ؟یدخن یم چرا_

 :گفت گرفت یم دهانش یجلو را دستش کهيدرحال

 .یچيه_

 

 ماندم؟ یم نيماش نيهم داخل ديبا شدم،من تميموقع متوجه تازه

 چه؟ آورد یم سرم به يیبال اگر

 :گفت اخم با که خواند را فکرم انگار

 !نشم ساله دخترشونزده جذب که هست برام اونقدر_

 ام؟ بچه کرد یم کردم،فکر نگاهش تعجب با

 کردم؟ یم تمام را ام یسالگ کيو ستيب بعد چندماه که یمن



 یزيهرچ یبرا که ندارد یلزوم دميد اما کنم دفاع ازخودم و کنم باز لب خواستميم

 .دهم نشان واکنش

 :وگفتم بلندشدم همانطور

 .شم یم ادهيپ شدم مزاحم ديببخش_

 !لوس چقدر_

 !شد گرد چشمانم بازهم

 !منبود لوس گريد بودم هرچه من

 ميد،لبهايرس یم گوشم به اش خنده یشدم،صدا رهيخ ميجلو وبه نشستم نهيس به دست

 :گفت که گازگرفتم را

 ؟یکنيم لباتو لج از چرا حاال_

 داخل ام یگوش که بدهم را جوابش خواستميم بود گذشته حدش از رسما پسر نيا

 شدم رهيود،خب افتاده ام یشگو یرو که مامان اسم به باترس درامد لرزه به دستم

 :وگفتم

 بگم؟ بهش یچ حاال یوا_

 ؟؟یندار دارن،تو استيس دخترا بده جواب_

 .کرد شروع را شيغرزدنها مادر که دادم جواب

 .ارخونهيب لشتو دختر_

 :دادم جواب دهيبر دهيبر



 .امينم شب ناميم ی خونه من مامان...ما_

 من؟ بگم بهش یچ خونه اومد بابات اگه_

 .رسوننيم منو آخرشب نينک درستش اد،شماينم_

 .کردم قطع زدنش حرف از بعد و دميکش مامان یزدنها حرف سر از یپوف

 !عجب_

 :وگفتم کردم نگاهش

 ه؟يچ_

 !نيندار لنگه!نيستيب دروغ یتو دخترا شما یچيه_

 !ننيزم موجودات نيتر رکاهيز آب دخترا کال

 !یمصلحت روغبگن،د دروغ شنيمجبورم دخترا که ازپسراس مشکل ستنين اصالهم_

 !نيزاريم یمصلحت زوهميچ همه اسم_

 :گفت که شوم ادهيپ خواستم یم

 کجا؟_

 نه؟ اي خونه رفته مامانم نميبب رميم_

 رفتم یم شب وقت نيا شد،اگر سست ميپاها بابا نيماش دنيد با که انداختم ینگاه

 !شد یم خارج خانه نيا از ام جنازه حتما

 .سوارشدم ،بازهمديخواب یم پدر تيعصبان فرداشب تا



 :وگفت زد فرمان به یا ضربه

 !گشنمه م؟منيبر شهيم_

 .شدم مزاحم ديببخش نيبر خب_

 نبرم؟ تورو یدار توقع نکنه_

 :گفتم باتعجب

 باشما؟ من_

 ام؟يب ديبا چرا

 !منه با تتي،مسئولیشد من نيماش وارد یوقت تا_

 !کنم یم جبران رو کارشما دارم منم درضمن

 .هيکاف جبران_

 .افتاد وراه کرد روشن را نيماش من به تياهم ونبد

 :وگفتم دادم فشار یصندل به را خودم تيعصبان با

 حرفمو؟ یدينشن مگه.کن ادميپ_

 !کرد یم را اش یرانندگ و بود شده رهيخ رو روبه به من به اعتنا بدون

 یزيچ ینبرد،چلوکباب هم یرستوران به سيستاد،خسيا یفود فست کنار قهيدق بعدازچند

 !بدن بر زدميم

 :گفت که خواند یم را ذهن انگار بشر نيا



 .شو یراض زبرگريچ با امشبو یدار فيتشر شميپ ها حاالحاال_

 !دميم چلوکباب بهت فردا

 :وگفتم چرخاندم مخالفم سمت به را سرم

 !خواست چلوکباب یک_

 

 :کرد زمزمه کنارگوشم زدن قدم نيح ميشد ادهيپ

 !رميبم بزارم سرمو ديبا که بخونم چشماش ازتو ترودخ هي یحرفا نتونم اگه من_

 ميکرد انتخاب یزيم و کرد تيهدا داخل به مرا ندادم نشان یواکنش شد مورمورم

 :وگفت آمد،نشست زمانيم سمت به دست به ینيبعد،س قهيدق چند ميونشست

 ؟یمشک اي زرد نوشابه_

 .ممنون خورمينم_

 ؟یوخال خشک رهيم نييپا گلوت از_

 !خوردم؟ ینم بخرد،چرا خواستيم که نيا

 !یمشک_

 :گفت من روبه اورند،سپسيب مانيبرا یمشک نوشابه دو که کرد اشاره

 !؟یدون یم یباز سوسول رو زرد نوشابه توئم ،البدیدار دوست یمشک توئم پس_



 گاز و دميکش رونيب بود شده دهيچيپ دورش که یفلز از را چيساندو و نزدم یحرف

 .زدم یبزرگ

 !بود،نه گشنت یحساب_

 !کنم کوفت یا لقمه گذاشت کردم،اگر نگاهش دميجو یم که یدرحال

 ديرس ريد آنقدر نشستم نيماش داخل خودش ی خواسته طبق او از ازخوردن،زودتر بعد

 .کنم سرگرم را خودم آهنگ کردن گوش با شدم مجبور که

 رونيب وشمازگ را یآمده،هندزفر که دمين،فهميماش خوردن تکان با قهيدق ده بعد

 .برگشتم سمتش وبه دميکش

 .بود خوشمزه ممنون_

 :داد کرد،جواب یم روشن را نيماش کهيدرحال

 .جان نوش_

 دوستم؟ ی خونه یبرسون منو شهيم_

 !شب وقت نينه،ا اي هستن اصال نيبب بزن زنگ_

 به صدا بود یشلوغ یجا در داد،انگار جواب ازچندبوق بعد گرفتم را نايم ی شماره

 .ديرس ینم صدا

 .دميشن ومن برد باال را شيصدا ولوم باالخره

 ؟يیکجا نايم_

 مگه؟ چطور!یمهمون ما_



 .شد دي،ناام دميام تنها

 :گفتم یحوصلگ یوب کالفه لحن با

 .زنم یم زنگ بهت فردا بگذره ،خوشیچيه_

 .کردم کز و کردم قطع

 :وگفت شکست را سکوت

 ؟یشد پکر چرا_

 .نبودن_

 خونه برمت یم کنم ینم ولت که کوچها تو نباش نگران.رهندا یناراحت که نيا خب_

 .خودم ی

 .چرخاندم سمتش به هيثان از یدرکسر را سرم و شد گرد چشمانم

 :داد بود،ادامه خونسرد همانطور

 ه؟يچ_

 :وگفت زد یپوزخند سپس

 !ادهيز واسم دختر گفتم بهت که من_

 :گفتم حرص با و کردم قطع را حرفش

 !ام بچه من یبگ یخوايم البد دونميم_

 !ذکاوتت و هوش به نيآفر گهيد آره_



 :داد ادامه

 و یش یم مواجه الشخور هزارتا با سرکن،درعوض ابونايخ نيا تو اين یخوايم اگرم_

 !یش خالص ازدستشون یبتون دونميم ديبع

 !یکن اعتماد بهم نعفته به

 کردم؟ یم دم،چکاريجو را لبم

 !نداشتم رفتن یبرا راهم يی،جابروم خانه به توانستمينم فردا تا من

 است ممکن و گرفتند یم اشتباه یابانيخ ی هرزه با مرا که ماندم یم ابانهايخ یتو اگر

 !اورنديب سرم هم يیبال که

 !کن بار یباقال و اريب خر بعد

 کنم؟ قبول را شنهادشيپ که بود نيا راهم تنها یعني

 بروم؟ بهيپسرغر ی خانه به

 اورد؟ين سرم يیالب پسر نيا معلوم ازکجا

 !کنم قلم را شيپاها تا کند یم رفتم،غلط سمتش به یا غره چشم

 .دميکش دست کردن فکر از امدنش حرف به با

 باالخره؟ کارکنميچ_

 :وگفتم گرفتم باال هشدار حالت به را انگشتم

 .ارميدرم پدرتو بخوره من به اگه،دستت یول ميتسل باشه_



 .کرد یم وگوش بود زده زل من به یلبخندمحو با

 !کنم یم جهنم برات تويزندگ کنم یم تيشکا ازت_

 بود؟ کرده سکوت چرا

 !کرد یم تر یحرص مرا سکوت نيا

 !بود رفته باال آمپرمغزم

 ؟یخند یم چرا_

 

 .یهست یجالب دختر یچيه_

 به واج و بود،هاج کرده خي بود،تنم رفته باال قلبم افتاد،ضربان راه و بست را کمربندش

 !نبود حرفها نيا اهل زدم،بنظر زل رخش مين

 داخل به را نيماش و بازکرد را در و شد ادهيستاد،پيا بزرگ يیاليو کنار بعد قهيچنددق

 دور دورتا گذراندم نظر از را جا همه و چرخاندم داشت،چشم یبزرگ اطيبرد،ح اطيح

 !مختلف یگلها از بود پر اطيح

 !بود بهشت

 !نميبب توانستميم ونيزيتلو در فقط را ها خانه نيا

 احاطه را واريد کطرفي نهييبود،آ ومرتب زيتم گل ماننددسته کرد،خانه تميهدا داخل به

 !ديدرخش یم و بود کرده

 .آمدم خودم به حرفش با



 .برگشتم سمتش وبه

 :وگفت دراورد را کتش

 تخت کن قفل هم درو یکن،خواست استراحت اونجا برو چپ سمت باال مهمون اتاق_

 .ربخوابيبگ

 که داشت عيوس يیراهرو زين باال رفتم،طبقه باال ها وازپله کردم اکتفا سر دادن تکان به

 بود؟ خودش اتاق کدامش یعني داشتند اتاق نيچند

 .دميکش سرک اتاقها داخل به و انداختم نييپا به ینگاه باال از

 به دميرسبودند، شده تلمبار هم یرو که بود یا دربسته یها جعبه از مملو اتاقها تمام

 .بود راهرو یانتها در که اتاق نياخر

 !شلخته انداختم،اتاق ینگاه

 ینامنظم از رايز کنم خفه را خودم یشلختگ نيازا خواستيم اول،دلم نگاه درهمان

 .بودم زاريب

 یها تيشخص یعکسها و بود شده وپال پخش تخت یرو مختلف یرنگها با يیلباسها

 .ندکرد یم يیخودنما تختش یباال مشهور

 .شد یم بد یليخ ديرس یم سر اگر اما کنم دنيد اتاقش از بازهم بودم کنجکاو چقدر

 .ديچيپ مشامم در تلخش عطر سرچرخاندم نکهيا محض به

 .افتادم اتاقش یتو که دميکش عقب را خودم یکم و دادم قورت را دهانم آب

 :وگفت فروبرد شلوارش بيدرج را دستش



 !کردن یفضول سين خوب_

 .شدم آب ازخجالت حرفش هادام با

 !بده دستت کار ممکنه_

 :گفت که گرفتم ميازلبها یگاز

 .ريگازنگ لباتو_

 را خودم بود اتاقش یرو روبه درست زدم،اتاقم رونيب ازاتاقش و انداختم نييپا را سرم

 .زدم نفس ونفس دادم هيتک در به و انداختم اتاق داخل

 !شدم یم وزنده مردم یم بار هزار من شد یم صبح شب نيا تا

 یم چه شدم،فردا رهيخ سقف به گذاشتم هم یرو را ميچشمها و شدم ولو تخت یرو

 شد؟

 گفت؟ یم چه مادرم

 !پدرم؟

 داشتند؟ یحال چه حاال

 شد؟ دهيکش نجايا به هيقض چرا

 دادم؟ پس را فيک که کردم یکاراشتباه یعني

 !دارد وجود یحکمت حتما خدا کار در یول

 تخت یرو از باش آماده خورد در به که یا ضربه با که شد نيگسن ميها پلک کم کم

 .نشستم و بلندشدم



 بود باز لباسش یباال ی دکمه شد،دو اتاق وارد او و شد کنده جا از در دوضربه از بعد

 !نداشت یخوب وضع اصال بود ختهير بهم شيبود،موها شلخته شيها نياست و

 .ديچيپ درفضا یالکل یبو امد جلوتر که یکم

 !بود کرده مست

 کرد؟ یم یکار اگر

 

 ستاد،دستشيا کنارم خورد یم تلوتلو که یدرحال بلندشدم تخت یرو از یخونسرد با

 تخت یرو و گرفتم را شيبازوها که بود دهيرس مرزافتادن به و گرفت سرش یرو را

 .نشاندمش

 ؟یخورد انقد چرا_

 :گفتم رلبيز

 !ايکرد یغلط عجب ماهور_

 !یفتيب بهيپسرغر ريگ بود نيبهترازا یخورديم کتک بابا از خونه یرفتيم

 !دايناپ سرش اون ارهيم سرت يیبال سين خودش سر االن نيا

 :گفت یبازار کوچه لحن با

 مستم؟ من گفته یک_

 گفته؟ ی؟ک ها

 .خوبه حالم ميليخ من



 :ببرم،گفتم خواب به را او کردم یسع

 .بخواب تو رميم من_

 :وگفت شد اصرهمح توسطش دستانم که بلندشدم

 !بمون.نرو_

 :گفتم ناله با کنم جدا را دستانم کردميم یسع

 !فتهيب یبد اتفاق ممکنه کن ولم کنميم خواهش_

 :ديکش عربده تيعصبان با

 ته؟يحال کنميکارميچ فهمميستم،مين مست من_

 :داد ادامه متيمال دادم،با قورت را دهانم آب

 .بمون ندارم تيکار_

 گذاشت هم یرو را شيوپلکها فشرد محکم را دستانم نشستم تخت یرو کنارش

 :وگفت خورد تکان کنم جدا ازدستش را دستم خواستميم که قهيدق بعدازچند

 !دارميب من_

 !بود پرازغم بازکرد،چشمانش را چشمانش شوم خالص دستش از که بودم درتالش

 :کرد ناله

 ...نرو،من_

 :گفت پته تته با



 !دارم من،دوست_

 .خوردم کهي

 :وگفتم دميدزد ازصورتش را اهمنگ

 .برم ديبا من_

 .کن نگاه من به_

 :گفت که چرخاندم اصرار به را سرم

 !اومده خوشم تتيشخص از دميد تورو یازوقت من ،اما اما.نبود وقتش دونميم_

 :داد بود،ادامه خمارشده چشمانش کهيدرحال و شد خارج یعاد حالت از بازهم

 ...بهش لعنت_

 ...رمدا دوست لعنت،من

 :کنم،گفتم عوض را بحث کردم یسع

 .ميزن یم حرف فردا ستين خوب حالت بخواب_

 !بگم بزار لطفا.بزاربگم_

 :گفت که دادم رونيب یسخت به را نفسم

 .دارم دوست کن باور_

 :گفت حسرت با مکث یبعدازکم

 ...اما_



 د؟يبگو چه خواستيکردم،م یاخم

 .افتادم کنارش و ديکش را دستانم که بودن حرفش ی ادامه دنيشن منتظر

 .زدم رونيب اتاق از دوان دوان و بلندشدم ميجا از وحشت با

 !زدم یم نفس زدم،نفس هيتک در وبه کردم قفل را در

 شکست؟ یم را در انداختم،اگر در به ینگاه

 .بردم ینم در به سالم جان بار نيا حتما

 

 د،بالفاصلهيلرز یم دستانم کردم کز تخت یرو و دميدو رو روبه اتاق سمت به

 بعد دميخواب یم امد،اگرين چشمم به خواب اما دميکش کردم،دراز قفل را در و بلندشدم

 .نداشتم یفرار راه گريد آمد یم

 !بود محض تيخر هم رفتم یم خانه نيا از االن اگر

 ازجا خورد در به که یتق تق یصدا با نکهيا تا زدميم چرت که بود صبح یکهاينزد

 .دميپر

 :گفتم دادم یم فشار دستم در شده دهيچيپ یپتو داخل را ناخنم کهيدرحال

 ه؟يک_

 .درو بازکن_

 :گفت که نزدم یحرف

 !بازکن گمينم مگه_



 ؟یکرد قفل درو چرا

 گرد عقب و بازکردم را در اطياحت با و رفتم در سمت به آسه آسه و دعاکردم رلبيز

 .کردم

 .ودب بلندشده ادکلنش یوبو بود شب،مرتبيد برعکس

 :وگفت نشست شيابروها نيب یاخم که شد اضطرابم متوجه

 ده؟يپر رنگت چرا_

 شده؟ یزي،چیدينخواب شبيد انگار

 :گفتم پته تته با

 ...راستش سين یزيچ نه..ن_

 .هست،بگو یزيچي دونميم که من_

 ...شبيد_

 از ،چشمانم گرفت را ميبازوها که شوم رد ازکنارش خواستم یکردم،م قطع را حرفم

 .خورد گره نگاهش به نگاهم زد رونيب هحدق

 ؟یچ شبيد_

 .دوختم چشم راهنشيپ وبه دادم قورت را دهانم آب

 افتاده؟ یاتفاق چه شبيکن،د نگاه من به_

 گرفت سرش دوطرف انيم را ودستانش شد شل ميبازو یرو از دستانش آن کيدر

 :وگفت



 ....!من نکنه...نکنه_

 :وگفتم کردم راقطع حرفش

 !یبود مست تو نه_

 :گفت وسپس داد رونيب را اش شده حبس نفس که شد راحت الشيخ انگار

 خب؟_

 اد؟ينم ادمي یزيچ من چرا پس

 کردم؟ ناراحتت که زدم یشده،حرف یزيچ

 .ستاديا در یجلو که بروم رونيب خواستم یم

 .برم نيبزار لطفا نينزد بهم یحرف شما نه_

 یخوايم رون،خودتميب یبزار نجايازا وپات زارمينم ینگ تا شده یزيچي دونميم که من_

 نه؟ ،مگهیبر زودتر که

 .ميبگو کرد وادارم

 :وگفت نشست کنارم هم خودش تخت،نشستم سمت به کرد تميهدا

 .شنوميم خب_

 ....که یگفت و یشد تومست_

 :وگفتم انداختم نييپا را وسرم کردم تر بازبانم را لبم

 .اديم خوشت ازمن یگفت...یگفت_



 !است شده سرخ پوستم هک نداشتم شک

 !شوم آب بود کينزد ازخجالت

 .کردم نگاهش یرچشميز

 :وگفت زد گره درهم را شيانگشتها

 ن؟يهم_

 نزدم؟ یحرف گهيد

 ...نيبزن یحرف نيخواستيم یول نيدار دوسم که نيگفت_

 :وگفت ديپر حرفم وسط

 !؟یحرف چه_

 :گفتم باتعجب

 .نيديخواب نينزد یحرف_

 اد؟يم خوشم ازت که گفتم بهت فقط یعني_

 :وگفتم بلندشدم

 .برم نيبزار گهيد بله_

 .قرارگرفت هم مقابل مانيها صورت شد دهيکش دستم

 .بود شيدرچشمها یخاص برق

 ؟یبشنو حرفامو یخواينم_



 ست؟ين مهم واست

 ؟یچ_

 !ميمست یتو حرف_

 :گفتم کنان من من

 !شده رميبرم؟د من شهيم اقا نيگيم یچ.ندارن قتيحق که یمست یتو یحرفها خب_

 :وگفت فشرد را دستم مچ

 !دارن قتيحق_

 !اومده خوشم ازت من آره

 

 

 .ديوخند شد رها دستانش ازحصار دستم مچ آن کيدر

 :وگفتم انداختم اش چهره به یا وارانه پرسش نگاه

 ؟یخنديم چرا_

 :بود،گفت گرفته دلش یرو را دستش که یدرحال

 ؟یکرد باور نکنه_

 ؟یبد ردم رخواستد بهم یخواست یم تازه

 :وگفت زد یمختصر پوزخند



 !بچه_

 .کرد عبور ازکنارم

 .کردم مشت را دستانم

 .رفتم بودم گذاشته یعسل یرو اتاق آن داخل که ام یگوش سمت به

 شماره دنيد با و شدم بود،هول خوردن زنگ درحال ام یگوش لحظه همان

 .وبرداشتم شدم مامان،دستپاچه

 مامان؟ بله_

 .اميم گهيد عتسا هي ام،تايم

 مانند بود یعصبان یليخ فشردم،مادر دستانم انيم را یگوش کردم،و قطع را یگوش فورا

 !داشت یم بر سرم از دست هايزود نيا به عمرا و بود دهيرس مرزانفجار به یبمب

 با رفتم یم نييپا یکي دوتا را ها پله کهيزدم،درحال رونيب اتاق از و کردم تنم را ميمانتو

 .گشتم یم نبالشد به چشم

 انيم زين یگاريدم،سيد اطيح داخل زدن قدم درحال را دم،اويرس که خانه یورود دم به

 !شد یم دود شيلبها

 .ستادميا شيرو روبه و کردم تند را ميها قدم

 .شد ام رهيوخ برداشت شيلبها ازکنج را گاريس

 ؟یبر یخوايم_

 :وگفتم گرفتم سفت را فميک



 !شده رميد،ديبرسون منو شه یم اگه_

 .نشستم کنارش ريتاخ با سوارشد،ومنهم یحرف بدون

 .رابست در یمرد بعدازخروج و راند خانه رونيب سمت به را نيماش

 .کرد یم روشن یگاريس قهيهردق زد،و ینم یحرف راه طول در

 !بود کرده جاديا یمتنوع بيترک ادکلنش و گاريس یبو

 :وگفت آمد حرف ود،بهب شده حاکم برفضا یسکوت که قهيدق چند از بعد

 !یگفتيم کرد یم تتياذ گاريس یبو اگه_

 !ام کارهيچ من خودتونه نيماش_

 .انداخت رونيب به نيازماش را گاريوس ديکش نييپا را کنارش شهيش

 .راند یشتريب باسرعت

 .چرخاندم طرفش به را سرم و گرفتم دربغلم را فميم،کيديرس سرکوچمان به باالخره

 !چيه!ی،ناراحتیشد،خوشحال ینم دهيد اش چهره در یحالت

 .ديرس یم نظر به متحرک یا مرده مانند

 !یرسوند رو من که ممنون_

 :وگفت شد متوجه را حرفم قهيدق بعدازچند نباشد ايدن نيا در که انگار

 !خدمتم در یخواست یکنم،کمک یم خواهش_

 .شدم ادهيپ



 .دنبو نشيازماش یخبر انداختم ینگاه دميرس که خانه دم به

 

* 

 .دميکش یم هوا یرو ینامعلوم اشکال انگشت با و دميدرازکش تخت یرو

 داده رخ روز چند نيدرا که يیزهايچ ی شدنش،همه رفت،مست پسر آن سمت افکارم

 .بود

 :گفتم خودم کردن برانداز بعداز و ستادميا نهيآ ی،جلو دادم انيپا افکارم وبه بلندشدم

 باز؟ چته_

 سرت؟ به زده

 :گفتم نهيآ داخل ام چهره به و گرفتم البا را دستم

 !؟یخودت ماهور_

 !؟یکرد گم وپاتو دست یديد پسر هي تا

 !گهيد کارش یپ رفت شد تموم یچ همه

 

 .وبرداشتم دميکش یبلندشد،پوف ام یگوش یصدا

 نا؟يم بله_

 .بازکن درو خونتونم دم_



 !خبر یب چه_

 .شد سبز رپاميز درو،علف کن باز ايب حاال_

 .رساندم در به را خود دوان ودوان شدم خارج اتاق از

 یزناهارخوريم یرو را بود دردستش که ینيريش شدوجعبه داخل یتعارف بدون

 .ديکش را ودستم گذاشت

 :گفتم یتند با رابست در ميديرس که اتاق به

 چته؟_

 شده؟ یچ

 :وگفت نشاند تخت یرو مرا

 ؟ینکرد هماهنگ بامن چرا احمق_

 :گفتم گنگ

 و؟يچ_

 !نه گفتم یمن شيتوپ که گفت.زد زنگ بهم مانتما_

 :وگفتم شدم اش رهيخ باتعجب

 ؟یگيم یدار یچ_

 زده؟ یدست کي من به یعني

 زد؟ یحرف_



 :وگفتم گرفتم بادستم را ام یشانيپ عرق

 !بزنم زنگ تو به نبود ادمي چرا نه،من_

 :گفت یساختگ اخم با

 ؟یکجابود نميبب بگو_

 ؟یکنيکارميچ یرکيز ريز

 

 

 کارکنم؟يچ یچيه_

 :وگفت زکردير را چشمانش

 !؟یکجابود شب اون_

 که یرفتار با اما کنم پنهان ازاو را یحرف توانستمينم که بود یآدم نايکردم،م صاف نهيس

 .نداشتم زدن حرف جرئت داشت

 :داد ادامه

 !ینبود شميپ گميم مامانت به رميم وگرنه بگو زود_

 م؟يکن جمعش چطور دهيفهم االنشم نيهم_

 انه؟ي کنم درستش من،حاال با اون_

 .داشت وا کردن اعتراف به بود،مرا یدار استيس آدم نايم



 نکهيازا بود شده زده ذوق بعد اما بود کرده یاخم کردم،اولش فيتعر شمرده شمرده

 !ستيک پسر آن بفهمد

 !خواست یم راهم عکسش یحت

 

**** 

 .حامد

 .چرا بودم،اصال شده رتيغ یب گذاشتم،چقدر لبانم یرو و زدم آتش یگاريس

 مرا که داشت چه یوجب مين ی دختربچه آن رفت،اصال یم دختر آن سمت فکرم مدام

 !داشت یا جاذبه یروين ،انگارديکش یم خودش سمت به

 !خواستمشيداشت،م قتيحق زدم او به یدرمست که ميحرفها

 !نبود خودم دست اما شناختم یم را او که نبود یاديز مدت

 از ديکردم،شا انکارش کردم ابراز او به را حسم یعاد درحالت یوقت اچر دانمينم

 !بزند پسم که دميترس یدم،ميترس یم غرورم شدن شکسته

 !کند خطا ذهنم بود رابخوانم،ممکن ازچشمانش،ذهنش توانستمينم

 !بود سخت کردنش فراموش توانستميبودم،نم سردرگم

 !نبود دردم نيتسک گارهميس

 دل بودم،دو شده گرفتار یبزنم،درمنجالب زنگ خواستم یبود،م ويس هنوز اش شماره

 !بودم



 .گرفتم را اش افکارشماره از اليخيب

 

* 

 مشتاق گذاشتم،چنان ینم انيدرم نايم با را موضوع اصال بودم،کاش افتاده کردن غلط به

 !است شده عاشق ونشناخته دهيندارد،ند وحساب حد که است دنشيد

 .شد چهارتا چشمانم شماره دنيود ام یگوش خوردن زنگ با

 :گفت و داد تکانم دست با نايم

 ه؟يبردار،ک_

 !خودشه_

 :گفت اقيواشت باخنده

 واقعا؟_

 !زادس حالل چه

 !زد یم زنگ من به یحق چه برداشتم،به را ام یگوش یعصبان

 :شدوگفت مانع نايم که کنم قطع خواستم یم

 !گهيم یچ نيبب بردار_

 .برقرارکردم را وتماس کردم گوش حرفش به ناچار

 ...الو_



 :دادم جواب یوجد خشک

 بله؟_

 ؟یشناخت_

 بله،امرتون؟_

 :گفت کنان من من

 مالقات قرار هي شهيم یبزنم،ول زنگ بهتون نداره یليدل دونميمن،م زه،راستشيچ_

 !نمتونيبب ميبزار

 

 :گفت وابرو چشم با نايم

 گه؟يم یچ_

 .کردم قطع را یوگوش ندادم یجواب

 :وگفت رفت وا نايم

 دختر؟ یکرد قطع چرا_

 گفت؟ یچ ماهور

 :وگفتم کنارگذاشتم را یگوش

 !مزخرف_

 !نهيبب منو خواست یم



 !یکرد قطع احمق،چرا_

 .نداره کم یزيچ پسره

 .صاحبش مبارک چه من به_

 :گفت زنان چشمک نايم

 !رکردهيگ شتيپ گلوش بدبخت!يیتو صاحبش_

 !هست که په،خوشگلميت خوش پولداره،هم بده؟هم مگه

 :گفتم اخم با

 !زايچ نيا به چه منو آخه_

 !زاره ینم زندم بفهمه مامانم

 ؟یا بچه مگه_

 !یخانوم پارچه هي یناسالمت

 ؟یبنداز یترش یخواي؟میبمون یخوا یم یک تا

 :گفت زد یم موج درلحنش که یطنتيش با

 !یدار یحس بهش توئم نکنه_

 :وگفتم کردم نثارش يیبابا برو

 !یش یم خوب بخوره کلت به هوا رونيب ميبزن ايب ستين خوب توحالت_

 ؟یشگيهم پاتوق_



 .گهيد آره_

 یم رقم را خاطراتمان که يیم،جايرفت مان یشگيهم ی کافه م،بهيافتاد راه به زنان قدم

 !گذشتيم کافه نيدرا وهمه همه مانيها مان،غميها یزد،شاد

 .بود شده همدمان يیجورا کي

 !شد ینم جا نيجا،ا چيه

 بود نايم ريگيپ محمد بود،هنوزهم محمد با زدن حرف مشغول نايم،ميشد سفارش تظرمن

 .بشنود زبانش از را بله جواب نکهيا دنبال به و

 کي رنگاهيز نکهيازا بودم متنفر کردم،چقدر یم حس خودم یرو را ینگاه ینيسنگ

 .باشم نفر

 هم نگاهش وبا بود هنشست زکنارمايم قايدق که شدم یپسر چرخاندم،متوجه یکم را سرم

 .خورد یم مرا

 افتاده جانم به یا دلشوره اما باشم درامان ازنگاهش تا برگرداندم را ميشدم،رو کالفه

 .بود

 .بود یگوش با صحبت گرم همچنان نايم

 بلندگو نايم بلندشدم گذاشت مانيجلو را قهوه که دم،گارسونيچسب سفت را فميک

 :گفت من وروبه گرفت را اش یگوش

 کجا؟ چته_

 .برم خواميم_



 :وگفت گرفت را دستم مچ

 .نميبب نيبش_

 :گفت یگوش پشت شنونده به خطاب

 .ميزن یم حرف بعدا_

 :گفت یتند با من روبه

 ؟یناراحت شده؟ازمن یچ نيبش_

 اش یصندل به د،سپسيفهم نايم که کردم اشاره پسر آن به وابرو چشم با و نشستم

 :گفت بشنوم من فقط که یطور و ديچسب

 .زمايم سمت اديم داره_

 

 :گفت که دادم قورت را دهانم آب کردم حس ستادهيا سرم یباال را یفرد آن کيدر

 .سالم_

 .کردم نگاهش و گرفتم خود به یجد حالت

 امرتون؟_

 :وگفت گرفت من سمت را یکوچک ی برگه ینيچ مقدمه بدون

 .بزن زنگ بهم_



 به اش یناگهان افتادن که بودم غرش شدم،آماده نيخشمگ اريحرکت،بس نيازا

 .کرد ن،متوقفميزم

 در دنش،نفسميد دوختم،با بود زده را او که یپسر به را بلندشدم،نگاهم ميازجا ترس با

 .شد حبس نهيس

 .کردم یم حس را مردنم وضوح به

 کرد؟ یم چکار جا نيا پسر آن

 !انيرينص حامد همان

 اش نشسته خون به چشمان با زد یم کنار انگشت با را لبش کنار خون که یدرحال پسر

 :زدوگفت زل حامد به

 ؟یزد منو یجرئت چه به_

 از مردم تمام.شد قهي به دست حامد با و برخواست شيجا از وباد برق سرعت به

 قدرت تمام با کردند،پسر ترک را انجا تر تمام هرچه سرعت به و بلندشدند شانيجا

 .ردپرک را فضا من غيج و کرد حامد صورت ی حواله یمشت

 خود به ینيجن مانند پسر آن و انداخت نيبرزم را او زد شکمش به حامد که یلگد

 :وگفت ديچسب را اش قهيو انداخت پسر یرو را خودش د،حامديچيپ

 !یشد کينزد یک به باشه حواست_

 .نبود ايب کوتاه که ديخار یم تنش و داشت صدجان انگار پسر آن



 حامد وصورت سر تمام زد یم تاد،کتکشاف جانش به و زد کنار شيرو از را حامد

 :وگفتم دميدو سمتشان به ترس شد،با یخون

 .ديکن بس بسه_

 :پسرگفتم به نداشت،ملتمسانه ازخودش دفاع یبرا یجان گريد حامد

 .توروخدا بده د،حالشيکن بس کنميم خواهش_

 :گفت داشت دردست را اش قهي کهيدرحال

 .زارم ینم زندش نکشمش تا که اس بهيغر داره؟اگه باهات ینسبت چه_

 :گفت که شدم ساکت

 !نکشتمش تا گهيد بگو_

 منصرف حرفم دنيشن با که اورديب فرود صورتش یرو را آخر ی ضربه خواست یم

 .شد

 !نامزدمه_

 :وگفت انداخت من به را مظلومش نگاه شد ديوناام نيغمگ صورتش

 واقعا؟_

 .واقعا آره_

 .گذاشت فرار به پا و شد بلند

 :زدم اديفر و بلندشدم



 ؟یرفت کجا_

 :وگفتم انداختم ینگاه را برم و دور

 ست؟ين یکس کنه کمک یکي_

 دستانم انيم را سرش خواستم یم بود شده یخون شدم،صورتش خم کنارصورتش

 :وگفتم شدم منصرف اما رميبگ

 صدامو؟ یشنويم_

 خوبه؟؟ حالت

 او داشت،اصال یليدل چه بود،اما کرده کمک من به کنم،او ولش نجايهم شد ینم

 دراورد؟ نجايازا سر چطور

 .بودم یشگيهم یمشتر شناخت،چون یم مرا ديسررس کافه ريمد قهيدق ازچند بعد

 :گفت یديناام با

 چرا؟ گهيد شما مجد خانوم_

 .ختير بهم نجاياومد،ا بار به فاجعه

 :وگفتم انداختم نييپا را وسرم شدم شرمنده

 .ن،لطفايخبرکن رو اورژانس لطفا ینور یآقا خوام یم معذرت کنم یم جبران_

 .گرفت وتماس داد تکان را سرش

 نيماش داخل به برانکارد رابا او پرستار چند و ديرس قهيدق بعدازچند اورژانس

 :امدوگفت سمتم به ازکافه رونيب ها پرستار از یکيبردند،



 .دارن الزم همراه هين،يايب باما ديبا شما_

 .رفتم مراهشانناچاره و اورميب نه نتوانستم

 

 من به ورود ی واجازه کردند منتقل یاتاق به را او فورا ميديرس که مارستانيب به

 داشت؟ یلزوم چه جا نيا من بودن کردم،اصال یم یط را راهرو ندادند،عرض

 یهمکار ميپاها شد یم رفتنم مانع یحس بروم،اما مناسب تيموقع نيدرا خواستم یم

 .آمدند ینم راه بامن کرد ینم

 :گفتم یدلواپس با و شدم راهش سد آمد رونيب اتاق از دکتر بعد قهيدق چند

 چطوره؟ حالش دکتر_

 :دوگفتيکش کنار دهانش یرو از را ماسک

 .شده پانسمان که برداشته یسطح خراش شيشونيپ از یخوبه،قسمت حالشون_

 نمش؟يبب تونميم_

 .ديبفرمائ بله_

 کرد یم ادداشتي را تشيوضع کهيدرحال رشدم،پرستا اتاق وارد و زدم در به یا تقه

 :گفت من روبه

 .انيم بهوش گهيد قهيچنددق شده قيتزر بهشون آرامبخش_

 .نشستم کنارتختش یصندل یرو و دادم تکان را سرم



 در خون یقرمز هم هنوز و بود شده یچيباندپ سرش.شدم رهيخ وصورتش سر به

 .شد یم دهيد صورتش

 .زدم شيصدا دستش خوردن تکان با

 .انيرينص یآقا_

 .کشد یم درد که شدم متوجه اش چهره شدن مچاله با که داد تکان را سرش

 .نده تکون رو سرت_

 .افتاد نگاهم به نگاهش و بازکرد هم از یآرام به را شيها پلک

 :وگفتم دادم قورت را دهانم آب

 خوبه؟ حالت_

 :گفت گرفته يیصدا با

 کجام؟ من_

 ..و شد مارستان،دعوايب_

 :وگفت ديپر حرفم انيم

 .ادمهي_

 ؟یاومد چرا تو

 :وگفتم گرفتم صورتش را نگاهم

 .رفتم یم داشتم گهيد_



 .شد دهيکش دستانم که بلندبشوم خواستم یم

 :گفت که شدم اش رهيخ ريمتح

 ؟یمطمئن_

 نباشم؟_

 ه؟يچ کارا نيا

 .ممنون کمکتون ن،بابتيکن ول رو دستم

 :وگفتم کردم غرش تيعصبان با بعد

 شد؟ داتونيپ هوي چطور شما اصال_

 :داد جواب طنتيش با تشيموقع به توجه بدون

 .کنم تحمل نتونستم یکرد قطع تلفنو یول نمتيبب خواستم یکردم،وقت بتيتعق_

 

 :گفت کالفه که بلندشدم

 !گهيد نييپا ايب طونيازخرش_

 :گفتم اخم با

 ه؟يچ منظورتون_

 :تکردوگف دعوت یخاص نگاه به ومرا گرفت را دستانم



 یه راهرو یتو که گفت پرستار ،درضمنیومدينم مارستانيب تا ینبود فکرم به تواگه_

 !نبوده دلت یتو دل و یزد یم قدم

 .انداختم نييپا را سرم و دميگز را لبم

 درسته؟-

 :وگفتم دادم تکان را دستم

 .برم ديبا من نيکن یم اشتباه نه_

 !یکن قبول یخوا ی؟نمیکن یم مقاومت چرا-

 :وگفت داد تکان را دستم

 .یبر در قسر زارم ینم دفعه نيوبگو،ا کن نگام_

 :گفتم کنان من من

 ه؟يچ منظورتون فهمم ینم من آخ..آخه-

 !یفهم یم خوبم یفهم یم-

 :گفت که کردم وجور جمع را خودم اتاق به پرستار باورود

 .کنن استراحت ديبا شونميکاردارن،ا شما با دکتر_

 با شدم،دکتر وارد و زدم برداشتم،در قدم دکتر اتاق طرف بهزدم، رونيب ازاتاق ناچار

 :وگفت برداشت چشم یازرو را نکشيع من دنيد

 درسته؟ ان،يرينص خانوم_



 :وگفتم دادم تکان وراست چپ به را سرم

 .مجدهستم نه_

 :وگفت افتاد اش یشانيپ به یزير اخم

 ...یهمسرآقا مگه شما_

 .کردم قطع را حرفش

 !نه-

 .رفت مطلب اصل سر و کند یجکاوکن نکرد یسع

 .ديکن هيته االن نيهم رو دارو یکسري ديبا شما-

 یحرف گرفت،بدون طرفم به و کرد ادداشتي یا نسخه یا برگه یرو سپس

 .زدم رونيب اتاق از برگه بعدازگرفتن

 کردم؟ یم هيراته شيداروها ديبا داشت؟چرا یربط چه من به

 کرده جبران را لطفش نکهيا یبرا وصرفا رساندم مارستانيب به را او تيانسان یرو از

 !نداشت یربط من به گريد بعد به نجايباشم،ازا

 .شدم منصرف رفتن از داروها یاداوري زدم،با رونيب مارستانيب از نيبنابرا

 ..شد ینم!شوم الشيخيب شد ینم

 ... به لعنت

 !؟یزيچ چه به لعنت



 .رارکنمف قتيازحق و بزنم گول را خودم داشتم یسع یآر

 .گرفتم شيدرپ را داروخانه راه و کردم کج را راهم

 

 .شدم اتاق وارد و دادم ليتحو پرستار به داروهارا

 :گفت که شدم رهيخ رونيب منظره وبه رفتم کنارتختش ی پنجره روبه

 !یگرفت واسم رو داروهام دميشن_

 : وگفتم انداختم صورتش به گذرا ینگاه

 ؟یچ که خب_

 :داشت،گفت انيجر درآن خنده که یلحن با

 .یچيه_

 شدم؟ عاشقت یبگ یخوايم نکنه_

 ؟ینشد_

 .دميچش را خون گس وطعم دميجو را نمييپا لب حرص از

 .بازماند ازحرکت ميپاها حرفش با که رفتم یدرخروج سمت به

 ؟یبر یتونيم_

 : وگفتم چرخاندم را سرم.شد خشک در ی رهيدستگ یرو دستانم

 ؟یبگ یچ یخوا یم_



 ؟یبزار دلم یرو پا ببازم،بعدم بهت دلمو من یخوا یم

 :گفت یمهربان د،بايلرز ام چانه

 !باشه دوطرفه حسم خوام ی،میريبپذ رو قتيحق خوام یم_

 

* 

 نينداشت،بنابرا را مارستانيب طيمح تحمل حامد کرد،اما مخالفت صيترخ با دکتر

 شکل ما نيب یا رابطه که شد ینم باورم بودم نشسته نشيماش شد،داخل مرخص غروب

 .است گرفته

 .دادم تن مخالف جنس با رابطه به چگونه داشتم،که دلشوره حال نيا با

 .ديبخش شدت را قلبم ضربان دستانم یرو دستانش یگرما

 .بودم ومعذب بود نشده آب خمي هنوز

 ماهور؟_

 .کردم نگاهش یوسوال گرفتم راباال سرم

 .باش راحت من با_

 .ادمد تکان وراست چپ به را سرم

 

 :وگفت داد رو روبه به را نگاهش



 م؟يکجابر خب_

 .شده رميد خونه برسون منو شهيم اگه_

 :وگفت گذاشت چشمش یرو را دستش

 .چشم یرو به_

 

* 

 وگفت نزد حرف اديز کردم،امشب یم مرور را مانيها چت آمد ینم چشمم به خواب

 .داربمانديب صبح تا مجبوراست و است شيکارها ريدرگ که

 توجه ظاهرم به شتريکردم،ب یم چک شتريب را خودم حال بود شده آغاز ميها یافب اليخ

 رگه ميموها دانستم یم االن به تا بافتم،اصال یم را ميبودم،موها شده وحساس کردم یم

 دارد؟ يیخرما يیها

 است؟ بلندشده نکهيا اي

 نيسنگ ميها،پلکها نيا به فکرکردن با.کردم شانه را ميوموها ستادميا نهييآ یجلو

 .رفتم خواب شدوبه

*** 

 .دارشدميب ازخواب ميموها یرو یانگشت نوازش حس با

 .دميپر ميازجا نايم دنيباد

 .زد یم ناقص ی سکته بود من یجا ی،هرکیش یم ظاهر سرم یباال جن نهويع_



 !خواب؟ ساعت_

 غافل انيم از و شد دعوا کافه در که افتادم روزيد ادي فرستادم،به گوشم پشت را ميموها

 .شدم

 :گفتم اخم با

 زد؟ بتيغ یگور کدوم روزيد یبگ شهيم_

 :بزند،گفت چپ یعل کوچه به را خودش کرد یسع

 .یبود من شيپ شد مطمئن گهيد کردم دودر مامانتو_

 :شدوگفت نييوپا باال شيگلو بکيس.بده منو جواب_

 .اومد شيپ واسم یکار_

 :وگفتم گرفتم را اش قهي

 !گه؟يد کار_

 حاال؟ شد ین،چيتنهاباش خواستم کردم طغل بابا_

 یصدا بعدازآن کردم فيتعر شيرابرا وموضوع شد پهن لبخندم روزيد اتفاقات ادي به

 .داشتم اميپ حامد از بلندشد،برداشتم ام یگوش

 

 :گفت یچشمک با نايم

 زادس،حامده؟ حالل_



 .دادم تکان آره نشانه به را سرم

 .شد پررنگ لبم لبخند امشيپ خواندن با

 ؟یزم،خوبيعز_

 :وگفتم گرفتم دندان به را لبم گرفت بشگولم نايم که دادم را جوابش

 مرگته؟ چه_

 !یگوش تو یرفت باز_

 .نديبب مرا خواست یم برداشتم،حامد چشم نايازم اس یصدا با

 :گفت نايم که شدم قرارگذاشتم،آماده کافه همان داخل

 !امايم منم_

 توکجا؟_

 .نميبب رو ختبدب مرد نيا خواميم اميم_

 .کردم همراه باخود هم را نايکردم،م نثارش یا غره چشم

 .ديکوب یم قلبم و ديلرز یم دستانم حال نداشتم،اما استرس نطوريا دمشيد که بار نياول

 :کردم زمزمه رلبيوز دميکوب نايم یبازو به آرنج با شد کافه وارد که نيا محض به

 .اومد اوناهاش_

 ژل با را لختش یبود،موها نشسته تنش به خوب یليخ رنگش یطوس وشلوار کت

 .کرد تيسرا جانم عمق تا لبخند نيزد،ا یحيمل لبخند دنميد با بود داده حالت



 !آمد یم صورتش به لبخند قدر چه

 :گفت که شدم بلند ميجا از دستپاچه ديرس که زيسرم به

 .نيبش_

 .راداد جوابش یگرم با هم حامد و کرد سالم یارام به نايم

 تنها مارا است الزم که کرد حس نايم گذشت،خود که مانيصحبتها از یکم

 ما از محمد ی بهانه به بازهم و بلندشد شيازجا بود بلد خوب را بگذارد،کارش

 .کرد یخداحافظ

 !شهيداشتم،هم دوست را طعمش اما زد یم را دلم اش یدم،تلخينوش را قهوه از یمقدار

 یباز به را دستم انگشتان انگشتانش بعد یکم نشست دستم یرو حامد گرم دستان

 .شد یمنته ما یچشم ارتباط به و گرفت

 که نبود مطمئن اما بزند را یحرف که کرد یم دست بود،دست شده رهيخ من به لبخند با

 .نه اي ديبگو

 :گفت یارام وبه زد ايدر به دل و کرد تر را لبش

 ؟یش ینم ناراحت ازت بخوام یزيچي راستش_

 :داد ادامه که کردم هشنگا یپرسش

 خونم؟ یايم_

 !کارامم ريدرگ یليخ هفته نيا بگذرون وقت بامن رو امروز

 .کرد رخنه وجودم در یاضطراب و دلشوره انداختم نييپا را سرم



 !رفتن؟ یبرا داشتم شک حاال اما نداشتم یترس که بار نياول

 داشتم؟ دوست را حامد من

 .نداشت،داشتم دنيپرس که نيا

 .باشم داشته مثبت افکار بزنم،که بد نفوس دينبا کردم،که نيتلق خودم به

 !افتاد نخواهد یاتفاق نخواهم من تا آره

 .گذرد یم چه ذهنم در که گفتم یم حامد به کنده پوست و رک کاش

 :وگفت آمد حرف به ازسکوتم

 شد؟ یچ_

 .بلندکرد را سرم و گذاشت ام رچانهيز را دستش

 .زميعز ،نترسیکن یم فکر یچ به دونم یم_

 

 :وگفتم بلندشدم بالفاصله بود گرفته راه ام یشانيپ از عرق بودم کرده داغ

 .يیدستشو رميم_

 شده ديسف گچ مانند ام شدم،چهره رهيخ خودم به نهيآ داخل از و زدم صورتم به یآب

 :وگفتم دادم رونيب یقيعم نفس بود

 !شده باش،چت آروم_



 اش یگوش با صحبت مشغول حامد که دميفهم اصلهف ازهمان و امدم رونيب يیدستشو از

 :وگفتم زدم یزير لبخند کردم قطع را یگوش زيم به من شدن کينزد با است

 بود؟ یک_

 قسمت امروز انگار اما یباش شميپ شب تا خواستم!ازشرکت نبود یمهم زيچ_

 .شرکت برم ديبا خودمم خونه رسونمتيم هفت ست،ساعتين

 یمشکل اش خانه به رفتن دوساعت و دارد جلسه هک بودم دم،خوشحاليکش یپوف

 .نداشت

 بود گرفته تيرضا نشانه به مرا سکوت حامد مينشست نيماش داخل حساب هيتسو بعداز

 .بود سرزنده و

 .راند اش خانه سمت به

 باهم و گرفت را دستانم.ستادميا یورود در کنار و شدم ادهيپ زودتر من ميديرس یوقت

 کرد ام محاصره خودش و ديکوب در به مرا وحشت با تبس راکه در ميشد داخل

 .قرارداد واريد کنار صورتم دوطرف را دستانش

 گرفتم نييپا را افزود،سرم یم قلبم تپش به و خورد یم صورتم به شينفسها هرم

 :وگفتم

 ؟یکن یم کار یچ_

 کنار؟ یبر شعيشه،ميم

 .باشم کتينزد کمي کنار؟بزار برم چرا_



 :داد ادامه و آمد کينزد صورتش

 ...کنم حست_

 .شد یم کترينزد هرلحظه صورتش

 !نداشتم یآمادگ من نه،نه

 .دادم وهول فشردم اش نهيس یرو را دستانم که بود دهيرس ميلبها یسانت کي به

 د؟يبگو چه دانست یکرد،نم نگاهم شوکه

 .بودم رفته تند اديز من دهميشا

 .ميايب کنار آن با که خواستم یم تفرص و دادم یم حيتوض شيبرا آرامش با ديبا ديشا

 :وگفت گرفت باال را دستانش

 ..کنم یکار نبود قرار که شد؟من چ_

 :گفتم کنان من من

 .بده وقت بهم لطفا..ل..تونمينم ،من من_

 صبرکنم؟ چقدر من خوب_

 کرده زوم ميلبها یرو که نطوريکردم،هم حس را ميلبها به چشمانم از نگاهش حرکت

 :داد بود،ادامه

 !منن مال نايا_

 !دشينبوس دشويد شه ینم



 .نبود خودم دست است،اما حساس کار نيا یرو دانستم یم دميگز را لبم

 رفت؟ کجا.نبود حامد آمدم که خودم به

 .دميشن آشپزخانه از را شيصدا که سرچرخاندم

 .نجاميا من_

 را مانتو نيراام،بناب دهيپوش تاب که دميفهم بازکردم،اما را ميمانتو یها دکمه گرما از

 .اوردميدرن

 .کردم کپ حالت نيدرا دنشيد با که شدم آشپزخانه وارد

 .ديکش یم سر سرهم پشت را مشروب کيپ

 .دميکش رونيب شيدستها از را وانيل و رفتم جلو

 :وگفت کرد نگاهم

 .خانومم نترس_

 :وگفتم بردم رونيب اشپزخانه از و دميکش را دستش

 !یخور یگفتم،نم که نيهم_

 .شد کميونزد چسباند واريد به مرا حرکت کي در

 :زد لب کنارگوشم

 !نرو،بمون گهيد_

 .بود وجودآمده به یکينزد نيازا یسوزناک یبستم،گرما را چشمانم



 !بزنم پس را مرد نيا توانستم ینم من

 .بود کرده غلبه عقلم بر قلبم

 .بود نندهک رهيخ نگاهش شد،برق رهيخ چشمانم به و فرستاد گوشم پشت را ميموها

 .خواستم یم را دنشيخواستم،بوس یم هم توانستم،خودمينم گريآمد،د جلو

 .کرد خمار هم مرا افتاد،چشمان هم یرو که شيها پلک

 .گرفت یباز به را سردم یداغش،لبها یها لب

 .شد حلقه دورگردنم گرمش دستان

 .کردم اش ید،همراهيبوس یم داشت،تشنه عطش دنشيبوس

 مانيها بوسه در خون گرفت،طعم گاز را ميولبها زدم شيموها به یچنگ ناخودآگاه

 .داشت یجالب بيترک

 

 

***** 

 .برسد سر مبادا تا داشتم اشپزخانه در به چشم و زدم یم بهم تندتند را شربت

 :وگفتم کردم نثارش فحش ريز

 !کنم خوابت ،مجبورمیکن یم درست دردسر من واسه همش یخورد ینم یمرد یم_



 اشپزخانه از.بودم کرده حل شربت داخل را آرامبخش اشت،قرصند عوارض کاش

 .گرفتم سمتش به را وانيل و نشستم کنارش بود کرده لش مبل یزدم،رو رونيب

 .بخور_

 :وگفت انداخت من به ینگاه مين

 .خورم ینم.خوام ینم_

 :کردوگفت دراز طرفم به را دستانش

 .بغلم ايب_

 :گفتم طنتيش با

 .اميم بخور_

 و ديکش بغلش یتو د،مرايسرکش را شربت و شد رام که کاشتم شيلبها کنار یا بوسه

 .زد ميموها یرو یا بوسه

 .کرد یم اثر زودتر دادم،کاش قورت را دهانم آب

 .رساندم یم خانه به را خودم زود ديبا

 :گفت

 !گرمه اريدرب مانتوتو_

 !نه،راحتم_

 یصدا که فشردم مه یرو را ميها رفت،پلک ميمانتو یها دکمه سمت به دستش

 .کرد متوقفش اش یگوش



 :بردارد،گفتم انرا بود تالش در بود زيم یرو یگوش

 .دميم بهت صبرکن_

 :وگفت گرفت را دستم شدت با

 .دارميبرم نه،خودم_

 .شدم شوکه حرکت نيازا

 .انداخت مبل یرو کنارش و کرد قطع را یگوش

 :وگفتم رفت باال ميابرو یتا

 بود؟ یک_

 :گفت یا دهيکش لحن با

 .سين مهم_

 .ديکش بغلش داخل مرا بازهم

 رونيب بغلش از را خودم ارام و ماندم حالت همان یتو قهيدق شد،چند شل دستانش اما

 .بود برده اوردم،خوابش

 .زدم رونيب ازخانه و برداشتم را فميوک بلندشدم

 .کرد خطور ذهنم در اش لحظه آن حرکت که بودم یتاکس منتظر

 هم یمست حالت یحت که بود زده زنگ او به یکردم،ک یم کچ را اش یگوش کاش

 .کرد رد را تماس نروم،که اش یگوش سمت به که بود مواظب



 .سوارشدم و امدم رونيب فکر ن،ازيماش بوق یصدا با

 !یاميپ ،نهیتماس نشد،نه یخبر حامد از شب ازآن بعد

 .بود جواب یب هم ميامهايپ واقع در نداد یجواب اما زدم زنگ کباري هم من

 یمجرد جمع ميتوانستيوم بود رفته روستا به بودم،مامان کرده دعوت خانه به را نايم

 .ميباش داشته

 سمت زنگ،به یصدا با بودم نايم امدن منتظر ومن بود افتاده جا یحساب یسبز قورمه

 .بازکردم را در و برداشتم زيخ فونيا

 .بود انداخته گل هم شيلپها بلکه نبود پکر قبل یها دفعه برخالف بار نيا

 .زد لپم به یا بوسه و گذاشت یغذاخور زيم یرو را ینيريش جعبه

 .خونهيم خروس ه؟کبکتيخبر_

 :گفت لبخند با

 .کنميم ازدواج دارم_

 :گفتم باتعجب و زد رونيب حدقه از چشمانم واقع به

 ؟یک با_

 

 .محمد_

 :وگفتم کردم یزير اخم



 کرد؟ جذبت داشت مار مهره شد یچ!ومديم بدت پسره او از که تو_

 :کردوگفت گره درهم را انگشتانش

 .گفتم رو بله ادينم رميگ اون مثل خوب پسر دميد_

 !نمشيبب ديبا بار هي_

 :وگفت برداشت قدم اشپزخانه سمت

 !دهيچيپ يیغذا یبو چه_

 :وگفتم رفتم دنبالش

 .نميچ یم رو زيم منم کن عوض لباستو_

 :فتوگ گذاشت ام شانه یرو را دستش

 !نميبب صبرکن_

 :داد ادامه مکث یکم از بعد

 شده؟ یزيچ!یا گرفته_

 :وگفتم زدم پس را دستش

 .نه_

 نشناسمت؟ شهيم_

 :بود،گفتم نييپا سرم که نطوريهم

 !ستين یخبر حامد از هيچندروز_



 :وگفتم کردم فيتعر شيبرا را شب آن هيقض

 شده؟ دلخور یعني_

 :گفت متفکرانه

 !شده دوتا شلوارش نکنم غلط_

 دادنته؟ هيروح عوض_

 !قتهيحق خب_

 دلم یتو آب کردم،نگذاشت یم دق يیازتنها کنارنبود،مطمئنا نايم اگر چندروز نيا

 .کند کمرنگ افکارم از کرد یم یسع هم را حامد بخورد تکان

 .خبربودم یب حامد از که بود هفته کي قيدق بود،امروز شنبه روز صبح

 !دراتاقم ومن بود دهيوابخ يیرايپذ در کاناپه یرو نايم

 .برداشتم را یگوش دهيچسب بهم یها پلک کرد،با دارميب ازخواب ام یگوش یصدا

 .دادم کمرم به یوقوس کش دم،ويمال را چشمانم

 یبود،نم داده را جوابم هفته کياز بعد حامد.،بازماندیشاد البته و تعجب از دهانم

 !؟یعصبان اي باشم خوشحال دانستم

 :نوشتم شيبرا حرص با

 ؟يیکجا هست معلوم چيه_

 :نوشت فقط



 .خونم ايب_

 .نوشتم عاقبتش به فکرکردن بدون

 .باشه_

 .فرستم یم االن یندار ادرسو که تو_

 .نبود بودم رفته که یا خانه آن ادرس اما رافرستاد قه،ادرسيدق چند بعداز

 !داشت؟ خانه چند حامد

 .بلندشدم تخت یرو واز دميکش یپوف

 

 و شدم یعصبان خورد غلت و بست را بازش مهين دهان دادم تکان را انيم یها شانه

 .کمرگفتم به دست سرش یباال

 !،نه؟یش ینم داريب_

 :گفتم یازمکث بعد

 .یخواست خودت باشه_

 سرش یرو را آب و ستادميا سرش یباال برگشتم آب پارچ با و رفتم اشپزخانه سمت

 .کردم یخال

 .بود دهيپر چشمانش از ستاد،خوابيا باش آماده ومنگ جيگ

 :گفت تيعصبان با کرد درک را صحنه که بعد یکم



 ؟یضيمر_

 :گفتم یخونسرد با

 .زدم صدات ی،هیخواست خودت_

 مرگته؟ چه سحر کله_

 .بخوابم رميبگ یزاشت یم

 :گفتم ینگران داد،با سر یا ازهيخم

 .داده اميپ حامد_

 خب؟_

 .خونش برم خواسته خب_

 .برو_

 :وگفتم زدم قدم را راهرو

 !داده گهيد ادرس هي اما_

 اره؟يب سرم يیبال نکنه

 :گفت نهيس به دست

 !دارم رو هوات دور از برو_

 :وگفتم انداختم باال ابرو

 !ینزن ميج!یباش نداشته اگه_



 !زدن؟ ميج منو_

 !یدار سابقه_

 :وگفت ماند منتظر یتاکس داخل نايم زد یم تند تند قلبم

 !خونش ميزيريم مامور با یومدين ه،اگیايم یريم ساعته مين نيبب_

 موردنظر خانه در به و شدم کوچه وارد شدم ادهيپ و دادم قورت را دهانم آب

 !نداشت ازآن یکم دست هم خانه نيدم،ايرس

 !تر یتجمالت یکياز یکي

 .زدم وزنگ بردم فونيا طرف به را لرزانم دستان

 !ختير یهر در،قلبم بازشدن با

 یدم،حسابيپر ميجا از اطيح ی گوشه یسگ کردن پارس باشدم، داخل و دميکش را در

 !بمانم آنجا نبود زيد،جايرس یم نظر به گرسنه

 .بود گوشم ام بزرگه تکه حتما وگرنه

 :بار،گفتم نيچند زدم در دميرس یورود دم به رفتم جلو

 هست؟ یکس_

 

 رهيخ خانه ليوسا نظرگذراندم از را اطراف و شدم خانه وارد ناچار دمينشن یپاسخ

 !لهيوس نيکوچکتر تا لوستر بودند،از کننده

 !بودند طال از يیرايپذ وکنار گوشه یها مجسمه



 .داشتند متفاوت دکور هرکدام و بود شده دهيچ مبل دست ،دويیرايپذ طرف دو

 .زدم صدا را شدم،حامد غافل ام یاصل هدف از لحظه کي

 ...حامد_

 ...بار کبار،دوبار،سهي

 .نبود کس چيه

 حامد تر بلند تن با گريد چندبار گشتم یم یکس دنبال به چشمم با دميچرخ مخود دور

 .زدم صدا را

 ؟يیکجا...حامد_

 :دادم ادامه یبعدازمکث

 ؟یستين خودت اونوقت نجايا اميب یگفت_

 .کرد خکوبميم ميسرجا یفيظر یصدا که برداشتم را قدمم نياول بود دهيفا یب ماندنم

 بله؟_

 !دم؟يشن یم درست

 !بود؟ زن کي یصدا،صدا نيصدا،ا نيا

 !ام؟ زده توهم نکند

 ی خانه یتو کنم،اخر یم اشتباه که گفتم یم خودمم به مدام دادم قورت را دهانم آب

 کند؟ یم چکار بهيغر زن حامد



 .داد یم خراش را گوشم خورد یم کيسرام به تق تق که کفشش یصدا

 .زد خي تنم تمام زن دنيد با و برگشتم

 !داشت یريناپذ وصف هييبايز و بود لياستا سرتربود،خوش ازمن یليت،خداش یقدبلند

 :گفتم کنان من من

 ن؟يهست یک ما..شُ...شُ_

 ...ی خونه یتو

 :گفت مقدمه وبدون گذاشت تمام مهين را حرفم

 !زنشم_

 !داشتم شک هم بودنم زنده به گريدم،ديشن ینم

 .ديگو یم چرند که است گفت؟معلوم یم چه

 ؟یک زنش؟؟؟زن

 .ام آمده اشتباه را دخانهيکند،شا یم اشتباه ديشا

 !توانم یکنم،نم هضم خودم یبرا را حرف نيا توانمينم

 ..که...که است رممکنيغ حامد

 .کنم انيب خودم یبرا را حرفش توانستم ینم یحت

 :گفت که خواند را ذهنم انگار

 !حامد یگوش با اونم زدم جيمس بهت که بودم من اون.یومدين اشتباه_



 !جا نيا بکشونمت خواستميم

 

 ...نداشت امکان

 :گفت نهيس به دست و آمد جلو بردم یم سر به شوک در هنوز...نه

 ؟یخوايم یچ ما یزندگ از تو_

 شد؟ داتيپ ازکجا

 :شدوگفت ملتمسانه لحنش

 م؟يزندگ تو یافتاد بختک نيع چرا_

 :داد د،ادامهيبار یم وتمنا خواهش چشمانش از

 رون؟يب یبکش مياززندگ پاتو که یخوايم چقد؟چقد_

 :کنم،گفتم حفظ را موضعم کردم یسع

 ؟یباش زنش معلوم کجا از_

 :وگفت زد یشخندين

 ؟یباورنکرد هنوز_

 .بودم،برگشت شده کالفه که قهيدق وبعدازچند رفت باال ها پله از

 .گرفت طرفم رابه دستش ی شناسنامه

 .بود حامد خود



 !ام امده دونفر نيب که متنفرشدم ازخودم لحظه کي

 .شدم یم ميتسل دينبا!داشتم احساس حامد به خودآمدم،من به بعد اما

 مبلها سمت به تيجد با کنم،همچنان حفظ را غرورم که بود نيا یبرا فقط انکارها نيا

 .شدم رشيمتح ی چهره گر ونظاره انداختم پا یرو ونشستم،پا رفتم

 :گفتم

 .داره دوست منو حامد_

 !نداده چکدوميه به یجواب چيه حامد اما توبوده از امهايپ گن،تمامينم نويا مدارک اما_

 :گفت کرد یم ترک را يیرايپذ که نطوريهم و بلندشد

 .شه یم تموم گرون برات نطور،وگرنهيهم حامدم یزندگ رون،ازيب برو نجايازا_

 :وگفتم بلندشدم

 ؟یدار اعتماد بهش نقدريا_

 درسته؟ جاتيب اعتمادت نيبب کباري

 .کنميم ثابت تبه

 .برگشت طرفم به

 :وگفتم درازکردم سمتش به را ستادم،دستميا ومقابلش رفتم جلو

 !ینبود یکاف حامد یبرا تو که کنميم ثابت.کنميم ثابت بهت

 !است تشنه خونم وبه است یعصبان که داد یم ازآن نشان مکررش یها زدن نفس



 .کنميم ثابت بهت_

  ،باشهیکن یم اصرار که باشه،حاال_

 :داد ادامه تيقاطع با

 دايپ رو خانوادت.گميم رو یچ همه خانوادت به گذرم ینم ازت یکن اشتباه اگه یول_

 !نداره یکار برام کنم یم

 .افتاد رعشه به تنم خانواده اسم دنيشن از

 .شد یم تمام من نفع به نقشه نيا ديبا شد یم یهرجور

 :دادم ادامه

 .مونهيم تو منو نيب موضوع نيا پس_

 :رافشردوگفت دستم

 !قبوله_

 

 

 بکنم؟ ديکاربايچ خب_

 :وگفتم کردم ـمکثيکم

 توهم به و زارم یم قرارمالقات باهاش رهيبگ تماس من با حامد نکهيا محض به_

 !یايکجاب که دميخبرم



 رابازکردم در و کردم زدم،پاتند رونيب خانه آن از انداختم، وتک گرفتم را اش شماره

 :وگفت برداشت قدم سمتم به دنميد با بود زده هيتک نيماش کاپوت به نايم

 تو؟ يیکجا سبزشد رپاميز علف_

 خواستم یشد،نم ريسراز شکست،اشکم بغضم ناخواسته که بودم یتلنگر منتظر انگار

 !شدم یم سبک ديرم،بايبگ را شيجلو

 :ديپرس یم سوال هراسان نايم.دميکش باال را ام ینيب و کردم پاک را اشکم دست پشت با

 شده؟ یتو؟چ چته_

 کارکرده؟ یچ حامد

 :گفت تيعصبان با

 .رسم یم رو کهيمرت اون حساب رميم_

 :دمينال کردم یم پاک را اشکم که یدرحال و گرفتم را دستش

 .کنم یم فيتعر برات ميبر ايب_

 :گفت راننده که ميبود نشسته یتاکس داخل

 !نيبد پول ديبا هم رهايتاخ نيا بابت خانوم_

 :گفت مند گله نايم

 .بکن تويرانندگ شما آقا خب یليخ_

 :وگفت گذاشت دستم یرو را دستانش



 شده؟ یچ_

 :کردم زمزمه بود نييپا سرم که نطوريهم

 ...رفتم_

 خب؟_

 .بود قشنگ یليخ خونشون_

 خونشون؟_

 ه؟يچ منظورت

 .زدم زل نايم چشمان وبه کردم صاف را ميصدا

 !زنش و حامد ی خونه_

 .بود دهکر کپ من مانند درست

 بازشدـ بناگوش تا دهانش

 !زن؟!؟یچ-

 داره؟ حامد،زن...حا

 .زدم پسش حرص با زد حلقه چشمانم در اشک بازهم

 :وگفتم گرفتم پنجره سمت به را ميرو

 .مينزن حرف راجبش االن_

 



** 

 چنگ را مالفه و نشستم تخت یورو دميکش رونيب ازتنم را ميمانتو حرص با

 عاشق که من بود شده مرگم فرستادم،چه لعنت خودم هب و دميجو را لبم زدم،پوست

 هستم؟ ستنيگر ی آماده هرلحظه چرا است مهم ميبرا چرا بودم،پس نشده

 زل با نطوريهم ساعت کي.کنم خلوت خودم با تا تنهابگذارد مرا گرفت ميتصم نايم

 .خورد زنگ ام یگوش که گذشت واريد به زدن

 را صدا نيوا واربکوبميد به را یگوش استمخو یم دميد صفحه یرو که را حامد اسم

 !کنم خفه

 

 

 :دادم وجواب دادم قورت را دهانم آب

 بله؟_

 .زميعز سالم_

 .سالم_

 :گفت ديوترد شک با

 شده؟ یزي؟چیخوب_

 :گفتم لرزان یصدا با کنم کنترل را خودم کردم یکرد،سع احاطه را ميگلو یبغض

 ؟يیکجا معلومه چيچ،هيه_



 !یاميپ نه یزنگ نه

 .بود نيسنگ شرکت یکارها یليخ مدت نيا خوام یم معذرت ازت واقعا آره_

 :گفتم باخودم و زدم یپوزخند

 !شرکت یکارا_

 !یبود زنت شيپ مدت نيا

 :داد ادامه

 .شده تنگ واست دلم نمتياببيب فردا_

 !یشگيهم ی کافه_

 .دادمـ خاتمه صحبت نيا به من دهد،اما ادامه زدن حرف به داشت ليتما

 .ريبخ شب اديم خوابم من_

 مرز که ختمير اشک يیجا تا دادم دنيبار ی اجازه چشمانم به و شدم ولو تخت یرو

 .رفتم خواب به اشک از شده تر بالشت یورو تارشد دميد

** 

 شبيد بود،چون شده رگ به رگ ميدارشدم،پاهايب خواب از ام یگوش آالرم یصدا با

 .بودم دهينخواب خوب

 کرده ورم چشمان دنيباد ستادميا نهيآ یجلو کردم مرتب را ميموها و بلندشدم

 .شد تازه درذهنم روزها نيا ام،اتفاقات

 !باشد حامد زن که کردم یم گمان بود ناشناس خورد،شماره زنگ ام یگوش



 ربط حامد به تا نکنم خطابش نگونهيا تا دانستم یم را اسمش کاش یبد نام چقدر اه

 .باشد نداشته

 :دادم جواب

 بله؟_

 .بود خودش

 .ام یکين من_

 :گفت که کردم سکوت

 !حامد زن_

 .زد چنگ قلبم به یکس انگار

 ؟یکرد کار یچ خب-

 :دادم جواب

 ..و باش اونجا دو ساعت راس کنميم اس واست رو ادرس_

 :وگفت ديپر حرفم وسط

 .فعال.دونم یم شويبق_

 یا لحظه ددر نيا از بلکه رميبگ خي آب دوش داشتمـکه الزم.کرد قطع را تلفن

 .دورشوم

 



 افتاده گود رچشمانميآمد،ز یم دنبالم به خودش بودم،حامد شدن آماده مشغول

 که نبود مهم ميبرا حال اما دادم یم خرج به را وسواس تينها حامد یبرا شهيبود،هم

 !نه اي دهد یم عرق یبو تنم

 .بود ديسف گچ مانند که دميکش لبم یرو یمات رژلب تينها

 را نکشيع دنميد با بود سرکوچه نشيماش زدم رونيب و انداختم نمشا یرو را فميک

 .برداشتم قدم آهسته و زدم یظاهر لبخند داد تکان دست ميبرا و دراورد

 .کردم یسالم رلبيز و سوارشدم

 :گفت بالبخند و کرد ليمتما سمتم به را خودش

 خانوم؟ یخوب_

 !صورتش یتو بندازم تف خواست یم بود،دلم آزاردهنده ميبرا هم زدنش حرف حاال

 !زاربودميب چشمها نيا کردم،از نگاهش

 .خوبم_

 :گفت سپس و افتاد شيابروها نيب یاخم

 اهه؟يس چرا رچشماتيز_

 شده؟ یچ

 زد؟ بتيغ هفته کي چرا تو.سين یزيچ یچيه_

 :وگفت ديکش را ميلپها

 !یدلخور پس_



 :دمينال

 .یليخ_

 :گفتم باخودم

 !یهست یداشتن دوست یالش هي نکهيازا. یليخ_

 .نشد ردوبدل نمانيب یحرف راه نيب راند را نيماش

 .اونبود از یخبر انداختم ینگاه را وبرم دور نشستم کافه داخل

 :بلندشدوگفت حامد

 .بدم سفارش رميم_

 .دميکش رونيب فميازک را ام یگوش حامد بادورشدن و دادم تکان یسر

 :دادم جواب بوق ازچند بعد گرفتم را اش شماره

 !ميا کافه تو ؟مايیکجا_

 :دادم ادامه یمکث با....

 !نتتينب فقط_

 .خداحافظ اديم داره باشه

 .بود داده سفارش قهوه و یشکالت کيک شهيهم مانند

 !انيرينص جناب آب یرو فتديب ات پته قراربود امروز

 کردم؟ یم کجاشروع از ديبا



 چشم به را اش یدود نکشيع زدم یتمنديرضا لبخند شد کافه وارد که یکين دنيباد

 .بود يیشناسا قابل عمرا زد،حاال

 .نشست ما به زيم نيکترينزد یرو

 .بود ما به تماما وحواسش هوش و گوش

 :کردم شروع

 :گفتم باخنده

 بگم؟ یزيچي خواميم حامد_

 :وگفت داد فرا گوش من به اقياشت با و گذاشت زيم یرو را اش قهوه باتعجب

 !یباش طونيشروش قبال لمث که بودم لحظه نيهم منتظر_

 :وگفت زد یمحو لبخند

 جانم؟_

 :گفتم دلبرانه لحن با

 !یندار دوست منو تو_

 !ميکن تموم ويچ همه خواميم نيهم واسه

 :وگفت جاخورد

 ؟یگيم یچ_

 سرجاشه؟ حالت



 نخورده؟ سنگ به سرت

 :گفتم اخم با

 .ميخواستگار ايب یخوايم منو اگه م؟تويبمون دوست ديبا یک تا_

 .ديجو یم ازحرص را لبش پوست که شدم رهيخ یکين به یشمرچيز

 

 :لبخندگفت تصورم،با برخالف

 خوبه؟ ام؟امشبيب یک اميم_

 د؟يگو یم چه ديفهم یم بود؟اصال یک گريد نيا

 ناباور حرف نيا دنيازشن هم هنوز زد،که یم پرپر که سوخت یکين یبرا دلم آنطرف

 !داد یم ازدواج شنهاديپ بهيغر دختر به بود،شوهرش مانده

 .کرد مقاومت وبازهم داد فرو یسخت به را بغضش

 :گفتم من من با

 !نه که امشب نه_

 !یداشت عجله که تو_

 !ادينم بدم منم البته

 :وگفتم دميکوب شيبازو به یمشت

 .گفتم یزيچي من حاال_



 :گفت خورد را کيازک یچنگال که یدرحال

 !یردک مطرح رو موضوع نيا که خوبه ام یجد من نه_

 :داد ادامه مکث یکم با

 .اميم گهيد چندشب_

 :وگفت نداد مجال که بازکنم اعتراض به لب خواستم یم

 !سين وارد اعتراض_

 را یصندل بلندشدن موقع و برداشت زيم یازرو را فيک شدت با که شدم یکين متوجه

 .کرد جلب خود به را همه توجه و ديکش باخودش

 .بود ما به سرش پشت خوشبختانه

 :وگفت شد اش رهيخ یا لحظه هم حامد

 !نيروان مردم_

 :گفتم دردلم و زدم یپوزخند

 !یکرد شيروان تو که خودته زن یروان اون_

 آورد؟ یم خودش سر يیبال یکين اگر

 شدم؟ یکين نگران کردم،چرا تعجب خودم از خودم

 .شدم آنها یدگزن وارد که بودم من...داد،اما باد به شبه کي را ميآرزوها تمام که بود او

 .ميهست شيجا نا،به هوس یقربان ما که است مقصر حامد دهميشا



 !غلط یزيچ وچه است درست یزيچ چه دانستم ینم!بود افتاده ازکار مغزم گريد

 :وگفتم بلندشدم بود یکين سمت فکرم فقط حاال اما

 .شده رميد خونه برم ديبا من حامد_

 

 !برسونمت بزار_

 .رميم خودم نه_

 حامد دانستم یم.رساندم مقصد به را خودم یتاکس با و زدم رونيب کافه از هبالفاصل

 .شود ینم دايپ اش سروکله حاالها وحاال رود یم شرکت به ازآنجا

 در به و داشتم نگه زنگ یرو را دستم بعد بار نشد یخبر اما فشردم را فونيا زنگ

 .دميکوب

 :داد قه،جوابيدق بعدازچند

 ؟یکارداريچ نـجايا_

 .درو کن ازب_

 .گرفت آتش اشکش،قلبم از سيخ صورت دنيباد

 :کرد،گفت یم پاک را اشکش کهينشستم،درحال کنارش

 ؟یشد؟خوشحال خنک نه؟دلت ینيبب یخواست یم رو لحظه نيهم_

 :وگفتم گذاشتم دستش یرو را دستم



 .بودم نگرانت_

 ؟یباش نگرانم ديبا چرا_

 !داره زن حامد شتمخبرندا من خورم یم قسم یول.خودمم دونمينم_

 :وگفت شد بلند و زد پس را دستم

 .رميگ یم طالق ست،منين مهم یچيه گهيد_

 :وگفتم شدم شوکه

 !؟یچ_

 :وگفت رفت ها پله سمت به زدو پس را اشکش

 !منه یزندگ نيا شه ینم تومربوط به نجايازا گهيد_

 درب متس به آرام یکردم،قدمها یوخداحافظ کردم گره رابهم دستانم و بلندشدم

 .برداشتم یخروج

 شد؟ یم ريخ به ختم یراحت نيهم به هيقض یعنيبودم، درافکارم غرق

 شدم،چشمانم درچشم چشم یپسر با که بازکردم را در فکربودم در که نطوريهم

 .دميکش عقب را خودم باتعجب و شد درشت

 :وگفتم کردم یاخم

 !من توحلق یرفت کن نگاه جلوتو آقا_

 



 

 ؟یهست بکارمطل یهپروت یتو،تو_

 :وگفتم شدم کمر به دست

 !کن صحبت درست_

 :کردوگفت یطانيش ی خنده

 !مادمازل ريبپذ رو پوزشم_

 .کرد یم تريعصب را من و ديخند یم زيزرير

 :گفتم را نياوردم،اين کم آنکه یبرا ديشا

 ؟یکنيم یغلط چه نجايا_

 :شدوگفت ام رهيخ ومبهوت شد گرد چشمانش

 !تاحاال دمتي؟ندیهست یکين دوست تو_

 !ینيمنوبب داره یليدل چه_

 !ميکين داداش من!یکن یم یقاط چرا یه_

 :گفتم طعنه با و انداختم شيسرتاپا به ضيغ با ینگاه

 !کنار بکش_

 با یباز قلدر گونه نيا!نطوريهم هم بود،خودم زده رتيح شدت به رفتارم نيازا

 !نداشت یهمخوان تميشخص



 .کردم یم حس را رهگذران نگاه ینيسنگ و فتمر یم راه دورشدم،تندتند آنجا از

 و شدم پالس تخت یرو دميرس خانه به نکهيا محض به نيهم یبرا بود شده کوفته تنم

 .برد خوابم

 

**** 

 !کنم درستش خوب توانستم ینم و کرد یم ام کالفه شهيبودم،هم کوکو پختن مشغول

 .بودم شده عاجز یآشپز از نبود مادر که مدت نيا!صفربودم یآشپز نهيزم در درکل

 .بود انينما بدنم یجا یجا در ام یسوختگ آثار

 آن از که رفت حامد سمت به فکرم کردم یم رو و ريز تابه داخل را کوکو کهيدرحال

 کرده صحبت یکين با و رفته خانه به که بود،نکند نگرفته یتماس یخداحافظ لحظه

 !خته؟ير دستش یرو را یپاک آب هم یکيون

 .دميپر باال به دومتر و بلندشد نهادم از آه دستم یرو داغ روغن دنيپر با

 

 

 مجبور گريد که بود خوب بود برگشته بود،مادرهم گذشته يیروزکذا آن از یروز دو

 آتش به را خودت است خوب که بود گفته مامان گذشته ازآن کنم یآشپز نبودم

 !یدينکش



 يینها یحرفها و داشتند یخواستگار بامش اما ميبرو کافه به باهم که زدم زنگ نايم به

 .زدند یم را

 اتاق در را کامل روز کي که نداشت کردم،سابقه یم دق ماندم یم خانه نيدرا اگر

 .ببرم سر به خانه

 ونشستم کردم انتخاب را نقطه نيتر رفتم،دنج کافه به معمول طبق و زدم رونيب خانه از

 !یپياک یبعض و بودند جفت یشدم،بعض رهيخ مردم به

 !یمجاز یفضا در غرق اما تنها مانندمن اهميبعض

 هدف هم واقعا ديبودند،شا گرفته صورتشان یجلو را بزرگ یا روزنامه هم یبعض

 .کردند یم یجاسوس بلکه نبود خواندن

 که یا ضربه با که دميچش ازآن یا جرعه و کردم آورد،فوتش را ام قهوه که گارسون

 .ديجه رونيب آن از ازقهوه یمقدار و خورد یتکان وانيل خورد زيم به

 و شده رهيخ من به نيخون چشمان با که دميد را حامد و شدم رهيخ جلو به ترس با

 .است آمده فرود زيم یرو اش شده مشت دستان

 :وگفتم دادم قورت را دهانم آب

 شده؟ یحامد؟چ_

 .کرد رخنه وجودم در یزد،ترس که یپوزخند با

 :وگفت گرفت من روبه ديتهد نشانه به را انگشتش

 !ميعصبان چرا یدون ینزن،م راه اون به رو خودت_



 :وگفتم انداختم ینگاه را بر و دور

 .نکن یزير م،آبرويبزن حرف نيبش_

 .ونشست ديکش عقب شدت با را یصندل

 ؟یکن حيتوج رو کارت چطور یخوا یم_

 :گفتم شخندين با

 ؟یدخترباز نبالد یرفت یداشت زن که یکش ینم ؟خجالتیکش ینم خجالت_

 :دادم بزنم،ادامه را شمين خواستم یم

 !باشه حيوق تونهيم چقدر آدم_

 .شد یم مشت شتريب بود،دستانش شده کبود صورتش

 گم؟ها؟يم دروغ_

 :وگفت ديکوب زيم یرو را مشتش

 خودمه؟ دست رم؟مگهيبگ رو خودم یجلو تونم یم!بودم عاشقت کن فکر_

 .گفت یم چرند

 ؟یبگ یچ ینگ نويا_

 .شد منصرف بکوبد،اما صورتم بر که برد باال را دستانش

 !که یدار بزنم دست_

 :وگفت بلندشد



 !نره ادتي!رو کارت کنم یم یتالف_

 !شه منصرف گرفتن طالق از یکين کن دعا

 از رسما شيها حرف نيا با نداشتم مرد نيا به یديام گريکردم،د مشاهده را رفتنش

 .بود افتاده چشمم

 .زدم رونيب حساب هيتسو از بعد و کردم رها نخورده را قهوه

 

** 

 :وگفتم شدم اشپزخانه وارد بود دهيچيپ خانه در کلوچه یبو

 ه؟يجانـخبر مامان_

 ؟یکرد درست کلوچه

 .شو اماده توم انيب قراره دوستام دخترم آره_

 :وگفتم رونـزدميب اشپزخانه از کالفه

 .ندارم حوصله اتاقم تو رميم من_

 که کرد یم دعوت را وجقش و عجق دوستان راه به شد،راه یم کاريب هروقت هم مادر

 .داشتند دهيپوس افکار

 را خودم چون بودم تر سرحال شهيازهم امروز کردم خشک را ميوموها گرفتم یدوش

 .بودم سبکـکرده

 .بودم کنده وا حامد با را ميها سنگ



 !دختراست کي یرادا نيبهاتر گران اشکها!نداشت را ارزشش!ختمير ینم اشک گريد

 

 که یشد،درحال روشن صفحه و امد ام یگوش یبرا یجيمس که بودم زدن الک درحال

 :بازکردم را اميپ بود داده اميپ یکين کردم نگاه را اميپ کردم یم فوت را الکم

 .دارم یکارمهم باش جا نيا سه خونم،سرساعت ايب امروز ماهور سالم_

 نبود؟ خطرناک خانه آن به من فتننداد،ر جواب اما گرفتم را اش شماره

 ینم جاديا یمشکل رفتن قهيدق ده بود مانده سه تا انداختم،دوساعت ساعت به ینگاه

 .کرد

 با مادر قهقهه یوصدا جمع دنيد با زدم رونيب اتاق از و دميپاش یادکلن اخر در

 مرست خوان زدم،هفت یم وکله سر نهايا با دوساعت ديبا حاال دميکش یپوف دوستانش

 .کردم یم رد را

 ارادت من به شهيهم که یخانم کردم سالم یظاهر بالبخند و رفتم نييپا ها پله از

 یم حس داشت،هرلحظه یدرشت ی جثه گرفت درآغوش مرا محکم داشت یخاص

 .شوند خرد ميها استخوان که است االن کردم

 .فتماي نجات تيدرنها و شدم مادر ی غره چشم متوجه ازآنها یازخداحافظ بعد

 .رساندم را خودم یتاکس با

 .دميکش یقيعم نفس و کردم جا جابه شانم یرو را فميک

 .زدم را زنگ و رفتم جلو



 .دمييپا را وبرم دور و رابستم در اطيواحت متيمال بازشد،با در

 :زدم صدا و انداختم ها پله به ینگاه نبود یکس تماشاکردم را خانه داخل شدم داخل

 ؟یکين_

 خانوم؟ یکين

 .داشتم شک اما بود آشنا شيزد،صدا خشکم یمرد یباصدا

 .سالم_

 

 بود یپسر همان آن کردم تازه را شدم،ذهنم متعجب ميرو روبه پسر دنيد با و برگشتم

 .ميبرخورد بهم یکين ی خانه دم آنروز که

 !یکيبرادرن

 :گفتم اخم با

 ؟ نجايا شما_

 ...که گفت من به یکيکجاست؟ن یکين خود

 :وگفتآمد حرفم وسط

 !بهتونـبگه گفتم بهش من نکهيا بخاطر_

 :گفت که برداشتم قدم یخروج درب سمت وبه دادم قورت را دهانم آب

 .ميکن صحبت باهم دوکلمه دينيبش شهيم_



 !ندارم شما با یحرف من_

 .دارم من_

 :داد ادامه یبعدازمکث

 !لطفا_

 نشسته ميرو روبه که مديفهم اما نکردم نگاهش نشستم مبل یورو انداختم نييپا را سرم

 .است

 .انداختم صورتش به ینگاه ميآمدن حرف به یوقت

 !گفته رو یچ همه بهم یکين راستش_

 ..یعوض حامد اون که گفته

 ن؟يبگ روبهم دونميم خودم که يیزايچ نياومد_

 ن؟يبپرون متلک و نيبزن طعنه بهم یکين مثل اي

 :وگفت زد گره بهم را دستانش

 !کنم خوامـکمکت یم من،من!سين ینطوريا اصال نه_

 :وگفتم زدم پوزخند

 ؟یکمکـکن زده بهم خواهرتونو یزندگ که یکس به ديبا چرا شما_

 !ینکرد رو کار نيا قصد از که شما_

 !بسه پشتم هفت واسه کردم اعتماد حامد به من_



 !فرصت هي فقط_

 ...راستش

 .رساند انيپا به را اش وجمله زد ايدر به دل باالخره

 .کردم دايپ بهت یخوب حس دمتيد در دم که وزر اون_

 !نگاه کيدر عشق بگم بهتره راستش

 .دارم اعتقاد اول نگاه در عشق به من

 .ندارم من_

 :وگفت بلندشد بلندشدم،همزمان ميجا از

 !فرصت هي کنم یم خواهش_

 :وگفتم انداختم او به ینگاه مين

 !رهينگ طالق که ديکن متقاعد رو یکين ديکن کمک بهم ديخوا یم اگه پس_

 :وگفت ستاديا راهم یجلو که رفتم یم در سمت به

 !چطور؟

 !نشه اي بشه جدا که کنه یم یفرق ن؟چهيگفت نويا چرا

 :وگفتم کردم کج را راهم

 .برم من_

 :وگفت گرفت را دستم مچ



 !بگو_

 .شدم رهيخ چشمانش به تعجب با

 !کن ول رو دستم_

 .یبزار رونيب نـجايازا پاتو دمينم اجازه ینگ تا یدوليببخش_

 :وگفتم دادم تکان را سرم یعصبان

 رسه؟ یم بهت یچ_

 !کنم جلب رو اعتمادت خوام یم_

 .رفت باال قلبم ضربان حامد اسم دنيد با خورد زنگ ام یگوش که دميکش یپوف

 :کرد غرش باشد دهيد را یگوش یرو اسم که کنم وفکر کرد نگاهم یاخم با

 زنه؟يم زنگ بهت ه؟چرايعوض نيا_

 .گذاشت بلندگو یرو و داد فشار را تماس یبرقرار دکمه و ديکش ازدستم را یگوش

 .بدهم جواب که خواست ازمن یخوان لب با

 .ديچيپ درخانه حامد یعصبان یصدا

 ؟يیکجا_

 :گفتم لکنت با

 !بله..ب_

 !برسون رو خودت دميم ادرس که نجايا عيسر_



 

 :داد ادامه که بودم ساکت

 ؟یشنو یخواد،م یم طالق یکين_

 !شونميم اهيس خاک به تويزندگ بخواد طالق اگه گفتم

 شدم مانع که رديبگ ازدستم را یگوش خواست یم انداختم کبودش صورت به ینگاه

 :وگفتم

 .زنميزنگـم بهت خودم من حامد_

 :گفت تيعصبان با کردم راقطع یگوش

 ؟ینگفت بهم کرده؟چرا دتيتهد ماهور_

 .ودب زده صدا را کوچکم اسم

 :وگفت گرفت را دستانم

 !کن اعتماد بهم!بکنه تونهينم یغلط چيکنم،ه یم کمکت_

 !داد یم تيامن یداد،بو یم اعتماد یبو

 .بودم متعجب حرفم نيازا هم خودم و گفتم یا باشه ناخودآگاه

 :وگفت ديکش خودش دنبال وبه گرفت را دستانم

 .خونتون نمتبرسو ايب االنم.یکن صدام یچ یبدون اشکانم،گفتم من_

 .نترس حامدم ازبابت



 .بودم کزکرده یصندل یرو ها بچه مانند مقصد به دنيرس تا

 .شدم ادهيپ نيازماش و کردم اکتفا یوخال خشک یخداحافظ به ميديرس یوقت

 بازکرد را راه بود شده رهيخ من به اخم با.بازکرد را در مادر قهيچنددق از بعد زدم در

 :گفتم وگنگ شدم وارد

 مامان؟ دهش یچ_

 .شد خراب برسرم ايدن ميرو روبه مرد دنيد با چرخاندم که سر

 .خوردم یتکان زد مادر که یکيريستيه داد با

 

 :گفت که دادم قورت را دهانم آب

  یبر که...یبر که کردم تتيترب ینجوريا من!ینزاشت برامون آبرو دختر_

 !اهلل اله اهلل ال

 که ديرس یم نظر به و زد یم حرف لبريز زد یم قدم را اطيح عرض که یدرحال

 مراد به که انداختم حامد ی روزمندانهيپ ی چهره به ینگاه کند یم سرزنش را خودش

 گرفتم را دستش و رفتم مامان طرف وبه دادم تکان بار تاسف را سرم بود دهيرس دلش

 :وگفتم

 بهت؟ گفته یچ مامان دميم حيتوض برات_

 :وگفت داد وهولم زد پس را دستم

 !ديسف چشم ی دختره نزن دست من به_



 :گفتم حامد وبه رفتم جلو

 ؟یگفت مامانم به یچ_

 :وگفت ديکش عربده مامان

 !داره؟ زن که یمرد با یرفت یکش ینم خجالت_

 ...!بازم داره زن که یدونست یم

 .بود داده مادر ليتحو و بود بافته یفياراج چه حامد شد گرد چشمانم

 !سين یکن یفکرم که ینجوريا مامان_

 هم رو باهاش یريم رسه یم راه از پسر هي تا یکرد خوديب نباشه،تو ینجوريا که رميگ_

 !یزير یم

 :وگفتم کردم تر را لبم

 نگو،خب؟ یزيچ بابا به شما.کردم د،اشتباهيببخش مامان_

 ؟یبکن خواد یم دلت یغلط هر که نگم_

 :وگفت کرد صاف را کتش حامد

 !اجازه با برم من_

 :وگفت رفت وجل مادر

 !یديکش یم خجالت زنت ،ازیکرد یم ايح تو_

 .کرد نثارش یبار تاسف نگاه درآخر



 .شد مواجه پدر با و بازکرد را در حامد

 .داد نجات مخمصه نيازا را خودش افتاد،حامد لرزه به من وبدن تن

 .رفتم یم فرو شتريب زدم یم وپا دست هرچه که یباتالق بودم،در رافتادهيگ من اما

 :مادرگفت وروبه شد داخل تيجد با درپ

 بودن؟ یک آقا نيا_

 

 :گفت متيمال با مادر

 .گميم برات.دربره تيخستگ تو ايب_

 در وبه رساندم اتاق به را خودم سرعت با خانه به بابا ورود از بودم،بعد کرده داغ یحساب

 .زدم هيتک

 !گفت یم را هيقض حتما مادر

 که بودم شده رهيخ کور یا نقطه وبه بودم دهکر بغل را ميگذشت،زانوها ساعت مين

 .کرد ارميهوش در یصدا

 .بود دهيفهم را قتيحق و بود بابا حتما

 .است خوانده ام فاتحه که دميفهم شيباصدا

 !درو بازکن_

 ستم؟يتون با مگه ماهور



 .نشوم بابا درچشم چشم که انداختم نييپا توانستميم که يیجا تا را سرم و بازکردم را در

 :وگفت شد خلدا

 کنم؟ کار یچ من بگم؟بگو یچ تو به من دختر_

 .زد قدم اتاق در و ديکش اش یشانيپ به یدست که کردم نگاهش رچشميز

 !کنم یم واست یفکر هي حتما شب!کنم یم واست یفکر من_

 یم نظر در ميبرا هيتنب بابا یعنيافتادم، نيزم بر و شد سست ميپاها زد رونيب اتاق از

 گرفت؟

 !کرد یم هيتنب مرا رباره یآر

 !بود طوفان از قبل آرامش نيشد؟ا یم چه یعني ايخدا

 .حاضرشدم شام زيسرم یحوصلگ یب با مادر یصدا شدم،با زنده و مردم شب تا

 .نشست ميرو روبه بود افتاده اش یشانيپ بر که یاخم با که شدم بابا متوجه

 هيقض ازيپ رتايس که بود خودش تيموقع نيا یوبان باعث بود،اما شده نگرانم انگارمادر

 .بود گذاشته پدر دست کف را

 باال را کرد،سرم جلب را توجهم پدر یصدا بردم دهان به که را اول قاشق

 :بود،گفت گردش در مادر و من نيب نگاهش.گرفتم

 !گرفتم رو مميتصم من_

 :داد ادامه بود،سپس شده تند مينفسها

 !اديم تيخواستگار به که یکس نياول با اونم!یکن ازدواج ديبا تو که نهيا ميتنبه_



 

 :گفتم رفته وا ی ولوچه لب با و شدم اش رهيخ ناباور

 ...!بابا_

 !گفتم که نيهم_

 چيه گريد.بلندشدم ميازجا خشونت با و اوردم فرود زيم یبررو یمشت چگونه دمينفهم

 به یخروج در سمت به تر تمام هرچه باسرعت و کردم تنم را ميمانتو دميد ینم را زيچ

 .کردم یم حس را خودم سمت به مادر ورشي و پدر یافتادم،صدا راه

 :گفت یوارم ديتهد که دميشن را پدر یرونـزدم،صدايب که خانه درب از

 !برنگرد یرفت ؟هرجایريم یکدومـگور دختر_

 سراغم به ی،ترسبود شب یها مهين.شدم هوا یکيتار دم،متوجهيرس که سرکوچه به

 بروم؟ که راداشتم امد،حاالـکجا

 صورتم با یبادخنک بود یخوب یهوا.زدم قدم رو ادهيپ درکنار دميرس که ابانيخ به

 !افتمي یم يیرها یا لحظه یبرا یفکر ی دغدغه هر کرد،از یم برخورد

 .شدم منع لذت نيا سرم،از پشت ینيماش بوق دنيشن با

 حرکت به شروع کنارم قايدق نيماش که زدم راه آن به را وخودم دادم ادامه راهم به

 .ديچيپ آشنا يیصدا که دميجو را ولبم فشردم هم یرو یا هيثان را کرد،چشمانم

 !منم ماهور_

 .شد آرام دلم بود،ته اورده رونيب پنجره از را سرش که دنـاشکانيباد چرخاندم را سرم



 .سالم_

 .شو سوار_

 ...آخه_

 .ديپر حرفم وسط

 .نداره،سوارشو آخه_

 .انداختم نييپا را وسرم نشستم

 .کن نگام_

 !بود راوردهيگ وقت هم نيا

 :گفت بار نيا یتندتر لحن با

 !کن نگام گفتم_

 :گفت که شدم اش رهيخ یرچشميز

 ؟یکنيکارم یچ رونيب شب وقت نيا_

 .آوارشد سرم یش،رويپ لحظه چند اتفاقات

 :وگفتم دميجو را لبم

 !کرد خراب ويچ همه یعوض دن،حامديفهم ويچ همه خانوادم_

 .بود اونجا حامد رفتم خونه که من

 .کرد زمزمه رلبيز یولعنت ديکوب فرمان یرو را مشتش



 .بود شده متورم اش یشانيپ یها رگ تيعصبان از

 :داد ادامه

 گفتن؟ یچ مادرت پدر خب_

 :کرد،گفتم یم ینيسنگ ميگلو در بغض کهيدرحال

 !کنم ازدواج ديبا گفته بابام_

 .بدهد ازدست را عقلش که بود مانده کم و رفت وا یواقع یمعنا به

 .شد کند شيجا از نيوماش فشرد گاز پدال یرو را شيبزند،پا یحرف نکهيا بدون

 :گفتم ترس با و دميچسب یصندل به

 ؟یريم کجا_

 :رفته،گفت درهم یها اخم با همانطور

 !بده شوهرت بخواد شه رد من نعش رو از زارم،مگهينم من_

 !بزنه دست تو به خوره یم گوه یکس

 

 .کرد پارک را نيماش ،یمجلل یاليو یجلو قهيبعدازچنددق

 .بودند پولدار اجدادا انگار

 :گفت تحکم با

 .شو ادهيپ_



 .دادم گوش حرفش به عانهيمط یمخالفت و العمل عکس نيکوچکتر بدون

 کرد،يم منجمد ميها رگ در را خون کالمش در تحکم

 .دهم انجام توانستميم تيجد نهمهيا برابر در یگريد کار موافقت از ريغ مگر

 .کرد تميهدا خانه داخل به

 و کرد فوران ام یکنجکاو شد،حس بالکن وارد خودش و نشاند کاناپه یرو مرا

 .افتاد جانم به یغم شيلبها کنج گاريس دنيوباد برداشتم قدم بلندشدم،آهسته

 شد؟ یعصب من حرف نيا خاطر به یعني

 .کرد یم گل ترحمم حس دينبا نه نه

 !باشد یکين یها نقشه از یکي نهميا ديشا اصال

 :وگفتم بازکردم را بالکن ودر رفتم تيعصبان با

 !ن؟يباش نکرده ـيکي به دست یکين با معلوم ازکجا ،اصالیبد بميفر یتون یم فکرنکن_

 :کردوگفت یخال صورتم یتو را گاريس دود

 .نزن تهمت_

 :وگفتم انداختم ساعت به یونگاه دميکش یپوف

 .رميم من_

 .شد احاطه دستانش توسط دستم مچ آن کيدر

 !یرينم جا چيه تو_



 :گفتم تيجد با

 !ميندار باهم یصنم چيه وتو بمونم،من تو ی خونه ديبا چرا_

 ؟یديفهم!یمون یم یعني یمون یم گفتم_

 بروم؟ که داشتم را زدم،کجا یم رفتن از دم که من حاال

 :وگفتم ردمک خشک جا مبل یرو خودم موضع حفظ با

 !باشه یکرد اصرار که حاال_

 :وگفت زد یپوزخند

 ؟یخور یم یزيچ_

 .ازداشتمين خواب به فقط گفتم،االن ینوچ

 :وگفت انداخت دور را گارشيس

 .خوابم یم مبل یرو منم بخواب تختم رو برو_

 .باشد شده کاسته پدر تيعصبان از روم یم خانه به که فردا دوارميدادم،ام تکان را سرم

 

 دميپر ازجا ها گرفته برق تخت،مانند آنطرف اشکان دنيد با که بازکردم مهين را پلکم

 :دادم سر اديفر و

 ؟یکن یم کار یچ جا نيا تو_

 :بود،گفت کرده گم را شيوپا دست کهيدرحال و ديپر خواب از ودلهره ترس با



 افتاده؟ یاتفاق شده؟چه یچ_

 :گفتم کمر به دست و ستادميا تخت یرو

 ؟یبخواب کاناپه رو نبود قرار مگه یکن یم کار یچ جا نيا تو_

 :وگفت ديمال را چشمانش

 .کردم یم سکته داشتم یکرد ینجوريا ،چرایگيم رو نيا آها_

 !بده رو من جواب_

 .نبرد خوابم کردم یبره،هرکار ینم خوابم يیجا خودم رازتختيغ من خب_

 !بخوابم کاناپه رو من یگفت یم خب_

 !شه؟يم مگه_

 بخوابم؟ زاشتيم ماهت صورت بودا،مگه شده نيسنگ پلکام بود یساعت هي مندرض

 !لحظه درآن دشدميوسف سرخ حتما

 :وگفت گرفت را دستانم که آمدم نييپا ازتخت و انداختم نييپا را سرم

 !یش یم جذاب دوبرابر یخواب یم یوقت_

 :وگفتم دادم قورت را دهانم آب

 .برم ديبا من_

 .رسونمتيم_



 از چشم باسرعت دراورد که را لباسش.ديکش رونيب ازآن یلباس و رفت کمد سمت

 :وگفتم برداشتم کلشيه

 !رونيب برو بگو خب احمق_

 !ینکرد نگام!اومد بدت توم که نه_

 !داشت یفرم رو کليم،هينگذر حق از

 !پک کسيس ند؟آهانيگو یم دخترکشند،چه که کلهايه آن از

 خطابش تکه شش کليه دادم یم حيترج و کردم یمن اعتنا سلمبه قلبمه الفاظ نيا به من

 !کنم

 .کردم یخداحافظ اشکان از و دميرس مقصد به که دينکش یطول

 !باشد شده منصرف پدر که کردم ازيون نذر هزاران رلبميز

 .بازکرد ميرو به را در خوش یرو با مادر انتظار قهيدق ازچند بعد و زدم در به یتق

 :گفتم ديترد با و شدم داخل

 ره؟يخ مامان شده یچ_

 !رهيخ زميعز آره_

 چخبره؟_

 :کردوگفت تميهدا اتاقم طرف به

 !بگم بهت تا بکش روت و بر به یدست اتاق تو برو_



 .داد جا اتاقم داخل مرا اجبار به

 .رفت هم در مياخمها

 اند؟ دهيکش ميبرا یا نقشه چه باز

 

 اما کردم انتخاب را یاسبمن اورد،لباس سرحال را بدنم و تن که یمختصر دوش از بعد

 !نبود شتريب یکرم اي رژلب درحد من شيآرا گرچه رفت ینم شيآرا به دلم و دست

 یرو شيدستها و شد وارد مادر در به یا ضربه از بعد که دميکش لبم یرو یمات رژلب

 .نشست ام شانه

 :کردوگفت ام یحوال یلبخند نهيآ داخل از

 !یکرد یم شيآرا زميعز_

 :گفتم وکومشک بلندشدم

 خبره؟ چه یگينم_

 .ميبرگشت اتاق در طرف به هردو پدر یصدا با

 .گميم من_

 .رابشنوم حرفش ادامه تا کردم سکوت

 .بشن مزاحم ريامرخ واسه امشب همکارم قراره_

 :داد ادامه یخونسرد با که شدم اش رهيخ ريمتح



 !کرده ليتحص و دکارمن البته صد!دار وخانواده نيومت وقار ه،بايخوب یليخ پسرش،پسر_

 .داد ینم نشان یواکنش من حالت به نسبت که انداختم مادر به ناباورانه ینگاه

 دوخته و دهيبر ومادر پدر بود،اما انيدرم من یزندگ بود،بحث من یبرا خواستگار

 !بودند

 !دانستند ینم الزم هم را من بودن خوشحال یحت

 :وگفت کرد نوازش را ام شانه مادر

 .ميکن وجارو آب رو خونه دي،بایاين دهيپر رنگ ینجوريم،هممنتظرت نييپا_

 ستادميا نهيآ یرو روبه شد یجار خونش که دميجو را لبم در،پوست شدن ازبسته بعد

 .ديبلع یم مرا و کرد یم باز دهن نيزم خواست یم دلم

 !اهميس بخت به شدم،لعنت رهيخ خودم به و کردم مشت را دستانم

 !نبود؟!ودب یمنطق که پسر آن اما

 !ديفهم یم مرا حرف پس.بود وبالغ عاقل پدر بقول

 .گذشت وباد برق مثل زمان

 .ميبگو آمد خوش که بودم امدنشان منتظر و بودم ستادهيا ها پله یباال

 

 .زدم یکمرنگ لبخند و رفتم نييپا را ها قدبلند،پله و جوان نسبتا زن ورود با

 .ديبوس را وسرم داد جا آغوشش در مرا و آمد سمتم به اقياشت با دنميباد



 .دخترم سالم_

 .کرد ینم یبدغلق مادرشوهرها از یليخ مانند و بود یخوب زن که الحق

 .بزنم شان ی نهيس به رد دست آنگونه ديبا که دميکش خجالت ازخودم لحظه کي

 .بودم مجبور کردم یم چه

 .بود بابا وسال همسن که واردشد یانساليم مرد بعدازآن

 .بود یوخوب خونگرم مرد اوهم

 محض شد،به وارد ريز سربه یپسرجوان مرد سر گرفت،پشت اوج ناخودآگاه استرسم

 .گرفت مقابلم را گل دسته و گرفت باال را سرش بامن شدن رو روبه

 !شما خدمت_

 جنگ هم او و دربرداشت یعواقب آنهم نگرفتن کنم،اما قبول خواست ینم دلم اصال

 .شد یم محسوب شازده نيا به یاحترام یب و مادر با یروان

 .کردم اش بدرقه یظاهر لبخند با و گرفتم را گل دسته

 یوهوا حال یتو یحساب همکارش و نشستم،پدر شانيرو روبه یچا آوردن بعداز

 که بودند کرده یسپر گريکديدرکنار هم را رستانيدب دوران انگار بودند خودشان

 .کردند یم انيب را يیها خاطره

 :وگفت شکست را نيسنگ سکوت پسر آن مادر

 !!نيشنو یم گل و نيگيم گل یحساب_



 خاروندن سر وقت که کار م؟محليباش کنارهم نطوريا ميتونست یم یک ما خانم آخه_

 !ميندار هم

 :گفت یا غره بعدازچشم

 !مايکرد برگزار گهيد مسئله هي واسه رو یدورهم نيا نکهيا مثل_

 :وگفت نشست عيمط هک برد یم حساب همسرش از اريبس انگار

 .مطلب اصل سر ميبر خب_

 :زدوگفت شيپا یرو به مانهيصم بادست پدر

 !نيبگ شما یهرچ شماست با که اصل_

 !ديحم نکن ه،شرمندميحرف چه نيا_

 :گفت پسر،معترضانه آن مادر

 وا باهم رو سنگاشون هم جوون دوتا نيا ديبزار د،بهترهيکناربزار رو یباز تعارف_

 .بکنن

 .نبود وخودخواه بود روشنفکر که بدهد رشيخ اخد واقعا

 

 .افتاد راه سرم پشت که کنم،بلندشدم اش يیراهنما اتاقم داخل به خواست ازمن مادر

 یجا وترميکامپ یصندل یرو و گذاشتم هم یرو را در ميشد که اتاق وارد

 .شدم صورتش شدن ديوسف سرخ گرفتم،متوجه

 :گفتم شدم کالفه که یگذشت،حساب سکوت در وقفه یب قهيدق چند



 رون؟يب ميبر تا یبزن یحرف یخوا ینم_

 :گفت دستپاچه

 .زنم یم لنگ کمي مسائل نيتوا د،منيببخش نه_

 :گفتم دلم در

 !کنم عرض چه که کمي_

 د؟يکن شروع شه یم شما خب_

 شروع یقيعم نفس بعداز نيهم یبرا کناربگذارم را دروغ و اغراق گرفتم ميتصم

 :کردم

 یخواستگار مراسم نيدرا حضور به یراض ومادرم پدر اجبار به من فشارا یآقا نيبب_

 به مجبور کنم بازگو نميب ینم الزم که یمسائل ليدل به ندارم ازدواج قصد شدم،اصال

 .نيهست یمنطق دونم یم که شدم،شما کردن قبول

 د؟يکن شروع کطرفهي حس با رو یازدواج نيخوا ینم که شما

 تيباموفق توانستم نشد،انگار ناراحت کردم یفکرم که اهمزدنم،آنقدره حرف طول در

 .برنخورد غرورش به تا رابزنم حرفم

 .آمد حرف کرد،به یم فکر خودش با که قهيچنددق بعداز

 ن؟يفکرکن نيخوا ینم یحت_

 :وگفتم دادم تکان یسر تاسف با

 .باشه داشته جهينت کنميفکرنم_



 :وگفتم دميجاپر از عجله وبلندشد،با کرد مرتب را کتش

 ن؟يبگ رو یچ همه که نيريکجا؟م_

 :گفت یخونسرد با

 شتريب ديبا ميگيم رونيب ميريم!کنم عاشق زور به رو یکي ستمين جالد که من نه_

 !شما وهم من هم ميفکرکن

 .آمد یم نييپا طانيش خر از هم بابا ديشد،شا آرام دلم ته

 .ارشدهو سرم یرو پدر که شدم اتاقم وارد رفتنشان،خوشحال با

 ؟یکرد بود یکار چه نيا_

 

 .بابا بود نظرهردومون نيا_

 !ميبود خورده رو هم ونمک نون ما یهمکارمـبرد شيپ رو آبروم_

 :وگفت سمتمـگرفت به نشانهـهشدار به را دستش

 گفتم؟ یچ یديشن!یکن یم ازدواج باالخره تو!یفرارکن هيتنب ريز از یتون ینم_

 ازخانه رونيب را شب ديبا زدم،هربار رونيب خانه از و کردم عبور کنارش از کالفهـوار

 گذراندم؟ یم

 دوان مان،دوان کوچه سر نشيماش دنيفرستاد،باد یم ميبرا بيغ از خدا را اشکان انگار

 .رساندم آنجا به را خودم

 :گفتم باخنده



 ؟یکن یم کار یچ جا نيا تو_

 بفهمم؟ دينبا تيخواستگار انينباشم؟م یداشت توقع!نجاميا ساعته چند من_

 !ديجوش یم روسرکهيس نجام،دلمـمثليا شدن خونه وارد که یوقت از

 :وگفتم نـانداختمييپا را سرم

 !داره یبرنم سرم از دست بابام کارکنم یزنه،چيم شور دلم_

 :گفت پته تته با

 !نمونده شتريب راه کي_

 :وگفتم کردم نگاهش

 ؟یراه چه_

 !یکن ازدواج من با که نيا_

 

 ام شده معذب ديفهم گرفتم،انگار پنجره سمت به را ميرو و دميکش ام یشانيپ به یدست

 :گفت که

 .کردم ارياخت سکوت مقصد به دنيرس تا.ميزنيم حرف راجبش خونه ميبر فعال_

 :گفت که انداختم مبل یرو را فميوک شدم خانه وارد ريز به سر

 !یگشنگ از رميم یم ارن؟دارميب یچ بزنم زنگ_

 :بود،گفتم دوازده یکهاينزد انداختم ساعت به ینگاه



 !االن؟_

 !بازه روقتيد تا هست رستوران هي_

 !بگو!نازنکن خب

 !تزايپ_

 .بودم کرده هوس اتفاقا!یتفاهم چه_

 :وگفت نشست مبل یم،رويرو روبه و امد سمتم زد که زنگ نزدم یحرف

 !ها داشت قتيزدم،حق نيماش داخل که یحرف_

 !است شيها جوک از یکي هم نيا کردم یخوردم،فکرم یتکان

 !کنم یم یشوخ دارم یکن یفکرم دونستم یم_

 :وگفتم رفتم در کوره از آن کيدر

 خوردم؟ خر کنم؟مغز ازدواج تو با ديبا من گرفته؟چرا تيشوخ_

 :گفت داشت برلب یمحو لبخند کهيدرحال

 چيه!یکن ازدواج خواد یم پدرت که یکس با که بده یليخ یدونم،ول ینم رو اون_

 !هوم؟!یندار ازش یشناخت

 !یندار دوستشونم یحت

 :گفتم صورتش به رهيخ



 رو ميزندگ که یهست یکس برادر تو درضمن شناسم ینم تورو که من!یا بهيغر توئم_

 !رسوند جا نيا به

 !یباش داشته دوستم ديشا الاقل_

 :وگفتم دميکش یپوف

 !باطل اليخ یزه_

 !یومدينم خونم به وگرنه_

 :وگفتم جاخوردم

 !خب...خب بودم مجبور_

 !یکن انکار خواد ینم حاال_

 

 در شدن وجواب سوال ريز از که بودم ماند،خوشحال ناتمام در،بحثمان زنگ یصدا با

 .بودم رفته

 راه وسط تزايپ اشکان یباصدا که دادم یم جا دهانم داخل را تزايپ یها لقمه تندتند

 .ماند معلق درهوا

 !اشتها خوش چه_

 .گفتم پر دهان همان اگذشته،ب مانند

 !گشنمه یليخ خب_

 !یمون ینم جا بخدا بخور_



 انيوم آمد یم کش که رشيپن آن مخصوصا تزاويپ یبرا بود زده لک د،دلميچسب واقعا

 .ماند یم معلق ودهان بشقاب

 مخصوص که اشکان به ،خطابیخمار همان در بود شده نيسنگ یحساب چشمانم

 :بود،گفتم تختش کردن مرتب

 !تو اي خوابم یم تخت یرو من اي_

 :دوگفتيکش را ميبازو که بروم رونيب اتاق از خواستم یم

 .خوابم یم کاناپه یرو خوردم آور خواب قرص تو بخاطر من لجباز_

 .بخواب

 

*** 

 بار چند.نشستم تخت یرو و دادم کمرم به یقوس و بازکردم،کش هم از را ميها پلک

 .دمينشن يیصدا اما زدم صدا را اشکان دهانم وبستن باز با

 .برداشتم آنرا ام یگوش شدن روشن دنيبود،باد نه ساعت یکهاينزد

 .بود آمده اشکان از یاميپ

 ومدين دلم!فتهين دهن از یدارشيب زود دوارميزه،اميم یرو صبحونه زميعز ريبخ صبح_

 !سرکارم گردم یبرم ظهر من کنم دارتيب

 قطعا داشتم که یصبح نيت،بهترگرف جان د،قلبميجه ميرگها در خون ناخودآگاه

 .بود امروز



 پراز زيم دنيباد کردم پاتند آشپزخانه سمت دم،وبهيکش نييپا تخت از را خودم

 .شدم گرسنه یتنقالت،حساب

 !بود يیکدبانو خودش یبرا اشکان نيکردم،ا شروع ريش وانيل از و نشستم

 اجاق بود زشت.دگرد یم بر ناهار یبرا که بود گفته اشکان.ناهار،رفت سمت فکرم

 !هستم يیوپا دست یب دختر چه که زد یم بماند،طعنه یوخال خشک

 يیموادغذا مملواز خچالشيکارشدم، به ودست زدم باال نيصبحانه،آست بعدازخوردن

 !بود

 اجازه عمرا کند،اما رو را دستم که بود دهيچ ها برنامه و بود کرده را روز نيفکرا انگار

 .دادم یم

 !وقت غيذ نيکردم؟درا یم درست چه حاال

 

 

**** 

 زنگ یبود،باصدا خوب نظر به و داشت یمطبوع یبو بارگذاشتم یسبز قورمه درآخر

 اما رفتم فونيآ سمت یباخوشحال هستند همسرشان انتظار در که يیزنها مانند فونيآ

 !نه اي بدهم جواب که کردم پا وآن پا نيد،ايپرکش ازذهنم االتميرو،خ روبه فرد دنيباد

 تن آدم نيا ديلرز یم گرفتم،دستانم را اشکان وشماره رفتم تلفن سمت لرزبه و ترس با

 داشتم؟ یم هراس نگونهيا نفر کياز ديبا چرا انداخت،آخر یم لرزه به مرا بدن و



 :داد جواب آرامش با

 جانم؟_

 ؟یايب یتون یم اشکان....اَ_

 :شدوگفت نگران یحساب ميصدا لحن نيازا

 .بزن شده؟حرف یچ!دارم جلسه گهيد قهيچنددق منخوبه؟ شده؟حالت یچ_

 .زدم را خالص ريت و دادم قورت را دهانم آب

 کارکنم؟ یچ من!دره دم!جا نيا اومده حامد،حامد_

 ؟یچ_

 :داد ادامه یکوتاه بعدازمکث

 !بازنکن رو ،درینکن یکار اميم من تا_

 .دميجو یم را ميها ناخن ترس زدم،از قدم راهرو داخل و کردم قطع را تلفن

 شد؟حتما یم چه ديرس یم سر اشکان بود؟اگر شده چه برود؟مگر نبود قرار بشر نيا

 .بود دعوا ی تشنه حامد

 .گرفتم آرام وهم دميترس کنارحامد،هم اشکان دنيباد که گذشت یربع کي

 زنند؟ یم یحرف چه نميتابب برداشتم را فونيآ

 حامد؟ یکن یم یغلط چه جا نيتوا_

 :داشت،گفت یم بر قدم اشکان سمت به کهيدرحال



 !یپلکيم برش و دور یه که!یدار یصنم چه ماهور با ،تویعوض_

 !نداره یربط چيه تو به_

 .برو بکش راتو حاالم

 !نه حامد اما دهد ودعوا،خاتمه جنگ بدون را هيقض داشت ميتصم اشکان

 :وگفت گرفت دردستش را اشکان ی قهي آن کيدر

 !یرينم!طرفش یرينم_

 رابه او و گرفت چنگ به را اش قهي کند،متقابال کنترل را خشمش نتوانست هک اشکان

 که یطور کرد اصابت اشکان صورت به حامد یازسو یناگهان یوارچسباند،مشتيد

 یجار متوجه اش ینيب یجلو دستش باگرفتن.دانکرديپ را ازخود دفاع فرصت اشکان

 :زدم اديفر ناخودآگاه و شدم خون شدن

 !اشکان_

 

 داد سر یا قهقهه باشد دهيرس دلش مراد به که انگار و برگشت فونيا سمت به حامد

 :وگفت

 !خونه یبريم دختر دهيرس يیجا به کارت!بود درست حدسم_

 :گفت تحکم با اشکان و شد دهيکوب حامد صورت به یليس

 !نداره یتوربط به!نجايازا گمشو_

 :گفتم باترس



 .اشکان نييپا اميم االن_

 :گفت کرد نيزم پخش را حامد که اشکان

 .اميم االن اين_

 .منتظرشدم و بازکردم را در

 از را ودستش رفتم سمتش به باترس شد خانه وارد بود اش ینيب رو دستش کهيدرحال

 .زدم کنار اش ینيب یرو

 .اديم خون داره یوا_

 :گفتم و نشاندمش کاناپه یرو

 کجاست؟ تياول یها کمک جعبه_

 .دکر اشاره نتيکاب به بادست

 .نشستم وکنارش رفتم اشکان سمت وبه جداکردم را پنبه یمقدار

 از هم د،منيکش یآخ زخمش یرو نيبتاد گذاشتن با بود کرده ورم اش ینيب

 .دميکش دنش،درديدردکش

 .برد سرم از هوش چشمانش دردش،برق از غافل

 :وگفت انداخت بغلش یتو خورد،مرا گره گريکدي به نگاهمان

 !یشد نگرانم چقدر_

 !بغلم ايخوبم،ب خوبه حاال



 .کرد حلقه دورم را شيبازوها اما ميايب رونيب ازبغلش که کردم تقال

 .یبر زارمينم آوردم رتيگ که حاال_

 :وگفتم ماندم ميسرجا

 گرفت؟ کرد؟طالق کار یچ یکين_

 :دوگفتيکش یبار حسرت آه

 که نهيا نماو!شرط کي به مگه دهينم طالق حامد اما جدابشن یتوافق تونستن یم نه_

 .خواد یم رو حقش یکين اما!ببخشه رو شيمهر یکين

 .ببخشم تونم ینم وپاسم آس گهيم

 :فشردوگفت آغوشش در مرا

 .کنم یخواستگار ازت رسما خونتون ميبر یک_

 :گفتم باشک

 !هيچ بابام مامان واکنش دونمينم_

 .فتهيب یاتفاق زارم ینم نباش نگران_

 :وگفتم دميازجاپر برق مثل یسوختگ یبو استشمام با

 .سوخت غذام یوا_

 یليوچ چرب گيد ته خوردن واز بود شده جزغاله ام ینيزم بيس گيد ته که فيح

 .شدم محروم



 :وگفتم انداختم اش چهره به گذرا ینگاه آشپزخانه به اشکان باورود

 بنداومد؟ دماغت خون_

 !یغذابپز برام یخوا یم یبود نگفته زميعز آره_

 :وگفتم اختماند نييپا را سرم

 .کردم درست خودم دل کردم؟واسه درست تو واسه گفته یک درضمن بودم کاريب_

 :گفت زد یم موج درآن خنده که یلحن با

 .یگيم راست که تو آره_

 ومشغول ديکش برنج که شدم اشکان گر نظاره و زدم گره بهم را دستانم دميچ را زيم

 نيچند را ميکرد،اشتها خوردن به شروع ولع چندقاشق،با ازخوردن بعد شد خوردن

 .کرد برابر

 :گفتم یساختگ اخم با

 ؟یکن یم مسخرم یدار_

 :گفت ديجو یم را غذا که یدرحال

 !هيعال!هيچ مسخره_

 .رفت قنج ديوتمج فيتعر نيا یبرا بست،دلم نقش برلبم یکوتاه لبخند

 :بلندشدوگفت یصندل یرو از و شد اش،هول یگوش زنگ یصدا با

 .گردم یبرم شب دارم مهم جلسه هي من ردمک فراموش یوا_



 :داد ادامه ديکش یم دست را شيرو و سر کهيدرحال

 !شه رد خونه نيا یدوقدم تا کنهينم جرئت گهيد نترس_

 .گردم یبرم شب

 .زد رونيب خانه از من به یچشمک با و برداشت را فشيک

 

 نيا ديانداختم،شا تاقا سرتاسر به ینگاه و رفتم اشکان اتاق به شدم وانهيد یکاريب از

 .شد یم محسوب هم من اتاق بعدها اتاق

 به دم،شروعيکش یم اتاق نيا به یدست ديانداختم،با اش ختهير بهم کمد به ینگاه

 با و بود شده انباشته خاک زشيم یکردم،رو اتو و دميچ را شيکردم،لباسها یريگردگ

 و ماند ثابت یزيروم ميتقو یرو شد،نگاهم براق شد دهيکش شيرو که یدستمال

 .بود شده دهيکش ها خيتار یبعض دور که یقرمز یخطها

 .ماند خيم تولدم خيتار به نگاهم باتعجب کردم چک را خهايتار و برداشتم را ميتقو

 !بودم؟ گفته بهش رو تولدم خيتار یک من_

 !؟...من یول دانست یم تولدمرا او

 خط رشيز که دميراد فردا خيتار تعجب کمال با و کردم رو و ريز را ميتقو کل

 .شده دهيکش

 بود؟ اشکان تولد فردا یعني



 را ميتقو نيا و بشوم اتاق نيا وارد که بود خدا خواست دانستم،انگار یم حاال ومن

 .نميبب

 !کردم یم زشيسوپرا ديبا!پختم یم کيک ديشد،با گنجانده ذهنم در یاديز یها نقشه

 یم و رفتم یم دينداشتم،با را خواستم یم هک يیزهايزدم،چ رونيب اتاق از یخوشحال با

 .دميخر

 کردمـ یم تمام را ميکارها اشکان امدن از قبل تا ديبا

 بميج داخل به ديوکل عابربانک انداختن با و کردم تن را ميومانتو بازگذاشتم را ميموها

 .کنم کنترلش توانستم ینم که داشتم یجانيه زدم،چنان رونيب خانه از

 !ختمير برنامه آنقدر تولدش یبرا چرا نداشتم یا عالقه اشکان به که من

 یوکسر کم چيه دينبا امشب شدم رهيخ تنقالت به جانيه با و شدم فروشگاه وارد

 !باشد

 ديرس گوشم به سرم ازپشت که يیباصدا که بودم شکالت و متيق کردن چک مشغول

 .شد خيس تنم به مو و خوردم یتکان

 !یکن ديخر یاومد که نميب یم_

 !!!صدا نيا....!صدا نيا

 .باشد ستادهيا سرم پشت است من ذهن در که یکس دينبا نه، ايخدا

 .افتاد ازدستم شکالت جعبه دنشيباد و برگشتم

 



 :گفتم لرزانم یصدا با

 !حامد_

 .نشست لبش ی گوشه یپوزخند

 !منم آره_

 ؟یکرد یم بميتعق ی؟داشتیخوايم یچ جونم از_

 :وگفت امد جلو قدم کي

 ؟یريم هم خونه که دهيرس يیجا به ؟کارتیدار ینسبت چه اشکان با تو_

 !نداره یربط چيه تو به_

 .کردم گرد عقب قدم کي من و امد جلوتر

 !شهيم مربوط که پدرت مادر به_

 هدفش به راه نيازا داشت یسع و بود کرده کشف را ضعفم نقطه مردک نيا

 فوقش زند یم یحرف چه نبود مهم کردم یم ازدواج اشکان با چه؟من که برسد،خب

 !قبل یها کتک تمام مانند خوردم یم بابا از چک دو

 :گفتم غرور و باتحکم

 !یبکن یهرکار ستين مهم!کنم ازدواج اشکان با قراره من_

 یم بهم را شيها زد،دندان رونيب اش یشانيپ رگ و شد مشت حرفم،دستانش نيا با

 .زد



 عقب خواستم یم شد کم مانيها ،فاصلهديکش خودش طرف به را دستانم یحرکت با و

 :زدوگفت چنگ را کمرم که کنم گرد

 !نداره امکان_

 .کردم غرش صورتش یتو روزمندانهيپ

 !داره_

 :دادم ادامه یمکث با

 !کننيم نگامون دارن کن ولم_

 !یش ینم یچکيه مال ینشد من مال تو اگه_

 !زنم برادر!یبش اشکان زن زارم ینم یبش هرکس مال

 :شدوگفت تر یجر که زدم یپوزخند

 !زارم ینم حامدم من اگه_

 به شيصدا گريد که دور آنقدر دورشدم یحرف بدون و کردم جدا او از را خودم

 !آمدم یزيچ چه یبرا که کردم فراموش کل زدم،به رونيب فروشگاه از نرسد گوشم

 

 :تموگف کردم برقرار را تماس زحمت به خورد زنگ ام یگوش که بودم خانه راه در

 اشکان؟ بله_

 ؟يیکجا_



 .خونه اميم دارم_

 که بود دهيفهم انگار دميد را اشکان دميرس که اپارتمان در کردم،به قطع را یگوش

 .گرفت دستم از را لکسهايونا جلوآمد بنداست دستم

 ميرفت باال باخنده دادم دستش به را ندارد یتياهم هم نديبب اگر دانستم یم که یلونينا

 :وگفت

 ؟یبگ یخواينم چخبره_

 .بود کرده فراموش را روزتولدش که بود خوب

 :گفت اشکان دراوردم،که را ميمانتو

 .رميبگ دوش رميم من_

 :،گفتم بودم دهيرس زدن غيج مرز به

 .برو_

 .کنم تمام را ميکارها که داشتم وقت حاال

 .رساندم اتاق به را خودم وباسرعت دميشن را حمام در شدن بسته یصدا

 بپوشم؟ شدم،چه رهيخ انداختم،متفکرانه یجالباس به ینگاه

 .بودم دهينپوش اشکان یجلو را راهنيپ نيا ماند ثابت دميسف راهنيپ به نگاهم

 .کردم ادهيپ صورتم یرو مرتب اما یميمال شيارا و کردم آماده را خودم یهولک هول

 .زدم رونيب بود،ازاتاق شده کيتار هوا



 اشکان ومنتظر ستادميا اوپن پشت بود آماده زيچ ههم بايکردم،تقر خاموش را چراغها

 .ماندم

 یمخف را امد،خودم رونيب حمام از کرد یم خشک را شيموها کهيدرحال بعد قهيچنددق

 :دميشن را شيصدا که کردم

 خاموشه؟ماهور؟ چرا برقا_

 یغيج با و رساندم برق چراغ به را خودم مبل یال ازالبه دزدان ومانند کوتاه یباقدمها

 .کردم روشن را چراغ زدم هک

 !مبارک تولدت_

 شده رهيخ من به ومبهوت مات یا لحظه بودم،اشکان خوشحالتر شهيهم از قطعا

 .نشست شيلبها یرو یپررنگ لبخند بعد و برداشت قدم سمتم به بود،سپس

 عشق...زد،درآن یم برق شيشدم،چشمها رهيخ چشمانش به و گرفتم شيجلو را کيک

 !دميد یم

 :زدم کنار را افکارم لحظه کي

 گفتم؟عشق؟ چه من

 .افتمي اشکان درآغوش را د،خودميکش رونيب افکارم از مرا ميبازوها شدن منقبض

 .قرارگرفت ميها شانه یرو شيودستها ديکش رونيب ازبغلش مرا

 در جانيه که یدرحال ندادم نشان یبردم،واکنش یم سر به هپروت در هنوز که من

 :گفت زد یم موج شيصدا



 !شهينم باورم!ممنونم یليخ ماهور_

 !یکرد زيسوپرا بدجور رو من تو

 :داد ادامه مرموزانه لحن با سپس

 کلک؟ یدونست یم ازکجا رو من تولد تو_

 .بردم اشپزخانه طرف وبه دميکش را دستانش

 !!خورد رو کهيکوچ روده بزرگه کن،روده فوت رو شمع ستين حرفا نيا وقت حاال_

 :وگفتم تمگرف طرفش به را چاقو

 !کن آرزو اول_

 

 که بودم شمع کردن فوت منتظر باذوق بازکرد قهيدق بعدازچند و رابست شيچشمها

 :گفت که دادم تکان را سرم هيچ نشانه کرد،به نگاهم

 بود؟ یچ آرزوم یبدون یخوا ینم_

 :وگفتم فشردم بهم را لبم

 ؟یچ_

 سرش و قرارگرفت اش نهيس یرو انداخت،سرم بغلش یتو و ديکش را دستم هوا یب

 !ميموها یرو

 !رو تو_



 در دنشيتپ یصدا زده،آنچنان رونيب قلبم کردم یم د،حسيتپ یم تاپ تاپ قلبم

 .بود شده انداز نيطن گوشم

 :بودگفتم نييپا سرم کهيدرحال و امدم رونيب بغلش از

 !شد آب شمعا_

 .ميکن فوتش باهم ايب_

 .ستادميا وکنارش ديکش را دستم که کنم مخالفت خواستم یم

 یقيعم لبخند قرارگرفت،با هم مقابل مانيها رخ و ميکرد فوت را شمع هردو همزمان

 .بود شده رهيخ من به

 !مييايب رونيب یباز کيرمانت نيا از یکم بود وقتش بلندکردم،حاال را سرم

 .گفتم باخودم و زدم یموذ لبخند

 "کنم یم کارتيچ ینيب یم حاال"

 .نشد متوجه اصال امازدم، برش را کيک از یا تکه

 .بود ام رهيخ مجنون قرارگرفتم،مانند شيرو روبه و رفتم جلو

 فرود صورتش ی،توینيب شيپ رقابليغ یحرکت با و بلندکردم دستم یرو را کيک

 .آوردم

 .رخندهيز زدم من و کرد گرد عقب عيسر حرکتم نيا با

 :گفت اشکان بازکردم،که را ام یگوش نيدورب عيسر

 !!!یکنينم کارو نيا که تو نه نه_



 !یبود یدخترخوب تو

 گرفتم،صورتش را عکسم من رد،نتوانستيبگ صورتش یجلو را دستانش داشت یسع 

 .بود شده ها دلقک هيشب قايدق و بود شده یکيک

 :کرد،گفت یم پاک صورتش از بادستمال را کهايک کهيدرحال

 !بچه یماليم کيک صورتم به ه؟حاالينجوريا_

... 

 

 .کنم بدخواب هم را اشکان که نيا تا نـبخوابميزم یرو دادم حيبودم،ترج خسته یحساب

 گذاشت تخت یرو و برداشت نيزم یازرو را بالشتم که انداختم یم نيزم یرو را پتو

 :وگفتم شدم اش رهيخ زده رونيب حدقه از یچشمان با

 ؟یکن یکارم یچ_

 .ميخواب یم تخت یرو_

 :گفتم ريمتح

 م؟يخواب یم_

 .بود خونسرد یليخمن، برعکس

 !ميوشوهر زن است سال انيسال انگار گفت یم یجور

 :وگفتم برداشتم را وبالشت زدم پوزخند



 .راحتم نيزم من نه_

 :وگفت برداشت را بالشتش

 .راحتم نيزم منم_

 .داشت ینم بر من کچل ازسر دست نيدم،ايکش یوپوف گرفتم ازصورتش را نگاهم

 از را ام،خواب شانه یرو یدست ینيسنگ که اشتمگذ هم یرو پلک دميدرازکش پهلو به

 .کرد رونيب سرم

 یب خوردم تکان بود،هرچقدر کرده بغلم ازپشت و بود کرده حلقه دورم را دستانش

 .برده خوابش که داد یم آن از نشان وپفش خر یصدا بود دهيفا

 بردم فرو بالشت یتو را وسرم دميجو حرص با را لبم پوست

 را یگوش و زدم کنار را اشکان ،دستان دارشدميب خواب از ام یگوش یصدا با .

 .بازشد حدقه تا آلودم خواب چشمان و گرفت را جانم ترس حامد اسم دنيبرداشتم،باد

 :بازکردم را امشيپ

 رو يیعکسا و ومادرت پدر شيپ رميم یاين اگه گميم که يیجا ايب امروز سالم_

 .دميم نشونشون

 زد؟ یم حرف یعکس هشد،ازچ قبل از گشادتر چشمانم

 !نبود ديبع ازحامد زيچ چيه گفت،اما یم چرند هم ديشا

 :نوشتم

 .کن اس رو آدرس_



 .بازشد ازهم شيها پلک یال و خورد یتکان که انداختم اشکان به ینگاه

 .ريصبحـبخ_

 :دادوگفت کمرش به یقوس و وکش شد زدم،بلند یظاهر لبخند

 ؟ینکرد دارميب چرا_

 .دارشدميب االن نيهم_

 :دادم ادامه

 .صبحونه ميبر_

 .داد رونيب را نفسش صورتم یتو و ديکش خودش طرف مرا

 ...لباته من ی صبحونه_

 .گرفت یا بوسه و شد مانع که بکشم عقب خواستم یم

 .صبحونه ميبر حاال_

 گفتم؟ یم اشکان به ديشدم،با ام یگوش ی رهيخ من و زد رونيب ازاتاق

 !دردسر پشت دردسر و گذاشت یمن زنده را حامد که گفتم یم اگر

 .وبروم اورميب یا بهانه چه که کردم بستم،فکر یم را حامد ی پرونده خودم امروز نيهم

 دنبال را راهم ريمس ديکش یم سر را ريش وانيل کهيدرحال اشکان شدم آشپزخانه وارد

 .کرد

 .ونشستم دميکش عقب را یصندل



 :وگفت شد کنجکاو بودنم ساکت از

 ؟یرخو ینم چرا_

 :وگفتم دادم قورت را دهانم آب

 !امروز دوستمه تولد اشکان_

 دوستت؟ کدوم_

 !یشناس ینم_

 خب؟_

 .گردم یبرم رميم زود امروز_

 

 س؟ين خطرناک_

 ؟!یديرميگ ازاالن_

 :وگفت گذاشت سردم دستان یرو را دستش

 .یباش تنها بزارم تونم ینم ینش زنم که یوقت ترسم،تايم زميعز نه_

 فشردم را دستانش و زدم یلبخند

 .گردم یبرم زود نباش نگران_

 رسونمتـيم خب_

 .بود فرستاده را ادرس حامد گذشت یدادم،چندساعت تکان را سرم



 را سرم باخنده بود کرده یدم،اخميد نهيآ داخل را اشکان که بودم حاضرشدن مشغول

 :گفت که دادم تکان

 .کن پاک رژتو اون_

 ؟یشد یرتيغ_

 نشم؟_

 .دييبو را ميموها و ردک بغلم ازپشت

 :کرد زمزمه

 .باش خودت مراقب_

 :وگفتم شدم پارک متوجه که دينکش یطول

 .نجاسيهم اشکان_

 .شم یم ادهيپ من

 :وگفت وبرانداخت دور به ینگاه

 .گهيد درخونش برمشيجا؟م نيا چرا_

 :گفتم پته تته با سکوت یکم بعداز

 .دنبالم اديم خودش ومدمين وقته یليخ دشيجد ی خونه ستميبلدن خونشو آخه_

 :وگفت شد ام رهيخ درسکوت هيچندثان

 باش؟ خودت مواظب نگم گهيد_



 دنبالت؟ اميب یک

 .زنميم زنگ_

 دوست را اش يیهوي یکارها نيکرد،ا بغلم یناگهان طور به که بشوم ادهيپ خواستم یم

 .شدم ادهيوپ زدم اش شانه یرو یا بوسه و فرستادم ام هير درون را عطرش.داشتم

 .شد دور واشکان دادم تکان یزد،دست یبوق

 که داشتم استرس د؟آنقدريد یم ومرا گشت یبرم اشکان د،اگريلرز یم دستانم

 .بود کنترل رقابليغ

 .ازکارافتاد یا لحظه اش،قلبم نيماش دنيباد و جاخوردم ینيماش ترمز یباصدا

 

 :وگفت شد ادهيپ

 .سوارشو_

 .بزن رو حرفت راحتم نجايهم_

 .سوارشو زنم،گفتم ینم دوبار حرفو هي من_

 ی منظره به را ونگاهم سوارشدم برانداختمـناچار و دور به یزدنگاه بوق سوارشد،دوتا

 .راشکست برفضا حاکم سکوت که کردم حس را نگاهش ینيسنگ دادم رونيب

 ؟یگفت یچ حامد به_

 :وگفت نرفت رو از بازهم اما دادم لشيتحو یا بارانه تاسف نگاه

 !من شيپ یايم ینگفت صالا البد_



 !یزندگ اول از دروغ

 .شه ینم مربوط تو به زايچ نيا_

 ؟یريم کجا بگو تو

 .من ی خونه_

 .کرد رخنه دلم در یجمله،هراس نيا دنيازشن

 :وگفتم کردم نگاهش باتعجب

 ؟یگيم یچ_

 :وگفتم دميکوب داشبورت به.بود داده جاده به را نگاهش نداد یجواب

 !دار نگه_

 :گفتم دوم بار یوبرا بردم باال را ميصدا کرد،ولوم اديز را نيماش سرعت

 !دار نگه گفتم_

 .نخواه ازم نويا شرمنده_

 :گفتم زدم یم نفس نفس که یدرحال

 !کنميم پرت خودمو یبازنکن_

 :وگفت زد یصدادار پوزخند

 !یشد شجاع_

 .زد را یمرکز قفل بازکنم را در ازآنکه قبل



 !بود ود،ترسناکنب یعاد ميبرا تيموقع گريد

 !درو بازکن_

 :ديغر تيباعصبان

 !یريم رژه من مغز رو یدار شنوه،فقطينم رو صدات یچکيه ببند دهنتو_

 :داد ادامه

 !یزارينم نکهيا مثل اما ادين باال سگم یرو باشم اروم خواميم_

 

 !شدينم اما بدم وا عيسر خواستمينم گرفت ام هيگر و شد خيس تنم به مو دميترس واقعا

 .بودم دهيند تابحال که بود؟من کجا گريد نجايا ميديرس قصر به هيشب یا خانه هب

 کجاست؟ نجايا_

 .خوب یجا هي_

 باشدت را دستم بازکرد  مرا طرف در شد، ادهيپ خودش و برد اطيح داخل را نيماش

 :دوگفتيکش

 !سين بلد من جز یچکيه رو راه نيا چون!نزنه سرت به فرار فکر_

 :گفتم هيباگر

 ؟یخوايم یچ زمن،ازمنا_

 !یش من مال خواميم_



 !یمونيم منم مال!یبود من مال تو

 !کنم تحمل نتونستم واقعا یبش اشکان زن یخوايم که یگفت یوقت

 !گرفتيم دستتو!دمتيد یم اون کنار هرروز گهيد!زنم برادر!اشکان اونم

 !نميبب تونمينم من

 ه؟يچ منظورت_

 !یديشن که نهيهم_

 !یخوب به اي بگذره یسخت به یخوايم که خودته ليم حاال

 بود چه منظورش کردم مرور را فکرم.شد پهن نيزم یرو که دادم هولش عقب به

 ..یعني،یعني

 

 :گفت بلندشدکنارگوشم  آهم و شد دهيکش ازپشت ميموها فرارکنم نکهيازا قبل

 ؟یزنيم پس منو آشغال_

 نه؟ ینشناخت منو توهنوز

 !بودن قهيعت اکثرا شدم خيره خانه وسايل به گريه با برد خانه سمت به مرا

 زور اما بدهم هولش ها پله از تا داشتم یسع ميرفت باال طبقه سمت به کشون کشون

 هيشب شدم رهيخ وبر دور به تعجب با انداخت یاتاق داخل شتربود،مرايب من از شيبازو

 نهايا...رفتم یم ديبا من نه.بود ها داماد عروس تازه اتاقخواب

 !بود شده یزير برنامه ازقبل انگار



 :گفت

 !کردم ستدر خودمون یبرا اتاقو نيا نيبب_

 ،نه؟یدار دوس

 کردم؟ یم چکار ايخدا.فراربودم دنبال کردم وسکوت شدم رهيخ بهش نفرت با

 

 قهيچنددق حامد انگار شدم حامد دنيترس متوجه که کردم پهن نيزم یرو  را خودم

 !نبود شيپ

 .زديم صدا را واسمم بود فتهگر دستانش یتو را سرم

 !هوي شد چت_

 !دارم دوست من یدونيم توکه!بازکن چشماتو توروخدا

 :کردم زمزمه رلبيز

 !آب_

 .ارميم برات االن_

 اشکانو وشماره بلندشدم رفته که شدم مطمئن تا ورفت کرد رها نيزم یرو را من

 .گرفتم

 .زديم بوق

 .گرفت دوباره جان قلبم دميشن را شيتاصدا



 ...لوا_

 که دميحامدراد شد دهيکش ازدستم یگوش بدهم جواب خواستم نکهيا محض به

 !شده خون ی کاسه چشمانش

 :داد جواب او

 !؟یچطور اشکان آقا_

 !؟یماهور نگران

 !بشه من مال قراره!امنه جاش ماهور

 ؟یکن یخوشبخت یآرزو برامون یخواينم

 .زديم اديفر باخشم اشکان.گذاشت بلندگو یرا،رو تلفن

 .باش نداشته یماهورکار به یعوض_

 .نجايا اومده خودش ليم ماهوربا_

 :گفتم حرفش نيازا

 .گهيم دروغ داره اشکان_

 .دميم نجاتت اميم زميعز دونميم_

 :وگفت داد هولم خشم با حامد

 !بابا ديکن جمع تونويوعاشق عشق_

 .خداحافظ برسم کارم به ديبا من اشکان



 حامد که دميکشيم باال را خودم نيزم یرو شد هکيهزارت که کرد راپرت ام یگوش

 :گفت

 !؟یزنيم گول منو حاال_

 !شدم زنده مردمو که بگو احمقو منه

 

 !یريبم زارم یم یباش مرگ دم اگه یحت_

 شدم مچاله درخودم وحشت انداخت،با تخت یرو و بلندکرد نيزم یرو از مرا خشم با

 .کرد فرو قلبم به یخنجر ام شانه یرو گازگرفتم،دستش را بالشت و

 .یبر یم لذت خودتم کن ميهمراه_

 که آوردم فرود صورتش چپ سمت یا دهيکش ديکش ینم ،خجالت وانيح نيا

 سکته مرز به ترس از که بود یعصبان یحد شد،به متورم گردنش رگ شد نيخشمگ

 .بودم دهيرس

 :کردوگفت مشت را دستانش

 !نه؟ یدار دوست یزور رو یچ همه_

 ام هيگر!رميبم خواستيم دلم مان نيب یکينزد گرفت،از دندان به را گردنم و داد هولم

 .داد یم ادامه خودش کار به و کرد ینم یتوجه اصال اما گرفت اوج

 یزيچ گريد و ديچرخ دورسرم ايدن و زدم ضربه اش تنه به که کرد پاره را تنم یمانتو

 .دمينفهم



 

**** 

 را تميموقع که ديکش طول بازکردم هم زا یسخت به را ميها پلک و ديکش یريت سرم

 کجا؟ خواب تخت اما بودم خواب تخت یرو کردم ینگاه.کنم درک

 .ديچيپ رشکمميز ی هيناح در زجرآور یدرد که دميباالکش تخت یرو از را خودم

 !دميد دميد یم دينبا که را چشمم،آنچه بازکردن با و فشردم هم یرو را چشمانم

 .....!نداشت امکان..نهـ

 !نه....!ميپا ريز یخون ی مالفه

 .ترکرد را ام گونه هيثان از یدرکسر و زد حلقه چشمم درون اشک

 :دميکش اديفر و بلندشد ام هيگر

 ؟یچ یعني!نداره امکان نه نه_

 .بلندشد هقم هق و زدم چنگ را مالفه

 بود افتاده یا گوشه هرکدام که ميلباسها دنيباد کردم دور نحس تخت ازآن را خودم

 .رشديسراز یگريازد پس یکي مياشکها ازهمب

 پاک ديکرد،با برخورد وبدنم تن بر باشدت خي ،آببازکردم را شدم،دوش حمام وارد

 !حامد یکار کثافت از شدم یم

 !شد پاک حامد از شد یشد،نم ینم

 کرد؟ یم قبولم بازهم ،اشکانشد ريسراز اشکم



 گفتم؟ یم چه درموما پدر ،بهکردم یم نگاه چشمانش یتو چطور گريد

 

 و المبادا پراز بازکردم را کمد.کنم تنم که شد یم دايپ یلباس حتما امدم رونيب حمام از

 .بود یکين مال حتما بود مختلف و ريز یلباسها

 .شد دهيشن سرم ازپشت يیصدا

 .بپوش یدار دوست رو هرکدوم.توئه مال_

 :گفتم کنم نگاهش آنکه وبدون برگشتم

 .رونيب برو کنم عوض رو لباسم خوام یم_

 :گفت زد یم آتش را گارشيس که یدرحال

 .یکن یم لوس خودتو چرا دميد تورو که من_

 :وگفتم حقارت،فشردم و درد از را چشمانم

 .رونيب برو_

 :بود،گفت لبش کنج کهيدرحال و کرد دود را گارشيس

 .نزن جوش بابا خب لهيخ_

 صورتم به ینگاه کردم دايپ بمناس یلباس یهزاربدبخت به و گشتم رفت که رونيب

 برداشته ترک ميلبها و بود افتاده گود اديز ی هيگر از رچشمانميبود،ز روح یب انداختم

 شد،ازاتاق نابود ام یزندگ وچهارساعت ستيب از کمتر ديشا اي شب کي نيدرا.بود



 به دنميباد است لميف دنيد ومشغول داده لم مبل یرو که دميد را وحامد زدم رونيب

 :کردوگفت اشاره ارشکن

 .مينيبب لميف ايب_

 !اشکان شيخونه،پ ببر رو من سرت تو بخوره لميف_

 :گفت یپوزخند با

 ...یستيدخترن گهيد که کنه؟حاال یم قبولت یکن یم فکر_

 .گفتم نيهم یبرا نداشتم را حرفها نيا دنيشن تحمل

 .داره اعتماد بهم اشکان بشنوم،آره خوام ینم_

 :گفت تيوباعصبان کرد یقاط

 !من یبخوا رو من ديبا ار،تويب رو اسمش کن،کم اشکان اشکان کم_

 .افته ینم چوقتيه اتفاق نيا_

 

 .گشنمه بپز غذا برام برو_

 .کردم نثارش رلبيز فحش چند

 !شکمت به بخوره کارد!بهتره یبخور کوفت_

 مرز به و بود شده بلند وقورشکمم قار یصدا گذشت یساعت کيپختم، یم غذا عمرا

 را ام گونه بازهم بود،اشکم برده خوابش ولو مبل یرو بودم،حامد دهيرس یهوشيب

 !بکشمش شد یم ،کاش کردم پاکش دست کرد،باپشت سيخ



 .دميشن را شيصدا که نشستم آشپزخانه داخل یصندل یرو و پختم يیغذا

 ؟یگرفت غمباد هيچ_

 !نمشينب گريد نشنوم،کاش را شيصدا شد یم کاش دميکش یپوف

 .بود روحم سوهان بودنش

 :گفت که کردم حس سرم یباال را حضورش

 .بکش ناهارو_

 را بشقاب ازآنکه ،قبلکورشد خودم یاشتها دم،امايکش را غذا کنم نگاهش آنکه بدون

 .بود یگوش یتو کردم،سرش ونگاهش برگشتم بگذارم شيجلو

 .دش یم کاسته ام یودل دق از یکم الاقل!کردن یتالف سمت رفت ذهنم ناگهان

 برنجش یرو را فلفل ستين من به حواسش که دميفهم یوقت و برداشتم را قرمز فلفل

 .نماند جا به یرد تا زدم هم یحساب و کردم یخال

 .گذاشتم کنارش و اوردم رونيب خچالي از را نوشابه

 !حامد کن جان نوش حاال_

 ؟یگفت یزيچ_

 .وبرگشتم دميکش ینيه

 .نه_

 .کردوگفت من به سپس و بشقاب به يیگذرا یهنگا گذاشتم شيجلو که را بشقاب



 .بخور خودتم_

 

 .ندارم ليم_

 !بتمرگ گميم_

 .دمييپا یم را حامد موشکافانه و کردم یم یباز ميغذا با نشستم شيرو روبه ساکت

 خفه گلو در غميج و ديکوب نهيدرس تندتند رفت،قلبم دهانش سمت به که اول قاشق

 با سپس و شد رهيخ یا نقطه به مات که گذشت شيغذا دنيازجو قهيدق شد،چند

 یم خوردن یبرا یزيچ دنبال ودستپاچه بلندشد شيازجا سرعت به خودش بادزدن

 نيهم یبرا کند ینم دوا او از یدرد دانستم ید،ميوسرکش ديد را نوشابه گشت،فقط

 :گفتم خبرم یب زيچ ازهمه انگار ـکهيلحن اوردم،با زيسرم نوشابه هم

 شد؟ یچ یوا_

 :وگفت زد یا سرفه بعد قهيدق بود،چند شده دوخته بهم دهانش،زبانش یندت از

 !خورم ینم تند یغذا من_

 بود؟ تند چرا

 :گفتم تعجب با

 !یندار تنددوست دونستم یواقعا؟نم_



 با که بود بپا یعروس دلم د،دريدزد صورتم از را ونگاهش کرد نثارم یا غره چشم

 زير شد،چشم حبس نهيس در ونفسم شدم خيم ميسرجا صورتش یناگهان برگشتن

 :کردوگفت

 تنده؟ خودتم یغذا_

 .شد خم صورتم یورو کرد زيخ مين را خودش

 .ديوجو گذاشت دهانش داخل را ميغذا بشقاب از یقاشق

 :گفت که دميگز را لبم

 !یبچزون منو بود؟که نقشت نيا پس_

 .ديخراش را گوشم شکستنش یصدا و کرد پرت را غذا بشقاب و زد یپوزخند

 

 .کشاند خودش وهمراه گرفت را دستم مچ

 !کن ول رو رو؟دستم من یبر یم کجا_

 !یکن نميتمک ديبا االي_

 .بشوم یعوض نيا همبستر خواستم ینم گريد...دم،نهيلرز خودم به

 :وگفتم کردم مقاومت

 .امينم_

 !یاريب باال خون زنمتيم انقدر ماهور!اريباالن رو سگم یرو اون فتيب راه االي_



 .توندم با یهمخواب به تن اما رميبم حاضرم_

 و گذشت هم بار نکبت شب نيرم،وايبگ را شيجلو زد،نتوانستم رونيب گردنش رگ

 .بودم من اش بازنده

 .نبود یخبر کند،اما یم دايپ مرا که بود گفته ،اشکان گذشت چندروز

 تلفن با که ودب حامد ستادميا ها پله یباال و زدم رونيب اتاق از حامد یصدا دنيشن با

 .دميشن یم واضح را شيصدا وحال زد یم حرف

 .دمينم طالقت من ،نهیشيم مونيپش بقران یکين_

 ...!بود یکين پس

 :داد ادامه تحکم با

 !ميکن یم بزرگشم مياريم بچه زارميم دلت به رو یچ همه داغ آره_

 بود؟من؟ یکس چه با منظورش

 !بود ودوخته بود دهيبر خودش یبرا

 شد کردم،داخل کز تخت یرو و شدم اتاق وارد عيسر ديد تلفن،مرا کردن عبعدازقط

 .دميپرس بازهم یکند،ول یم یخال من سر را تشيعصبان بپرسم یسوال اگر که دانستم یم

 شده؟ یچ_

 :گفت یميمال لحن با تصورم برخالف

 .خواديم شميخواد،مهريم طالق یکين_

 !ستمين بده هيمهر من اما



 :وگفت ددا رونيب را نفسش

 نداره،ممکنه هووشو تحمل یزن چيه م،مسلمايکن یم یزندگ ینفر سه نجايا اديم_

 !بگذره هيمهر ريازخ

 

 .دارشدميب ازخواب يیباصدا که بودم دهيخواب

 یدرحال یکين بازکردم را دراتاق و کردم وجور جمع را خودم در شدن بسته یصدا با

 .کرد یواخم ديد مرا آمد یم باال ها ازپله داشت که

 :امدوگفت سرش ازپشت داشت،حامد دست در هم چمدان کي

 !یدارکرديب زنمو نکن سروصدا نگفتم مگه_

 زد؟ را حرف نيا که بود حامد!زنم؟

 .بود شده سرخ حسادت از یکين ديوبوس گرفت را دستم حامد

 :گفت حامد

 !یطرف من با وگرنه یبرسون یبيآس بهش نکن یسع_

 :گفت پوزخند با یکين

 ...که داره یچ نيا آخه_

 :وگفت کرد قطع را حرفش

 !سين تومربوط به زايچ نيا گهيد_



 !یبمون اونجا یتونيم مهمونه مخصوص آخر اتاق

 :گفت که  دميکش رونيب حامد ازدست  را دستم رفت اتاقش به که یکين

 توم بشه کم شرش بلکه زنميم حرف باهات ینطوريا هست یکين چون نداره برت هوا_

 !یبکن کارو نيهم ديبا

 !ترسمينم ازت گهيچشم؟د دبگميبا من یبگ تو یهرچ_

 ؟یشد پسرشجاع_

 :گفت کنارگوشم

 !توشکمت؟ بندازم توله هي که یکرد هوس اي_

 !کرد،نهيم ام وانهيد بشوم هم حامله نکهيفکرا

 :کردم،گفتم دييتا را حرفش بفهمد نکهيا یبرا

 !عشقم باشه_

 یرو مطالعه به یکاريب از منهم و بود رونيب حامد نشستم تخت یورو رفتم اتاق یتو

 .داشت بزرگ  یا کتابخانه حامد بودم، اورده

 .شد داخل یکيون بازشد در که بودم کتاب خاندن مشغول

 .بزنم حرف باهات ديبا_

 :وگفتم شدم اش رهيخ اخم با

 اما یريبگ طالق یتونيتوم نکن نگاه بهم ینطوريا پس!يیتو فقط االنم یبدبخت باعث_

 !شيپ نه دارم پس راه نه نم



 ؟یبزن حرف یخوايم یچ به راجع حاال

 !دميم نجاتت من_

 :وگفتم زکردمير چشم

 ه؟يچ منظورت_

 .دميم نجاتت یکن پرداخت مويمهر اگه_

 :وگفتم زدم یدار صدا پوزخند

 ...!که داشتم پول من اگه!زد سرت به من نجات فکر که کاربود نيتوا منفعتت_

 :گفت هک کردم قطع را حرفم

 شده؟ عاشقت واقعا آوره،حامد عذاب یليخ!تو کنار اونم موندن نجايا_

 :گفتم اورميدرب را حرصش نکهيا یبرا

 !نرفته ادتي که رو کافه داخل!بود_

 ؟یخوايم یچ گهيد!یزندگ خونه نيا!ادينم بدت که توم_

 :وگفتم دوختم کتاب به را نگاهم

 !برو لطفا نمونده یحرف اگه گهيد خب_

 !زد یم جار را تشيعصبان که دميشنيم  را شينفسها یصدا

 

 :گفتم که کرد راعوض لباسش بود یوعصبان کالفه حسابی ديحامدسررس که شب



 دوباره؟ شده یچ_

 .کنميم عقدت ميريم فردا_

 :شدوگفتم درشت چشمام

 ؟یچ یعني_

 !یزنم قانونا تو که بفهمه دينقشس،با کنهيفکرم یکين!نيهم یعني_

 !شمينم زنت من_

 !گميم من چون!یشيم_

 .ميبر تا بپوش خوب لباس

 خوند را خطبه عاقد.ميديرس دفترخانه به یساعت وبعد کرد نيسوارماش را من

 !ميوامضاکرد

 ...!نبود حقش یازدواج نگونهيا من مانند یدختر

 وبدل رد وحامد من نيب یحرف.ميگرفت شيدرپ را خانه راه عيسر و گرفت را عقدنامه

 ازاتاق تلفن زنگ یباصدا که بودم کرده حبس اتاق داخل را خودم یساعت چند. نشد

 بود؟ کجارفته یکينبود،ن حامد از یخبر. زدم رونيب

 .راکشت خودش هم تلفن رفتم نييپا ازپله

 .دادم جواب

 بله؟_

 .ديچيپ يیآشنا یصدا



 ؟يیتو ماهور...الو_

 بود؟ ،اشکان گرفت بغضم

 :گفتم ديلرز یم ميصدا

 ؟یخودت اشکان_

 .کنميم داتيپ یبزود من منم آره_

 !ستين قبل مثل اوضام من اما_

 !دارم قبولت من!نباشه_

 ؟یايب یتونيتوم

 کجاست؟ حامد

 .سين خونه_

 .ايب فورا ساديوا ینيهرماش.رونيب بزن هيخوب فرصت_

 رونيب ازخانه و پرکردم ازلباس را چمدانم و دادم قورت را دهانم آب شد قطع تلفن

 .زدم

 .کند ام پاره تکه که بود مانده کم کرديم پارس رد کنار سگ

 .رساندم ابانيخ به را خودم دوان دوان

 .ستاديا ینم ینيماش چيه

 :وگفت آورد رونيب شهيازش را سرش اش راننده که انداختم ینيماش یجلو را خودم تا



 ؟یضيمر خانوم_

 .کنميم شهر،خواهش ديببر منو_

 :،گفت سوخت حالم به دلش که کردوانگار نگام هيثان چند

 .سوارشو_

 :گفت که بودم معذب جلونشستم

 !یکنيکارميشهرچ خارج_

 به مرا و نشد هيقض ريگيپ هم او ندادم یجواب

 .رساندم اشکان ی خانه رابه خودم و کردم تشکر یکل شهررساند

 

 یرو یا بوسه ستميگر ودرآغوشش شکست ناخواسته بغضم بازکرد  را در اشکان

 :وگفت کاشت ام دهيژول یموها

 !بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر یدونيم_

 دقت که ظاهرش شدم،به مدت نيدرا رشييتغ ومتوجه کردم براندازش برد داخل به مرا

 !بود شده فيضع کردم

 :گفتم اوردکهيب تنقالت ميبرا خواستيم

 .خوامينم یزيچ نيبش_

 !شدم یم یروان ،داشتمیماهورتوکجابود_



 !کنهيم داميپ اديم حامد اما_

 !زارمينم زندش_

 کرد؟ کاريچ باهات

 صورتش پوست که دادم دنيبار ی اجازه ميچشمها به انداختم نييپا ازخجالت را سرم

 یزيچ نبود،تنها یگريزديچ درد جز چشمانش بود،در ام رهيخ شد،ناباور ديسف گچ مانند

 .ربودييتغ رقابليغ گذشته اورد،چون برزبان را ديبگو توانست که

 :گفت 

 !زارمينم زندش!کرده یدراز دست من مال به_

 ...نکهيا با یدار تومنوقبول_

 :وگفت کرد قطع را حرفم

 !یستين مقصرتو چون آره_

 ...گريد که نيا با خواهديم مرا اشکان نکهيازا بودم خوشحال چقدر

 :گفت شود عوض وجو برود نيازب نيسنگ یفضا نيا نکهيا ی،برا شد آرام دلم ته

 !یبخور باهاش انگشتاتو که پختم يیغذا برات کن عوض لباستو برو_

 وناگهان شدم يیشو رو وارد.ديچيپ یم هم ام معده و ديکش یرميت یهيفج طرز به سرم

 .زدم عق

 !نداشتم باالآوردن به عادت من

 !بود دشدهيسف گچ نيع رنگم انداختم خودم به ینگاه نهيازآ



 گرفت مرا ترس با اشکان شدتار چشمانم و رفت جيگ سرم که آشپزخونه یتو رفتم

 :وگفت

 شد؟ چت_

 :کردوگفت تميهدا مبل سمت به

 !نيبش_

 شده؟ یچ

 :وگفتم دادم فشار ام قهيشق یرو را دستم

 .داشتم تهوع حالت شميپ قهيدق چند_

 !هست یزيچي حتما_

 .شميم خوب نبابا_

 .مارستانيب ميبر ايب_

 .اشکان نکن بزرگش رو هيقض_

 اشکان بودم دهيدرازکش تخت یرو ميرفت مارستانيب وبه نکرد گوش حرفم به

 :گفتم که برود خواستيم

 .بمون نرو_

 .گردميبرم زود_

 !اديب حامد اگه_



 :گفت باخنده

 !نجايا اديب ديبا چرا حامد_

 .کنه نتيمعا کنم صدا دکترو رميم نباش نگران زمنيعز

 :گفتم کرد، قيتزر سرمم به را وآمپول امد پرستار رفت که اشکان

 ه؟يچ من تهوع حالت ليدل ديبگ شهيم پرستار انومخ_

 :بود،گفت مشغول که نطوريهم

 !ديباردار که دوماهه شما_

 !گفت؟يم چه نيشد،ا خيس تنم به مو زد خي تنم

 !یچ ی حامله

 ؟یک از

 !خانوم یگيم چرت چرا_

 :وگفت شد رو روبه شانميپر افهيق وبا ديرس اشکان که کرد نگاهم ضيغ با

 ر؟ماهو شده یچ_

 !گهيم چرند داره نيا_

 گه؟يم یچ_

 !ام حامله من گهيم_

 :وگفت زد خشکش اشکانم



 وقته؟ ؟چندیچ_

 !دوماه_

 !هيباردار ی نشونه هم عالئمت_

 :گفتم نيهم یبرا نداشتم توقع ازاشکان

 ه؟يازک بچه ني؟ایگيم یدار یچ اشکان_

 :گفت وغصه تاسف با

 !حامد_

 .گريد بود چه وسط نيا بچه.خواستمينم را حامد ی بچه من نه

 :د،گفتميپر ورنگش شد درشت چشمانش خورد زنگ که اشکان یگوش

 !زنهيم زنگ هيک_

 .حامد_

 .نده جواب_

 .هيک ی بچه ميبفهم ديبا االن_

 !برهيم منو اون برم باهاش خوامينم من اما_

 .مراقبتم من نه_

 .داد حامد به را مارستانيب آدرس اشکان

** 



 :وگفت شد رهيخ من هب یبرزخ افهيق با حامد

 !یا حامله گفته دکتر_

 :زدم گرفتم،لب اش چهره از از را ميرو

 

 .رتوئهيتقص همش نايا_

 !باشه؟ من مال بچه معلوم ازکجا_

 .کرديم کم سرخودش  را دردسر داشت

 :وگفتم شدم رهيخ بهش

 ؟هيک پس ستين تو مال اگه_

 !اشکان_

 !چسباند یم من به را یهرزگ داشت علنن

 :شد،گفت وارداتاق که اشکان

 ؟یکنيم بلغور یچ یدار فطرت پست_

 .شدند قهي به ودست ديچسب را اشکان قهي حامد

 

 .شد گم وجدلشان جنگ انيم ميصدا

 .دميکش رونيب ازدستم را سوزن قدرت وباتمام بلندشدم



 :وگفت ديترس اشکان

 ماهور؟ یکنيکارميچ_

 !هم نجو به نيافتاد وگربه سگ نيد،عيکن بس گمينم مگه_

 :گفت اشکان

 .اديم خون ازدستت_

 :گفتم توجه یب

 !کنميم سقطش ستمين بچه نيا بودن به مشتاق چندان منم حامد یس،آقاين مهم_

 :گفت اخم با

 !؟یحق چه به_

 !نداره یارتباط تو به نکردنشم اي کردن سقط پس یندار یحق بچه نيا به نسبت که تو_

 :گفت اشکان

 .هورما بزنم حرف باهات خواميم_

 :گفت د،نرفتيد یوقت بروداما رونيب اتاق از که فهماند حامد به ميرمستقيغ

 ؟یبزار تنهامون قهيدق چند شهيم_

 :گفت ومحکم قاطع حامد

 تنهابزارم؟ بهيمردغر هي با زنمو ديبا چرا_

 :گفت باتعجب اشکان



 ؟یچ کشک یچ زن_

 !زنمه_

 :گفت من روبه اشکان

 گه؟يم داره یچ نيا_

 !ميکرد وعقد ميرفت دفترخانه به ما که افتاد ادمي

 :وگفتم انداختم نييپا را سرم

 !گهيم راست_

 :حامدگفت

 .کن مشخص زنم با شهيهم یبرا رو فتيتکل رونيب رميم خب یليخ_

 :،گفت گرفت هـاميگر.داد فشار را دستم جلو اومد اشکان

 !حامده مال بچه نيا_

 ؟یداريم نگهش

 !یزنش ونچ ببرم خونم به تورو تونمينم من

 ؟یشد زنش چرا

 .کرد مجبورم_

 .دارمينم نگه رو بچه نيا من اما

 ؟یخبرندار یکيازن_



 .جداشدن یتوافق_

 !بشه خواديم یهستم،هرچ حرفم یپا زارمينم تنهات من ماهور

 !یبر باهاش ديبا االن کن،اما حساب کمکم رو

 آن و موندم من حاال.دميشن را اشکان یقدمها یصدا که کردم کج پنجره روبه را سرم

 !سيابل

 

 یرو.گرفتارشدم دامش به بازهم نکهيازا داد یم عذابم شيها قدم ی،صدا شد داخل

 .شد خم صورتم

 ؟ديکشيم گارميس داديم گاريس یبو

 .بست یم را نفسم راه گارشيس یبو

 :وگفتم چرخاندم را سرم

 !کرد خفم گارتيس یبو عقب برو_

 !داد نميتسک ینبود یوقت گاريس نيا_

 !کنم آروم رو خودم گاريس با تونستم ینبود یقتو

 :گفتم التماس لحن وبا زدم زل  اش شده شکسته صورت به

 ؟یخوايم ازجونم یچ_

 !ميجدابش ميتونينم هست ميا بچه هي که حاال ميکن یم یزندگ باهم حاال_



 !باش کنارم بچه نيا بخاطر

 !فسخه؟ رارهاوق ،قول یچ همه بچش بخاطر یعنيگفتم، باخود زدم پوزخند

 :گفتم

 یکين خاطر به فقط ميکن یزندگ باهم قرارنبود ما خواستمينم بچه من بوده ناخواسته نه_

 .ميکرد عقد

 :ديغر یعصبان

 .خاميم بچمو من یول_

 :وگفتم زدم زل او به باتعجب

 ..!نبود نيا قرارمون_

 !هست االن_

 .امد جوش به خونم شيخودخواه نيازا

 سقف هي ريز حامد با اما بشن خبردار يیآبرو یب نيازا ام انوادهخ حاضربودم االن واقعا

 .نروم

 .بگم ويچ همه پدرومادرم به خواميم_

 :گفت باتعجب

 !یداکرديپ یجرئت چه_

 :دادم وادامه گفتم یمحکم ی آره



 شم؟يم مرخص یک_

 !فردا_

 !سين ميزيچ من_

 !یبمون ديبا یعني گفته دکتر یوقت_

 راه گريد که گشتيبرم حامد اگر انداختم بالشت یرو را ودمخ کالفه زد رونيب اتاق از

 .نبود یفرار

 را خودم داد دست بهم جهيکردوسرگ یزيخونر دوم بار یبرا که دميکش راازدستم سرم

 .روشدم روبه یپرستار با که زدم رونيب اتاق از کردم جمع را لميوسا و داشتم نگه

 ن؟ياومد رونيب اتاق از چرا شما_

 س؟ين خوب حالتون

 :گفت تيعصبان با و انداخت تخت به ینگاه در یال از

 .یدرآورد که سرمم_

 :وگفتم زدم پسش که اتاق طرف به داد هلم

 .برم خواميم کنار بکش_

 .یتونينم اما_

 :وگفتم شدم یعصبان

 !کنار برو گفتم_



 نگهبان متوجه که دميدو مارستانيب یراهرو یتو رفت کنار راه سر از و زد خشکش

 .دادم رونيب ینفس کرد گمم که یطور کردم شتريب را وسرعتم شدم تحراس

 !رفتم؟ یم کجا.گرفتم یتاکس

 !ششيپ برم تونميم بخوام هروقت گفت که اشکان

 !شد یم دايپ سروکلش بازم اونجام ديفهم یم حامد اما

 !بهتربود اونجا

 :داد جواب. زدم وزنگ دميرس اشکان درخونه به ساعت ميبعدن

 بله؟_

 .اشکان منم_

 :گفت یسرد به اما کند استقبال ازمن خوب یليخ کردميفکرم

 .تو ايب_

 .داشت یليدل حتما رفتارش نيازا بودم ريمتح

 .شد سست ميپاها مامانم دنيد با که بازکردم را در

 ومن بازکنه دهن نيزم خواستميم فقط و شدم قرمز ظاهرشد اونطرف یراهرو از بابامم

 !داخلش برم

 .کردم یوسالم نداختمرايز به سرمو

 :گفت بابا



 !سالم کيعل_

 :غرولندگفت با مامان

 ؟يیکجا هست معلوم_

 !سين کلت تو عقل هم ذرهي تو

 !شن؟ یم نگران ومادرم پدر یگينم

 !یا بچه هنوز

 پس داد شيدلدار و گرفت را شيجلو اشکان که شود حمله سمتم به خواستيم بابا

 !افتاده یاتفاق چه دانستيم

 :گفت بابا

 !یکنيم یبخوا هرکار سرخود دختر آخه_

 کنم؟ رتيوزنج کنم؟غل کارتيچ من

 !کنم؟ وکبودت اهيس کمربند با

 !یشد خانوم یناسالمت

 .هيرگريز زدم عيسر و نشستم مبل یرو

 وبا شدم آروم يیجوراي کرد وبغلم امد رحم به دلش شيپ قهيدق چند برخالف مامان

 :گفتم ناله

 !شدم مجبور من،من_



 !شما شيپ ارهيب منو خواستهيم که گفته حتما کانخوداش

 !ختير بهم یچ همه اما!ميبود گذاشته ومدارازدواجم قرار ما

 

 :کردوگفت مشت را شيدستها بابا

 !زارمينم زنده رو حامد من_

 !کرده یاشتباهات خودش ی نوبه به هم اشکان البته

 :گفتم بابا روبه

 نجا؟يا دياومد چطور شما_

 :وگفتداد جواب مامان

 رو یکين شماره اتاقت یتو از زديشورم دلمون واقعا ميکن داتيپ که ميزد یدر هر به_

 !داره توخبر از برادرش که وگفت داد بهمون ته سرو یب یجوابا اون اما ميداکرديپ

 !ینجوريا

 :وگفتم دادم تکون را سرم

 .فرارکردم حامد ازدست منم_

 :گفت شده گشاد چشمان با اشکان

 ؟یفرارکرد انمارستيازب_

 !نداشتم یا چاره_



 :گفتم کنان وناله انداختم نييپا را سرم خجالت با

 !ميکن یزندگ دباهميبا بچه بخاطر گفت اون_

 :گفت تيباعصبان بابا

 !خورده گوه کهيمرت اون_

 !فردا نيهم!یکنيم سقط بچتو

 ...حامد بابا اما_

 !نداره یحق چيه حامد_

 ...کنه تيشکا اگه_

 !بکنه تونهينم یغلط چيه_

 :وگفت بلندشد بابا

 .خونمون ميبر ديکن جمع_

 .دادم حيترج خودمون خونه به رو اشکان خونه یول چرا دونمينم

 .بمونم نجايا خواميم امينم من_

 :گفت بابا.برم که کرد اشاره حرفم نيا با اشکان

 ؟یکس یب ؟مگهیبمون جا نيا چرا_

 :گفت اشکان

 !شهخود ی خونه نجاميا!هيحرف چه نيا_



 !پسرجان ممنون_

 .ميکنيم زحمت رفع

 :گفتم نييپا رفتن وبابا مامان بلندشدم ناچار

 .اميم االن نيبر شما_

 .شدم رهيخ اشکان به نيغمگ نگاه با

 .کرد حلقه دورم رو ودستش شد شوکه که کردم بغلش

 :گفتم ناخودآگاه

 !دارم دوست_

 .ديچک ام ازگونه یاشک و امدم رونيب ازبغلش

 ؟یکنيم هيگر چرا_

 !شد ینم ینجوريا کاش_

 !مان خانه به ميرفتيم زودتر و کردميم گوش حرفت به کاش

 !ماهور شهيم درست_

 .ميکنيم درستش باهم

 .ختمير اشک خانه به دنيتارس و کردم یخداحافظ



 انداختم ینگاه اتاقم به برگشتم گذشته به بود شده تنگ یپدر خانه یبرا دلم چقدر

 یم همون کاش!بودم امل دختر هي یوقت ميکرديم یگندکار اتاق نيا در نايم با یوقت

 .ماندم

 

 !کرديم رشد درونم یا بچه حاال

 !تربود بدبخت هم ازمن بچه نيا

 کردن؟ یم خطابش حرامزاده حاال

 !بود؟ کرده یگناه چه آخه

 !فرستادم حامد به لعنت

 یتو ترس با مامان که يیرايپذ یتو ورفتم دارشدميب ازخواب يیسروصدا با صبح

 .رفتيم راه يیرايپذ

 مامان؟ شدهيچ_

 :وگفت جلواومد ديد را من تا

 !کرده پا به یقشقرق چه اومده پسره نيا نيبب دختر_

 !برد هيوهمسا در شيپ آبرومونو

 .بود انداخته سرش یرا،رو شيصدا که دميراد حامد و رونيب رفتم

 !مهيقانون زن!زنمه_

 !ببرم؟ رو زنم ندارم حق من زنمه!الناس هايا



 :زديم داد بابام

 نباشه؟ کجا باشه کجا ديبا گميم پدرشم من_

 .نکن یگستاخ

 :وگفتم رفتم جلو ترس با راگرفت بابا قهيو امد جلو حامد هوي

 حامد؟ یکنيکارميچ_

 .کرديم مقاومت همچنان حامد شد سست شيپاها و امد بند نفسش بابا

 صورت به ضربه چند ديرس قند آب با انمام روگرفتم بابا ربغليوز دادم هولش عقب به

 :وگفتم زدم بابا

 !بازکن چشماتو بابا_

 !کارکنم؟يچ بشه تيزيچ تو اگه!بخاطرمنه همش نايا!بابا توروخدا

 .پاشو بابا

 .باشه بابا به حواسش که کردم اشاره مامان وبه دوختم حامد به را نگاهم

 :وگفتم بلندشدم

 !؟یخواستيم رو نيهم_

 !برو بکش راتو

 !وتو دونميم من بشه،اونوقت شيزيچ بابام اگه

 :کردوگفت پاک را لبش کنار خون حامد



 .بعد واسه باشه ميرسيم بهم_

 .رفت

 :گفتم که امد جا نفسش کم کم بابا

 !؟یخوريم حرص چرا نکن تياذ رو خودت نگفتم مگه کن استراحت بابا_

 !بخشم ینم رو خودم من بشه تيزيچ اگه

 !سين یزيچ_

 !سين چطور_

 :گفت مامان روبه

 !نيجن سقط واسه نيبر حسنا با_

 !ميبزار تنها تورو شهينم_

 :گفت که کردم دييتا رو مامان حرف

 !نيبر گفتم_

 :دادم جواب

 .رميم اون با زنميم زنگ اشکان به چشم نيدار اصرار شما اگه_

 !برو اون با باشه مواظبت بده قول اگه_

 .هست_

 .حاضرشوم که اتاق داخل رفتم



 !بود کرده ورم شکمم کردم که دقت

 !بود شده چهارماهم انگار

 !بود سخت هم کردن سقط یچهارماهگ یتو

 :گفت بابا.بلندشد اشکان نيماش بوق یصدا که دينکش یطول

 .برو نکن معطلش_

 .نيخبرکن رو سيپل در دم اومد اگه.نيباش خودتون مواظب_

 کرد مستم بيعج ساخت ممشام به تلخش ادکلن نشستم نيماش یتو و رونيب زدم

 .بود دهيرس خودش به یحساب

 !نبود چوقتيه که یطور ديرسيم جذاب نظرم به

 !بودم شده عاشق من دهميشا

 !بودم متاهل من کردم دور ازسرم را افکار نيا

 !نبود حامدهم من درفکر گرچه فکرکنم یا گهيد کسه به فعال نبود درست

 !برگشت بلق لحظه چند یها حس وبازهم گرفت رت دستم

 ؟یخوب_

 !خوبم_

 

 :وگفت افتاد راه



 ؟یکنيفکرم من به توهنوز ماهور گميم_

 :داد ادامه که کردم نگاهش یسوال

 ؟یکن ازدواج من با یحاضر بشه باطل مسخره ازدواج نيا یوقت که نهيا منظورم_

 .نبود ازلطف یخال کردنش یعصبان کمي

 .رسردارميز رو گهيد یکي نه_

 .برگشت متمس به سرش و جاخورد

 ؟یگيم یجد_

 !یند کشتنمون به کن نگاه رو جلوت یه_

 :گفت و داد ادامه یرانندگ به

 !منه با دلت پس_

 .فکرکنم ديبا_

 :وگفت گرفت دستم از یبشگول

 !کردم یم یتالف خوب وگرنه ميستين تشيموقع یتو فيح-

 تشيجنس کند یم رشد درونم که یموجود دميفهم یم م،حااليديرس یسونوگراف به

 !ستيچ

 بود؟ مهم مگر اما



 را یلزج عيما وبعد درازبکشم که خواست دکتر ام خواسته م،برخالفيشد وارداتاق

 .کرد پر را فضا کل یقلب تپش اهنگ بعد قهيچنددق و ختير شکمم یرو

 :کردوگفت ام یحوال یلبخندپررنگ دکتر

 !وسالم حيصح!دختره_

 !ندسوزا ومرا کرد نفوذ مياستخوانها تا جمله نيا

 .کردم یم کردن،محروم یزندگ از را او تمام یسنگدل با که بودم یبد مادر آنقدر من

 :شدوگفت حالم یدگرگون متوجه م،اشکانيزد رونيب ازاتاق

 .نکن سقطش یخوا یم اگه_

 :گفتم دميکش یم شکمم یرو وار نوازش را دستم کهيدرحال

 !دختره گفت؟گفت یچ یديشن_

 !رميبگ رو شجون خواميم که ميبد مادر من

 !باشه؟ حامد مثل یآدم ديبا پدرش که کرده یگناه چه اون

 :وگفت شد تياذ حرفم نيازا اشکان

 !توئه شکم یتو بچش نميبب تونم ی،نمیارين رو حامد اسم انقدر شهيم_

 

 :داد ادامه

 !کنم یپدر براش حاضرم من یول_



 !باشه تو مثل ذاتش نهيا مهم

 :وگفتم زدم یکمرنگ لبخند

 .يیدستشو رميم_

 ام؟يب باهات یخوايم_

 .رميم خودم راهروه ته نيهم نه_

 و نکردم حس را ميپاها لغزش که شناوربودم تيواقع و ايرو اني،م برداشتم قدم آهسته

 یداغ یعيما و بود دهيچيپ ميپاها یال یودرد بود گذشته کارازکار ميايب خودم به تا

 و آمد یم طرفم به که ديد یم ار ازاشکان یمبهم ريتصو گذشت،چشمانم یم نشيازب

 .دمينفهم یزيچ گريد من و شدند مبهوت ريزد،تصاو یم صدا را اسمم مدام

 

** 

 سرم یباال افتم،اشکاني مارستانيب تخت یرو را خودم و بازکردم ازهم را ميپلکها

 .بود شده رهيخ من به رفته درهم ی وباچهره بود ستادهيا

 :دمينال

 !بچم_

 :دمدا ادامه یبعدازمکث

 خوبه؟ حالش بچم_

 .کرد یخال سرم یرو را خي آب سطل انگار زد که یحرف با



 !نداره وجود یا بچه گهيد_

 :وگفتم ختير اشکم

 !خواستمش یم من!رممکنهيغ زندس اون.نه_

 !بود من ريتقص همش

 !داشت من کردن درآرام یسع اشکان و کردم یم ناله رلبيز

 

 !متهمم من برآنکه یمبن ديرس ازدادگاه یا هياحضار و گذشت روز چند

 کنند نظر صرف من بردن از که کرد تالش هرچقدر بود،پدر کرده تيشکا ازمن حامد

 .بود دهيفا یب اما

 !بودم داده ازدست را زميچ همه من نبود مهم ميبرا زيچ چيه خودم

 سبزشد سرراهم بود آنجا ازقبل که م،حامديرفت یکالنتر به وما خبرکردم را اشکان

 :وگفت

 نخوره؟ تکون آب از آب یکن سقط رو من شهرهرته؟بچه یفکرکرد_

 :کردم اکتفا جمله کي گفتن به

 .نکردم سقطش من_

 ؟یکرد فرضم خر نشناسه تورو که بگو یکس به_

 :داد وهولش ديسررس بزند،اشکان یليس صورتم به که جلوآمد



 ؟یکن یم بلند زن رو دست_

 :داد هولش و ديکوب اشکان ی نهيس به

 !سننه روتو_

 :کردوگفت اعتراض سرباز

 !بازداشتگاه فرستميم رو هردو وگرنه ديش ساکت_

 :وگفتم امدم حرف به

 !نه اي شده ثبت من نام به نيجن ازسقط یگزارش نيبب مارستانهايب برو یندار باور_

 تا؟ ده دوتا یکي برم مارستانيب چنتا_

 :داد ادامه

 مرد؟ بچم چرا پس_

 :داد تحکمـادامه با

 ؟یکرد یم یغلط چه مارستانيب تو_

 .شد سقط و نيزم خوردم کنم،اما سقطش که مارستانيب رفتم_

 :گفت یشخندين با

 .کنم متهمت بهيمردغر خونه به رفتنت و بودنت متاهل بخاطر تونم یم خب_

 .خونه فرستنتيم خودشون

 :گفتم تحکم با



 !امينم من_

 .رميگيم طالق ازت من

 !یخوند ورک ماهور ستمين بده طالق من_

 

 :وگفتم رفتم اشکان سمت به

 کارکنم؟ یچ_

 .خونه برو_

 :گفتم تعجب با

 اشکان؟ یگيم یچ_

 !نداره دست رو دارم نقشه_

 .یکن استفاده دادگاه یتو هشيعل بر که یاريربيگ حامد از اتو کي ديبا تو نيبب

 :وگفتم فکرکردم یکم

 ؟یچ مثال_

 .کنه کمکت تونه یم که مدرکه کي نيا!بزنه کتکت مثال_

 :گفت اشکان ميجاخورد هردومون حامد یباصدا

 .ريبگ رو یگوش نيا ما سمت اديم داره حامد_

 ...اما_



 .رفت و انداخت ميمانتو بيج داخل را یگوش

 :وگفت ستاديا کنارم حامد

 ن؟يگفت یم یچ اشکان با_

 .یچيه_

 .فتيب راه_

 !بود مانده گردو پوست یتو دستش حامد انگار

 :گفتم وحشت با شد کنده شيازجا سرعت به نيماش که شستمن نيماش داخل

 ؟یريم تند چرا برو تر آروم_

 !کشه یم عشقم_

 

 به رساندم یم جنون به را حامد و کردم یم مدارا ديبا یول نبود نديخوشا ميبرا لحن نيا

 :گفت که ميديرس خانه دم

 .نمتينب و برگردم حالت به یوا.گردم یم بر و يیجا تا رميم_

 .شدم ادهيپ نيوازماش زدم شيرو به یندلبخ

 !کنم تموم رو کارم ديان،بايرينص جناب رمينم بخوامم حاال

 :دادم داد،جواب برهيو بميج در بود داده من به اشکان که یگوش

 س؟ين شتيپ حامد_



 .دادم ینم جواب که بود اگه_

 به راجع کردم صحبت شهر ليوک نيبهتر با گم،منيم یچ کن گوش خب_

 !دهيم جهي،نتیبش موفق اگه تو الزمه مدرک ،همونپرونده

 :داد ادامه

 !پدرمه یميقد دوستان از ليوک_

 .شد شل ازدستانم یگوش فورا اشکان یباصدا

 ؟یزنيم حرف یک با_

 .برگشتم

 !یچکيه با_

 

 زنه؟يم زنگ بهت ،چرایزد یم حرف یعوض اون با دونميم-

 .ديکش عربده که کردم سکوت

 ن؟يزديزرم یچ اشکان با گميم-

 !توچه به اصال کن صحبت درست_

 !پرسمايم ازخودش رميم_

 :دادم جواب کامل یآمادگ با شد ام رهيخ اخم با

 ؟یشد یرتيغ!یخصوص یحرفا_



 !داره یربط توچه به

 :گفت کند کنترل را خودش کرديم یسع که یودرحال داد فشار فرمون یرو را دستش

 !بزنه حرف یهرکس با زنم بزارم ستمين رتيغ یب چون!یزنم چون داره ربط من به_

 :وگفتم زدم پوزخند

 ...!که ینبود رتيغ یب اگه تو_

 !کن بس_

 !کن تمومش

 ؟یکنيکارميچ نکنم تموم_

 .ماهور کن بس گفتم_

 سخته؟ برات قتيحق دنيشن کنمينم بس_

 چکار ديفهم لحظه وبعدچند ديکوب صورتم به دست باپشت و بست را شيچشمها

 !کرده

 :گفتم و زدم زل او به تعجب با ديايب بند خونش تا گرفتم لبم گوشه را دستم

 !؟یبلندکن دست من رو یتونست ؟چطوریتونست چطور_

 !نبود خودم دست شد یچ دونمينم من....من_

 !کن تمومش که گفتم

 !یبزن منو یندار توحق_



 .گرفت رو چشمانش یجلو خون

 ؟ینرفت رو از بازم_

 !زنميم بدتر نيازا یبد ادامه اگه

 جنون به امشب من کردميم تحمل را نيازا شتريدردب ديبا خواستميم طالق اگه

 !رساندمشيم

 

 یتاجا دردش وشودادم راشست ولبم بازکردم را رآبيوش رفتم يیظرفشو سمت به

 :چرخاندوگفت خودش طرف به مرا کردم حس راکنارم حضورحامد ديچيپ بدنم یجا

  پمادبزارم ابراتيب-

 :وگفتم دمکر امامقاومت

 شهيم خوب خودش ستين الزم-

 من ديمال لبم راگوشه وپماد نشاند کاناپه یرو را من رميرابگ شيجلو امانتوانستم

 يیکندتاخطا راکنترل خودش داشت یاوسع رساندميم جنون به اورا دامشبيبا

 .ازاوسرنزد

 .کنم یعمل را ام نقشه گرفتم ميبعدازشامـتصم

 یصدا و افتاد که گذاشتم زيم لبه را وانيل ستين حواسش دميفهم ی،وقت دمييپا را حامد

 :وگفت ديازجاپر داد،حامد یناهنجار

 ؟یدار نگه وانميل یتونينم که یهست یچلفت وپا دست آنقدر_



 !نبود حواسم خب_

 شه؟يم کم جونت یکين ی هيزي؟جهیسرزنشمـکن وانيل هي واسه یخوا یم حاال

 یم غر رلبيز که زد،همچنان قدم را انهخ عرض و گذاشت اش یشانيپ یرو را دستش

 ميپا داخل شهيش یجد یجد که کردم زيتم را آشپزخانه کف و برداشتم را جارو زدم

 .افتادم نيبرزم و رفت فرو

 :امدوگفت سمتم تيعصبان با حامد

 !یکرد ناکار رو خودت یه؟زديچلفت وپا دست یک حاال_

 :دم،گفتميکش یم درد که همانطور

 .نزن دست-

 .گرفت را ميپاها حرفم به توجه بدون

 

 !کنم مقاومت نتوانستم گهيود

 :گفت حامد بود درامده واشکم دميکش یاديدردز که قهيدق وبعدچند بلندشد غميج

 !اومد در باالخره_

 :وگفت گرفت راباال شهيش

 !بود خطرناک موند یم پات داخل اگه نيا_

 بست محکم باندرا ،سوخت تبشد که ختير نيبتاد آورد رو پانسمان ليووسا بلندشد

 !شد یخون باند هيازثان یدرکسر



 :حامدگفت

 !بهتره یکن جبرانش رفته ازت یاديز خون_

 .بخور اسفناج آب

 :وگفتم زدم یعق

 !متنفرم_

 !یمجبور_

 .داديم دستور بازم

 :گفتم که کند بلندم خواستيم

 .برم راه تونميم خودم_

 .بخورم نيزم به مخ با بود کيونزد زدم لنگ که بلندشدم

 :وگفت کرد بلندم نيزم از و راگرفت دستم

 !خودته حرف،حرف_

 !؟یبش یمغز ضربه ديبا حتما

 :گفت که دميدرازکش تخت یرو

 .دميم سفارش شامم کن استراحت_

 ...!تونميم یول_

 .دميم سفارش که گفتم_



 !شد رو آن به رو نيازا  کرديم یدگيرس من به داشت چقدر حامد نيا

 !باشد توانست ینم گريد داشتم حامد قبالبه که یحس اما

 .رابستم ميچشمها که داشت یسبز اومد،رنگ اسفناج آب پراز وانيل با بعد قهيدق چند

 :وگفت کرد بلندم

 !بخور_

 :گفت که دادم تکان وراست چپ رابه سرم

 !حلقت تو کنميم بزور ینخور خودت اگه_

 !خوردم را شته تا و داد خوردم به را اسفناج آب که کردم اخم

 

 !رفتارکنن خشن باهات خواديم دلت کال

 :وگفتم گرفتم اش ازچهره را ميرو

 .بخوابم خواميم_

 :وگفت ديکش ميرو را مالفه

 !کنميم دارتيب شام واسه_

**** 

 یاشتباه قبال اگه!دارم؟ دوست چقدر ینيبب یکنيبازنم رو کورت یچشما توچرا_

 !مکن جبران خواميم االن و کردم قبول کردم



 .زدم اديفر مدام و گرفتم ميدستها نيب را سرم

 .شو خفه_

 ؟یديفهم یمونيم منم مال یمن تومال_

 :وگفت گذاشت چاقو اشکان رگردنيز

 !کشمشيم تو جون به خدا به!کشمشيم_

 .کردميم التماس هيگر با

 .باش نداشته بهش یکار توروخدا_

 که شد راحت الميوخ دمدا رونيب نفس چنتا دميپر ازخواب و دميکش قيعم نفس هي

 !بود خواب

 قهيدق چند. دميد یم کابوس نيهم یوبرا بودم ساخته ويد کي حامد از ذهنم در من

 :وگفت شد اتاق وارد حامد بعد

 ؟یدارشديب اع_

 !سروصدا یب چه

 .ميبخور شام ميبر پاشو،پاشو

 :وگفت کرد نگاهم گرفت رو دستم که کردم نگاهش

 ؟یديند ه؟آدميچ_

 یدولپ که بودم گشنه اونقدر بود داده سفارش چلوکباب شدم رهيخ جلو به و زدم پلک

 .افتادم جانش به



 

 :گفت که کردم نگاه حامد به

 ؟یشد ريس_

 :داد ادامه که دادم تکون آره نشانه رابه سرم

 ؟زميبر برات دوغ_

 .ترکميم دارم نه_

 :وگفت کرد یا خنده

 بهتره؟ پات_

 :وگفتم زدم یوچرخ بلندشدم

 !سادميوا جلوت وگنده مرو سر_

 :وگفت چسباند خودش به مرا و گرفت را شد،کمرم کميونزد بلندشد

 نه؟ مگه یکنيم نميتمک امشبم!یسرحال که حاال_

 !شد حبس نهيس در نفسم

 !ميببر لذت هردومون که نهيا منظورم_

 !ميستين باهم وقته یليخ

 ؟ شدميم حامله بازم اگه



 با خواستينم دلم و کرد یم را کارش خرهباال چون کنم مخالفت توانستمينم

 !دردبگذرانمش

 مرابه فورا ديرس یوقت خوردم یضدباردار قرص ومدهين حامد وتا رفتم اتاق داخل

 !عجله وبا مقدمه یب فرستاد،آنقدر رلباسميز را ودستش برد تخت سمت

 نيا از کردم اش یهمراه ارياخت یب گذاشت لبم یرو را ولبش شد خمار چشمانش

 .شد خشنود یاههمر

 !بهت لعنت!حامد بهت لعنت

 

*** 

 شيوم گرگ هوا دادم کمرم به یوقوس وکش بلندشدم بود یخال تخت آنطرف

 رفته؟ کجا حامد وقت نيبود،درا

 و رفتم کمد سمت دوان د،دوانيرس گوشم به کمد داخل از ام یگوش زنگ یصدا

 .دادم جواب را یگوش

 !نزدم زنگ که ؟بدموقعیماهور،خوب سالم_

 .بگو نه_

 ؟یببر شيپ رو نقشه یم،تونستيدار قرارمالقات ليوک با امروز_

 !یحدود تا_

 .نبره يیبو هيقض نيازا حامد باش مواظب یاوک_



 شد،حامد گرم وسرم کردم سرگرم یکار به را خودم بود یظهربود،هرجور کينزد

 !گشت ینم وبر کرد یم تصادف راه در زد،کاش زنگ

 :دادم جواب

 بله؟_

 رم؟يبگ یخوا ینم یزيچ رماهو_

 .نه_

 .دلخوراست لحنم نيازا بودکه مشخص

 

 :گفتم دنشيرس محض وبه کردم قطع را تلفن

 .ششيپ بعدازظهربرم گفته مامانم حامد_

 .دامادشم یکرده؟ناسالمت دعوت تورو فقط_

 :وگفتم افتادم راه اتاق تا دنبالش

 .افتاد اتفاق هوي یچ همه یدون یم که تو خب_

 :گفت و داد تکان یسر

 ؟یايم یک_

 !شب_

 .ميکن پاک یسبز ميخوا یم



 :گفت پوزخند با

 ؟یکلفتشون_

 !حامد هيچ حرفا نيا_

 .رساند مرا حامد.دنبالم یايب دميم خبر بهت

 

 :گفتيوم داشت دلشوره یحساب شد یم قبل روز از تر شکسته روز هر مامان

 !رفته حامد شو مطمئن مادر_

 !ینکن بپا شر

 !شهينم یچيه امانم نباش نگران_

 .زد زنگ اشکان امدم ازآنکه بعد ساعت مين

 .دميند یمشکوک حرکت زدم رونيوب انداختم وبر دور به ینگاه

 م،يديرس ليدفتروک به.شدم نيماش سوار

 !بود اش برازنده وکالت که الحق

 !بود ینکيع و بود شده ديسف شيوموها داشت یسال چهل حدود

 !رفتاربود خوش و یخودمان ،یکار ائلازمس خارج و بود یجد کارش در

 هيا پرونده نيتر راحت اش بدهم،بهـگفته حيتوض را ماجرا اول از که خواست ازمن

 !داشته عمرش تا که است



 !ستين شيب یاحمق او و ام کرده بزرگ رت حامد یاديز من که گفت

 !خورديم خودش درد به شيدهايتهد و

 اي نکنم یزندگ بااو سقف کي ريز که خواست ازمن ليوک دادم لشيتحو را پرونده

 !کنم محدودش

 !ميجدابشو کامل بطور ميتوانستيم گريد کماهي تا

 ومست بود خورده مشروب انگار کرد رييتغ درجه۱۸۰ اشکان ميکرد که یخداحافظ

 !بود

 !داديم دستش ،کار بيعج یمست نيا

 !کند؟ یرانندگ حالت نيا با خواستيم حاال

 !اشکان؟_

 .زنمينم وارميود در به خوبم من یبگ یچ یخايم دونميم_

 :کرد،گفتم رد را مامان خانه راه ريمس دميد یوقت

 !ايرفت اشتباه رو جاده_

 !من ی خونه یايتوم نرفتم اشتباه نه_

 تو؟ ی خونه چرا_

 .برد باال را شيصدا بم و کرد نگاهم

 .گميم من چون_



 !دميترس ازلحنش

 !نکردم اديوفر داد بودم دحام با که یوقت مثل چرا دانمينم اما

 !اش خانه به رفتن از نبودم یناراض هم خودم

 !گرفتمش که فتديب بود کينزد بازکرد را در

 .باش مواظب_

 :وگفت زد یلبخند

 !گهيد یتوهست_

 :گفت که جدابشوم ازش خواستميم

 !نرو_

 :وگفت برد باال طبقه طرف وبه ديراکش دستم

 م؟يبزن مشروب_

 !گهيد ارين نه

 !نزن ضدحال

 !باشد؟ دومم ی دفعه که بودم خورده مشروب تاحاال مگرمن

 !خورمينم مشروب اصال من_

 !کوچولو هي بخور خب_

 !یکرد یرو ادهيز گهيتود_



 :گفت حوصله یب

 !گهيد نزن غر_

 .داد ودستم کرد پر را وانيل

 !کن امتحان_

 !چرخاندم مشروب و اشکان نيب را نگاهم

 :گفتم و دبو تلخ که خوردم ازآنرا یقلپ

 !تلخه یليخ نيا_

 !یهست یلوس دختر چه_

 :وگفت شد گشاد ميچشمها

 لوسم؟ من_

 !لوسه من ی عمه نه_

 !خب گميم تورو

 !یتونيتوم کن تالش

 :وگفت زد دست اشکان که خوردم را مشروب سر هي

 !واليا_

 !شد ینم مست آدم که وانيدول با بودم کرده هوس منهم ديکش باال یبطر با خودش

 :وگفتم گرفتم ازدستش را یبطر



 !بزار منم واسه_

 !ميوخورد ميخورد

 !ميبود شده سرخوش!ميديخنديم ها یروان مانند

 :وگفت راگرفت ام چانه اشکان

 !یخندينازم چه_

 :کشدارگفتم

 واقعا؟_

 !رخندهيز زدم دوباره

 :گفت و نشست کاناپه یرو اشکان

 .پاشو_

 چرا؟ آخه_

 !روپام نيبش ايب_

 :دادم جواب ومنگ جيگ

 !چرا؟_

 !دارم دوس چون_

 .شد کم یليخ مانيصورتها فاصله نشستم شيپا یرو



 را ميلبها تا چشمها از فرستاد گوشم پشت را ميموها و برداشت سرم یرو از را شالم

 :گفتم که ببوستم خواستيم ماند ثابت ميلبها یورو براندازکرد

 !ادب یپسرب عه_

 ؟یببوس منو یخوايم

 !آره_

 چرا؟_

 !دارم دوست چون_

 :وگفتم کردم ومعوج راکج ولوچه لب

 ؟یدار دوسم_

 :وگفت راگرفت کمرم

 !طونيش آره_

 :شد،گفتم مانع که بلندشوم خواستميم

 !ميبکن دينبا رو کارا نيا_

 !ماهور خستم زدنت غر دست از_

 !اليخيب

 .ديبوس انهيوحش و کرد قفل لبام با لباشو که کنم اعتراض خواستميم

 .زد مهيخ ميورو انداخت کاناپه یرو مرا هوي شد یم کنده جااز داشت لبام



 

**** 

 رفتيم جيگ سرم بلندشدم تخت یرو واز شد باز مهين ميچشمها گذشت چندساعت

 !بود دهيخواب کنارم که افتاد اشکان به نگاهم

 !نبود شيسرجا حواسم کامل هنوز

 :وگفتم انداختم خودم وضع به ینگاه

 لختم؟ من چرا_

 !اشکان؟ کنار اونم

 .بود سرجاش حواسش انگار بلندشد که دادم تکون رو اشکان

 

 اشکان؟ یکارکرديچ_

 .ديکشيرميت سرم

 !سرم یآ_

 .ديرس دست به وانيل و ورفت داد ماساژ را پشتم

 .سرجاش اديب حالت بخور رو دمنوش نيا_

 .ديپريم ازسرم الکل اثر کم کم انگار

 :گفتم تيعصبان با



 !گند ميزد گند_

 :زدوگفت مهيخ ميرو

 چرا؟ نه_

 .کنار برو_

 !رمينم_

 !کنميکارميچ فهمم یم مستم یوقت که بودم گفته بهت

 !گمينم دروغ االنم

 داشتم؟يم دينبا من چرا!داشتت حامد یوقت!خواستمتيم

 :وگفتم زدم ضربه لختش تنه به

 !احمق_

 !گرفت ام هيگر ديبوس را لبانم

 .نرفت کنار اما زدم را زورم توان تمام با

 !داشتم اعتماد تو به من_

 ؟یکرد نکارويا چرا

 م؟يکرد شرع خالف مگه_

 :وگفتم کردم نگاه توچشاش

 !شوهردارم من!م؟ينکرد_



 !یش جدا خوادينم دلت گهيد ،انگارینازيم بهش چقدرم_

 !یحامدبد دست بهونه یخوايم!ردشم قرمز خط از خوامينم متاهلم که فعال اما خواميم_

 فهمه؟يم بفهمه؟ازکجا حامد ديبا چرا حاال_

 :وگفتم کردم نگاه رو ساعت

 .مامانم خونه برسون منو_

 و کردم نگاه اشکان به ديوترد شک با بازبود مهين خانه در ميديرس  که خانه دم به

 بيج یتو  را دستش شدم توچشم چشم حامد ،با رفتم خانه داخل و شدم ادهيپ نيازماش

 :گفت و برد فرو شلوارش

 !به به_

 !یاورد فيتشر هبالخر

 :بردوگفت باال را شيصدا

 ؟یبود یا دره جهنم کدوم یبگ شهيم_

 .نييارپايب صداتو_

 :وگفت زد رونيب  خانه ازداخل مامانم

 !سين خوب  پدرماهور حال!آرومتر حامد آقا_

 :گفتم باترس

 !؟یقلب ی حمله باز چشه؟نکنه بابا_



 !آره_

 !یخبرنکرد اورژانس چرا_

 .بزن زنگ

 را بابا و آوردن برانکارد پرستارها خوردينم تکان و بود حال یب بابا ديرس وراف اورژانس

 .کردند منتقل

 :گفت حامد که بروم اورژانس با مامان همراه خواستميم

 !یرينم يیکجا؟توجا_

 !بده؟ حالش بابام یفهم ینم_

 !کنم روشن باتو رو فميتکل ديبا من!هست ششيپ مادرت_

 داخل وانداخت کشاند مرا.ميتنهاماند حامد و من. شتگذا هم یرو را چشمش مامان

 .نيماش

 !شکست دستم یوحش واشي_

 :ديغر صورتم یتو

 !درک به_

 :گفت و آورد جلو  را صورتش و برگشت 

 !رونيب بده رو نفست_

 



 :وگفت دييبو

 !دهيم الکل یبو_

 !؟ها یبود یگور کدوم

 !روهم؟ یختير ايک با یرفت

 !بزن حرف درست_

 !ه؟دروغ مگه_

 !خورنيم یپارت داخل رو الکل

 !؟یکجابود

 !بزن یحرف نزدمت سگ مثل تا المصب د

 !بدونم که منه حق زنمتيم که خورميم قسم

 .شد یم تکرار مغزم یتو اکو مثل شيصدا انداختم نييپا را سرم

 !بودم یکي با_

 :کردوگفت زير چشم

 ؟یک_

 !بتوچه!روهم ختمير آره_

 .افتاد گزگز به صورتم چپ وسمت امد فرود صورتم یرو یليس هي

 .دوختم حامد پرخشم صورت به را نگاهم و گذاشتم شيرو را دستم



 بزنم؟ تورو اي بود یک یگيم_

 !رهيميم طرف اون یکنيداميپ نجات تو الاقل

 .دادم یم جان شيرکتکهايز قطعا گفتم ینم اگه

 :وگفت کرد شل رت کمربندش

 !پرسميبارآخرم یبرا_

 !کنم؟ کبودت کمربند با اي یگيم

 به هوسش بود دارکرده خدشه را اعتمادم بود پر دلم اشکان از منهم بود اشکان مقصر

 !کرد غلبه عقلش

 !اشکان_

 .گرفت دندون به را شيلبها و شد شل کمربندش از دستش

 !کثافت اون_

 !کنه کم مياززندگ شويسا خوادينم

 !نه یبود باهاش خودت ليم با توم

 !دميفهمن شدم مست من...من_

 :وگفت زد صورتم مخالف سمت به یگريد یليس

 !کنم روشن رو پدرسگ اون فيتکل تا باشه، جا نيا تا_

 :وگفتم دميکوب در کرد،به قفل را در و انداخت اتاق داخل مرا



 !؟بازکنیکن یم قفل رو در چرا_

 .کرد ینم باز دم،قطعاينشن يیصدا

 شد؟ یم چه ايخدا

 !بود شده شروع من هيتنب تازه

 

 یط را اتاق نيا عرض صدبار بايتقر یحوصلگ یب گذشت،از وقفه یب ساعت چند

 ديبا یک تا دم،منيکوب در به یجان یب یها ضربه و بردم پناه در پشت به سپس و کردم

 بودم؟ یم حبس اتاق نيدرا

 !بود بلندشده شکمم یوصدا بودم کرده ضعف!بود فکر یب چقدر حامد

 !کردم یم نرم وپنجه دست مرگ با و شتمدا فاصله یهوشيب با هيچندثان

 و گرفت یم بو ديشا که یا جنازه!ساخت یم جنازه ازمن اتاق نيدرا نتوانستم،ماندن

 !شد ینم خبردار ازآن چکسيه

 هم به را چشمانم درد نيازا و گرفت درد ام دادم،شانه هول را در و زدم ايدر به دل

 !کرد یم باز را رد من کم زور نيا آخر!شد یم باز که فشردم،آخر

 که دانستم یداشت،درشکست،م دنبال به یناگوار یامدهايپ که ضربه چند بعداز

 !ستين درانتظارم یخوب عاقبت

 .گرفتم شيدرپ را اشکان ی خانه راه و زدم رونيب شده نينفر ی خانه ازآن



 اام!ديجوش یم وسرکه ريس مانند دلم!نبود دلم در دم،دليجو یم را ميها ناخن ازاسترس

 !بترسم؟ که بود فتادهين یاتفاق!چرا

 

 اشکان ی خانه باز مهين در دني،باد شدم ادهيپ نيازماش و کردم حساب را یتاکس هيکرا

 .خورد ديکل ذهنم در سوال هزاران

 یبو و رنگ شدم،خانه خانه وارد اطياحت با و دادم هول را در و رفتم جلو ديترد با

 انداخت یم جانم به را یا دلشوره دمم،هرقنداشت یخوب نداشت،حس را یشگيهم

 شيدرپ را برگشت راه خواستم یم بار نيکرد،چند یم منصرف ميبعد قدم از ومرا

 .کرد غلبه ام یکنجکاو حس رم،امايبگ

 .دمينشن يیزدم،صدا صدا را اشکان نييپا ولوم با و بازکردم را در

 !راهرو ته اتاق بود افتم،ماندهين ازاشکان یاثر اما زدم ديد را خانه وجب به وجب

 .ابميب ازاشکان یونشان رد که بودم دواريام

 !کرد خکوبيم را ميک،پاهايسرام کف خون ی لکه دنيد و راهرو یانتها به دنميرس

 :گفتم لکنت با

 !خون_

 درازبه که حامد جان یب جسم دنيد با و دادم هول را در و دميدو اتاق سمت عيسر

 وبعد ستادميا سرش یزدم،باال یفيخف غيج و گرفتم انمدست انيرام سرم بود افتاده دراز

 !بود فهم قابل یسخت به که زد یم فيضع یحد به کردم چک را ونبضش شدم خم



 به ضيغ با بود افتاده لباسش ی گوشه که يیچاقو شدوبعد آلوده خونش به دستم

 :ردک متوقفم سيپل یصدا که کردم پاک لباسم با را دستم و کردم پرتش اتاق یآنسو

 !ستيا_

 

 همه!است راه آخر جا نيا که داد یم ازآن نشان دردستم دستبند م،آنيرفت یکالنتر به

 .شد تمام زيچ

 بود؟اشکان؟ یکس چه کار یعني

 !نداشت فرارکردن به عادت اشکان..نبود کش آدم اشکان

 !دهد نجات بند از مرا تا امد ینم چرا پس...پس!!کند رها مرا توانست ینم اشکان

 یم اشکان ذهن در فقط پاسخش که سوال هزاران!داشتم جواب یب سوال انهزار

 .ديگنج

 اتاق،مرا به یمرد ورود که شدم رهيخ کور یا نقطه به ها تيم شدم،مانند منتقل یاتاق به

 .کرد تر سست هم قبل از

 .ديچيپ اتاق داخل بمش یصدا و گرفت یجا ميرو روبه زيم یرو ابهت با

 !شنوم یم خب_

 شنود؟ یگفت؟گفت،م چه...شد یم اکو بار نيچند کنار یوارهايد توسط شيصدا

 ؟...را یزيچ چه

 .کرد خارج افکارم از مرا شيصدا



 !دميم قول زنميم برات فيتخف مجازاتت ی؟تویبزن حرف یخوا ینم_

 

 ...سکوت هم باز

 یچادر یافسر،خانم وبعدازآن کرد ترک را اتاق وار بود،کالفه نگرفته یجواب نکهيازا

 .آوربود تهوع زندان ی کرد،محوطه منتقل بازداشتگاه به مرا

 پچ پچ و کردم حس خودم یرو هارا نگاه ینيسنگ ورودم محض وبه شدم واردسلول

 .ديرس یم گوشم به وکنار ازگوشه که يیها

 ه؟يچ جرمش دختره نيا_

 باال شانه ديرس یم بنظر شان ی سردسته بنظر ـکهيوزن شدم شان ی رهيخ یرچشميز

 :وگفت انداخت

 !باشه؟ کرده جرم سين یمال نيا_

 .کردم بغل را ميزانوها و گرفتم یجا دنج یا درگوشه

 رنگش ینارنج یآمد،موها یم من طرف به که شدم درشتش ی جثه با زن آن متوجه

 .بود زده رونيب یروسر ی ازگوشه

 :گفت یبازار کوچه لحن وبا نشست زانو یرو

 کوچولو؟ هيچ جرمت_

 :وگفتم دادم صورتش یاجزا به را نگاهم

 .نکردم یکار من_



 :گفت پوزخند با

 رو فکرش که یهرکار من!کننيم اعتراف که هستن یکم تعداد!گنيم رو نيهم همه_

 ...،قاچاقیکردم،دزد یبکن

 :گفتم یآرام لحن با

 ؟یزد کارا نيا به دست ؟چرایاليخيب چرا پس_

 مهم!کنن رد اعدام حکم مبرا آوردم؟فوقش یدرم رو شبم نون پول یچطور پس_

 !سين

 !نداشت تياهم شيبرا ومرگ یزندگ گريد و بود گذشته پل از خرش

 

 کردم،اشکان روزها نيا مسائل ريدرگ را ذهنم و گذاشتم جواب یب را سوالش

 کجابود؟

 ..بود نگذاشته خودش از یونشان رد و بود رفته شهر نيازا االن تا حتما

 .است خواهرش ی لنگه هم او کردم،اما رشباو ساده چه که بگو را احمق من

 یم من خيم را نگاهش چرخانم،نگهبان یم را سرم یاليخيب با شود یم باز که سلول در

 :ديگو یم و کند

 !یدار یمالقات!مجد ماهور_

 باشد؟؟؟ اشکان است روم،ممکن یم فکر به یکم

 !زنم،عمرا یم یپوزخند حدسم نيا به سپس



 .افتد یم مادر یاشک چشمان به همنگا روم،و یم نگهبان همراه

 .دارميبرم را یگوش و نمينش یم

 :ديگو یدهد،م یم رونيب حسرت با را نفسش که یدرحال

 ؟یخوب مادر سالم_

 :دهد یم ادامه

 !هيچ حالش معلومه باشه زندان یکس گرچه_

 :گفت بغض و بادرد

 !داره فاصله یليخ ازخوب_

 چطوره؟ مامان،بابا خوبم_

 !است نازک دل ،مادرمزدير یم اشک ربهاراب مانند بازهم

 یبرا سنگ دل گران،آنقدريد یبرا نازک دل آنقدر!نازکند دل مادرها ی همه

 !خودشان

 !است زيناچ شانيرپايز یبرا هم بهشت که هستند یموجودات گونه نيا مادرها

 :داد ادامه

 .کرد یم سکته حتما وگرنه نگفتم بهش_

 ؟؟یچ حامد_

 :ديگو یم ازدرد یبار کوله با



 !هست پدرت که هيبستر یمارستانيب یتو حامدم من بد شانس از_

 !خودم ی واسه شدم سيپل پا هي که دميم آب سروگوش اونقدر

 !هيبستر ويژه یها مراقبت و گذشته گوشش خيب از خطر

 یگر،نميد است مادر شوم ینم ،مانعش کند یم نثاراشکان آبدار فحش چند سپس

 !نديبب ی،درسخت را نشيريش را،جان فرزندش تواند

 

*** 

 شدم؟ یم مجازات بود،من دادگاهم دارکردند،امروزيب ازخواب مرا طلوع یعل صبح

 مرگ انيم و بود افتاده مارستانيب تخت یرو دهد،حامد نجات مرا که نبود یکس

 !معلق یوزندگ

 من که یباش نيهم قسمت دي،شابود قسمت ديشد،شا ینم افتي هم اش هيسا زين اشکان

 .نميبب سزا و شوم مجازات

 من مجازات شاهد که بودند یاديز ی م،عدهيشد دادگاه وارد بود نييپا سرم کهيدرحال

 !انداختند یم باال کاله مجازاتم یبرا ديشا هم یبودند،بعض

 ...!بود مادر بود نگرانم که یتنهاکس ديشا

 :کرد شروع وسپس کرد ساکت را محفل یقاض

 !همسرشون به زدن چاقو ايان،گويرينص حامد یآقا به زدن چاقو به متهم مجد خانوم_

 :د،گفتيد مرا سکوت کهيهنگام



 .ديکن دفاع خودتون از ديتون یم_

 .داد ليتحو را مربوطه مدارک و ازمن،بلندشد قبل حامد ليوک

 ...!چاقو آن ازجمله

 :داد ادامه ليوک

 !شده مشاهده چاقو یرو خانم نيا اثرانگشت_

 زنه ینم یحرف هم خودش!نبوده یکس خانم نيا جز جرم صحنه رد یقاض یآقا ضمنا

 !کنه،کارخودشه دفاع خواد ینم

 :ديگو یم من به خطاب یقاض

 ؟یندار یحرف_

 :کنم یم زمزمه است نييپا سرم که همانطور

 !نکشتم من_

 :ديآ یم در شيصدا ليوک

 !یقاض یآقا دارم اعتراض_

 !سيواردن اعتراض_

 :ديگو یم سماجت با بازهم ليوک

 !شونهيا یاصل متهم کنم یم ثابت بهتون دارم مدرک با من یقاض یآقا_

 د؟يگ یم که یعدالت کجاست پس



 دهانم سقف به را زبانم انگار بزنم،اما حرف که خواهد یم من از نگاهش با یقاض

 !اند دوخته

 .نزدم یحرف کام تا الم

 

 :شود یم حبس نهيدرس ها نفس و کند یم اعالم را حکم یقاض

 !ابد حبس_

 ..سکوت فقط کردم سکوت

 همه و نشود باز هيقض نيا به شيپا خواستم یم دياوردم،شاين هم ازاشکان یاسم یحت

 .رميبگ گردن خودم را زيچ

 که بودند دادگاه از خروج درآستانه حضار تمام و کرد اعالم را جلسه ختم یقاض

 .شدند متعجب د،همهيرس که يیباصدا

 !نيصبرکن_

 !!شد چهارتا چشمانم اشکان دنيباد و رگشتمب صدا سمت به

 :گفت من روبه

 ...چرا مقصرم،پس من یدونست یم توکه ماهور_

 یم چکار من افتاد یم زندان به اشکان اگر کند؟نه اعتراف که بود آمده اشکان یعني

 کردم؟

 .کشم یم جورشو خودم پس کردم جرم من_



 .بشنود را تشحايتوض که خواست ازاو و ستاديا یقاض یجلو اشکان

 نيوازا کند یم اشتباه که بفهمانم اشکان به داشتم یسع واشاره مايوا سر دادن تکان با

 .کرد زدن حرف به شروع من به توجه بدون و نداد تياهم اصال بردارد،اما دست بحث

 بدو همون در و اومد ام خونه به حامد که شهيم شروع اونجا از هيقض یقاض یآقا_

 .داد یم فحش همش شد قمي به دست ورودش

 .ميبزن حرف و نهيبش که خواستم ازش

 !داشته یليدل دعوا نيا حتما_

 :وگفت ديکش قيعم ینفس اشکان

 .شونيا یعني زنش نکهيا واسه_

 :داد وادامه کرد اشاره من به

 !مفصله موضوع نيا و اومدن من ی خونه به_

 

 وبه برداشت رو زيم یرو یچاقو و کرد ول قمياز رو شد،دستش ینم متوجه اصال

 .آورد ورشي سمتم

 ینم بکشم،اما رونيب ازدستش رو چاقو داشتم یسع و کردم شکمش یحوال یلگد

 !خورد چاقو یچطور دمينفهم و بود معلق هردومون دستان یتو شد،چاقو

 !فرارکردم ازترس منم

 !بود سيخ ميها گونه آمدم که خود به



 :گفتم ملتمسانه یقاض وروبه رفتم جلو

 !بکشه آدم تونه ینم ،اشکان کنميم خواهش یقاض یآقا_

 یرو مدام نگاهش و شد ها پرونده یبررس مشغول و زد چشمش یرو را نکشيع یقاض

 :گفت بود،سپس گردش در اشکان و من

 !نيآزاد بدن،بله تيرضا و باشه خوب حالشون انيرينص یآقا اگه_

 !! بود شوق اشک بار نيوا شد ريسراز اشکم بازهم و پاکـکردم شوق با را مياشکها

 ! بود نامشخص هم خودم یبرا کردنم هيگر ليدل

 :کردوگفت بوسه غرق را صورتم و سر مادر و ميزد رونيب

 .کردم یم دق من زندون یرفت یم الل زبونم اگه دختر_

 !خدانکنه_

 :وگفتم کردم تند پا سمتش وبه شدم اشکان خروج متوجه

 ...کردميفکرم_

 :کردوگفت قطع را حرفم

 !گذشتمينم ازعشقم یرفته،ول نيازب بهم نسبت اعتمادت دونستم یم_

 :گفت که انداختم نييپا را سرم

 ؟یديبخش رو من_



 وکنارگوشم زد ميموها یرو یا بوسه که شدم مچاله درآغوشش نبخشم توانستم ینم

 :کرد زمزمه

 !دارم دوستت_

 

 و م،يسربزن پدر به تا ميفتر مارستانيب به اشکان شدم،همراه مرگ ذوق ابرازعالقه نيازا

 .ميريخبربگ حامد تيوضع از

 !باشد خطرناک بابا یبرا است ممکن یبعد یقلب ی حمله که بود گفته دکتر

 کما به اگر یول بود داده را رفتن کما به احتمال دکتر یول بود نرمال هم حامد تيوضع

 .افتاد یم غلتک به اش یرفت،بهبود ینم

 .ميبرداشت قدم گريکدي دردست دست ابانيدرکنارخ م،ويزد رونيب مارستانيازب

 لحظه نيهم زمان ديبا ديشا...کردم یم آرزو که بود يیها یمدت را دونفره رفتن راه نيا

 ...!شد یم متوقف

 ميرگها در را خون دستانش یگرما

 .آمد حرف به اشکان که بودم خود یايرو در کرد،غرق یم روان

 ؟یش زنم قراره یک_

 :وگفتم انداختم صورتش به ینگاه مين

 !نشدم جدا حامد از هنوز که من_

 !یشيم_



 ؟یکن یم ازدواج باهام بعدش

 :گفتم بدم حرصش انکه یبرا

 !فکرکنم ديبا_

 !ماهور عه_

 :وگفتم دميخند

 !ميصبرکن حامد اومدن بهوش تا ديبا خب یول کردم یشوخ_

 !یبش جدا هم زودتر یتون یم تو نه_

 و نشد دميعا یزيچ اما کنم درک را شيحرفها عمق تا مزد زل چشمانش دبهيترد با

 :گفتم تيدرنها

 ه؟يچ منظورت_

 :وگفت گرفت محکم را دستانم

 !گهيم بهت ليوک دفتر رميم_

 

 استقبال ازما ازقبل تر آراسته یظاهر با لينشدم،وک متوجه را اشکان بودم،منظور گنگ

 .کرد زدن حرف به قهوه،شروع صرف بعد و کرد

 .باشه گذاشته انيم در باهاتون رو انيجر اشکان که کنم فکر دمج خانوم_

 .نشدم متوجه یزيچ من اما_



 :وگفت نشست مانيرو روبه

 بده طالق حامد من بنظر کرده اشکان که يیها صحبت اس،طبق آماده طالق برگه_

 !ستين

 :داد ادامه که بودم رهيخ یپرسش

 !یريبگ طالق خودت روش به ديبا پس_

 :داد ادامه دمينفهم را منظورش بازهم

 !هوشهيب که یوقت ريبگ انگشت اثر ازش_

 ...!بود خالف کار نيزد،ا رونيب حدقه از چشمانم و شدم منظورش متوجه

 ...اما_

 :دوگفتيپر حرفم وسط اشکان

 .نترس_

 !باالس سکشير_

 .اعتمادکن بهم_

 از يیصحبتا از بعد دادم تکان را دم،سرميترس ینم گريزد،د یم را یحرف اشکان یوقت

 .ميزد رونيب آنجا

 :دادم زد،جواب زنگ مادر

 .مامان بله_



 !نيببر براش نيايب کردم درست سوپ بابات دخترم؟واسه نييکجا_

 .مامان باشه_

 :گفتم اشکان روبه و کردم قطع

 !مارستانيب ميبر خونه،بعد ميبر_

 :گفت بود ام رهيخ که همانطور

 !م؟يکن کسرهي رو کار هم موقع همون چطوره_

 .ترسميم_

 :وگفت فشرد را دستم

 !نترس_

 

***** 

 :گفت یم کرد یم یخال ظرف داخل را سوپ که همانطور مادر

 !ديدردسر دنبال چقدر شما آخه_

 ؟یچ نيفتيب ريگ اگه

 !بلده رو کارش اشکان جان مامان نه_

 !ادين شيپ یمشکل جان اشکان واال بگم یچ_

 :گفت ارامش با اشکان



 .نينباش نگران نه_

 :وگفت گرفت من روبه و گذاشت لونينا داخل را ظرف

 رو حالش مالحظه بابات!بخوره اخرم تا! یزينر واسش نمک نکنم ديتاک گهيد_

 !کنهينم

 !جان مامان چشم_

 دستور د،طبقيکش یم پر مامان دستپخت یبرا ودلش زد ینم لب مارستانيب یغذا به بابا

 شدنم ريدستگ ی هيبردارنبود،قض یشوخ مادر خورد،دستورات را قاشق نياخر تا مادر

 .بفهمد را امروز ی هيقض نبود صالح اما کردم فيتعر شيبرا را

 ميپرستارماند ومنتظر ميرفت بود یبستر حامد که یبخش طرف به ميزد رونيب که ازآنجا

 .بود نهيمعا مشغول که

 :گفت اشکان امد که رونيب

 چطوره؟ حالش_

 !بهتره یليخ روزيازد_

 !مشينيبب ميتونيم_

 :گفت وسپس ديچرخ اشکان و من نيب نگاهش پرستار

 !قهيدق ده فقط و!نفر کي_

 

 :وگفتم شدم رهيخ اشکان به



 !توبرو_

 شد داخل یا آهسته زدن پلک با ديپوش که را مخصوص یداد،لباسها تکان را سرش

 یبگذرد،مشکل ريبخ هم امروز که خواندم دعا رلبيز و شدم اش رهيخ شهيش پشت

 .دياين شيپ

 نشان و سمتم به اشکان برگشتن زدم،با یم قدم در یجلو مدام و دميجو یم را ناخنم

 امدن رونيب درانتظار ها بچه مانند و گرفت جان ت،قلبميموفق عالمت به دستش دادن

 :کرد اشاره اثرانگشت وبه گرفت ميجلو را بودم،برگه اشکان

 ؟ینيب یم_

 !!شد تموم یچ همه

 .تمومه یکن امضا توئم

 :داد ادامه مرموزانه یچشمک با سپس

 !یشيم خودم واسه بعدش_

 ليدفتروک ريمس ميمستق دم،ازآنجايکوب شيبازو وبه کردم نثارش یساختگ ی غره چشم

 ميبود رسانده سرانجام به سرعت به را کار نکهيازا ليوک یم،آقايگرفت شيدرپ را

 .بود جانزدهيه

 

 حامد از بود،من یباورنکردن بود شده حل ام یزندگ ی دغدغه تنها که بودم خوشحال

 !بودم شده جدا



 آن و کرد صحبت مادر وبا ديکش شيپ را ازدواج هيقض ميرفت خانه به آنکه بعداز اشکان

 !کرد خود عاشق صددل نه دل کي مرا سرسخت مادر

 هستم حساس که دانست یکرد،م یم یباز ميبادستها مدام م،اشکانيبود نشسته زيسرم

 ران یرو را دستش برود،مدام مانيآبرو و اورديدرب ازکارمان سر مادر که دميترس یم و

 .بودم گرفته دندان به حرص از را داد،لبم یم قلقلک و چرخاند یم ميپا

 :وگفتم کردم داغ جلوآمد که صورتش

 !اديم االن چته؟مامانم بروعقب اشکان_

 :کردم،گفت حس را لبم یرو خشيم نگاه

 !زننيم چشمک بهم دارن لبا نيا_

 آماده و ديچرخ سمتش به سرمان هردو و ديکش ینيه مادر که دميکش عقب را صورتم

 .ونشست کرد یا خنده م،تکينشست مانيسرجا باش

 :گفت اشکان به خطاب لبخند با

 .پسرم بکش_

 :کرد،گفت یم پر برنج از را بشقابش که یدرحال اشکان

 م؟يکن عقد یک بنظرشما مادرجان خب_

 کرد یم یادآوري را موضوع نيا مدام و نداشت وقرار شدم،آرام اش رهيخ غره چشم با

 .بزند شيحرفها ريز و شود یعصب مادر دميترس یم

 :گفت یميمال لحن با مادر



 .بشه خوب حالش باباتون نيبزار فقط خودتونه ليم_

 پدر امدن از بو و عطر نيبود،ا گرفته تازه يیبو و عطر خانه ی،فضاديرس فرا روزموعود

 ...!من یزندگ به اشکان گرفت،ازآمدن یم سرچشمه

 

 به کرديم پاک را اشکش دست باپشت دييبو یم را دردستش یچادر کهيدرحال مادر

 .کرد وجور جمع را شدم،خودش اتاق داخل آنکه محض

 :وگفتم گذاشتم اش شانه یرو را دستم

 مامان؟ شده یچ_

 .شد ام رهيوخ انداخت سرم یرو را وچادر زد یجان یب لبخند

 تو سر یرو،رو چادر نيا که بودم روز نيا منتظر بود،چقدر من سرعقد چادر نيا_

 !نميبب

 تيرضا قلبش ازته ازدواج نيازا که بودم خوشحال گرفتم دراغوش را او و نزدم یحرف

 .شد ینم مشاهده یتينارضا از یا رگه و بود یراض ظاهر به هم ،پدرداشت

 به بادست را محمد و بود شده باتريز هم ازمن نايامدند،م دفترخانه به ما همراه هم آنها

 بالبخند و داشت تن به یمجلس وشلوار بود،کت یا برازنده پسر که داد،الحق نشان من

 .ديساب یم قند نايم.کرد یم دنبال را نايم یحيمل

 شهيهم از دانستم یکنم،م نگاهش که نچرخاندم سر بود دهيچيپ ام ینيب در اشکان عطر

 قلب و خواند را خطبه عاقد.بردارم چشم اش چهره از توانم ینم است،و شده تر جذاب



 انداز نيطن درگوشم که بارسوم ید،برايکوب یم تاالپ تاالپ یگنجشک مانند من

 :کردم زمزمه و ترکردم را ميشد،لبها

 !بله بزرگترا و ومادرم پدر ی اجازه با_

 .دربرگرفت را فضا غيوج کل،دست یصدا بعدازآن

 یا خورد،گره گره درنگاهم اشکان ،نگاه سرچرخاندم و کردم حس را ینگاه ینيگسن

 .گشودم ینم دعا به لب بازشدنش یبرا چوقتيه که نفس نيآخر تا کور

 ...!ميبود غرق شيخو یايدن گر،دريکدي به بود گرم مانيهردو دل یشلوغ نيا انيدرم

 .بود گرفتن عکس درحال ناي،مبرگشت مانيسرهردو ینور شدن روشن با

 :گفت یباچشمک

 !شده ايدن عکس نيبهتر_

 .کردم نثارش یا غره چشم

 !یخداحافظ ی لحظه!ها لحظه نيتر تلخ به بود دهيرس نوبت

 یم یتلنگر با که است نازک آنقدر اشکشان ی پرده!نازکند دل چقدر هم مادرها نيا

 !بارد

 .ستيوگر فشرد بغلش در مرا مادر

 !!بود گرانبها اشکها نيکرد،ا سيخ را ميها شانه شياشکها

 

 ...!ميبود عسل ماه به رفتن درآستانه و ميبود بارسفربسته جا ازهمان



 آدم نيشدم،ا یم رهيخ ام یزندگ مرد به یگاه گاه و چرخاندم یم درانگشتم را حلقه

 پا به یروان جنگ م،ويانداخت راه یخون یجدال گريکديبا بار نياول که بود یهمان

 نفرت او از دل ته از که گفتم و دميجو را لبم پوست حرص از که بود یهمان...ميکرد

 ...!دارم

 ...!درآورده شيخو اسارت به را قلبم که است یکس تنها حال اما

 یم خراش را مغزم که کردم یم وگمان شد یم دهيکوب برسرم پتک مانند که شيصدا

 ...!است جهان یقيموس نيتر نواز گوش ميبرا دهد،حال

 یم یرانندگ یابهت کرد،با یم رو و ريز هم را من دل زد یم برهم که را شيپلکها

 !شيها کرد،مژه

 کردم؟ یم بزرگش من ايبود؟ بايز انقدر

 .گريد است عشق یها تيخاص هم نيخندم،ا یم افکارخودم به

* 

 .داشتم را شيک به سفر یآرزو بود،چقدر زدن قدم یهوا،هوا

 یبرا رود یم یليو یليق کردم،دلم اش بهتجر ام یزندگ فرد نيتر خاص با حال و

 !ايدر کنارساحل دنيدو

 سدراهم اشکان که رميگ یم شيدرپ را راهم يیتنها به و زنم یم یچشمک افکارم به

 :شود یم

 کجا؟_



 .ايدر_

 :ديگو یوم شود یم گرد چشمانش

 .مير یم باهم بعد ميبخور یزيچي ميبر حاال_

 :ميگو یم قاطع

 .وامخ یم ايدر االن من نه_

 .است خودشان ،حرفحرف که سرتق یها دختربچه مانند

 .افتد یم راه دنبالم ناچار و رديگ یم چپم ازدست یبشگول

 

 کنم،مانند یم استشمام را ايودر ساحل یبو.دوم یم ناخودآگاه ايدر ساحل دنيباد

 شد یم است،کاش شده رهيخ من به خندان دوم،اشکان یوم زنم یم غيج ها وانهيد

 !قلبم تپش لحظه نيآخر لحظه،تا نيآخر م،تايبمان جا نيهم

 اشکان صورت به ینيب شيپ رقابليغ یدرحرکت و کنم یم جمع را ايدر آب از یمشت

 .پاشم یم

 جوجه؟ یکن یم سيخ منو حاال_

 .کنم یم یدراز وزبان دهم یم یخال یدوم،جا یم هم من و دود یم دنبالم

 !یريبگ رو من یتون ینم_

 خردشدن یشوم،صدا یم فشرده یدرآغوش و گذارم یم مه یرو چشم درآخر

 .شنوم یم را مياستخوانها



 یدرحال و شود یم جدا ازمن حرکت کي نم،بايب یم را کنم،چشمانش یم باز که چشم

 .کند یم سميبرم،خ یم سر به االتيدرخ من که

 :ميگو یم غرولند با

 .اشکان خورم یم سرما_

 :ديگو یم و کند یم بغل مرا خندان

 .اليو ميبر_

 .بود شده حس یب اديز دنيدو از ميپاها نداشتم را رفتن راه توان

 :وگفت ديفهم را ام یخستگ اشکان

 .کهينزد اليخانوم،و تنبل_

 يیاليو یا خانه به چشمم و کردم دنبال را نگاهش ريکرد،مس اشاره یا نقطه به بادستش

 .بود ديد قابل هم جا نيازهم که افتاد

 !ماس مال داره؟اون یزرشک یرونيش که ینيب یم رو خونه اون_

 :وگفتم دميپر نييوپا باال به ناخودآگاه

 !یگرفت ايدر یرو روبه اليو_

 .زدم اش نهيس به یا بوسه و انداختم اشکان دربغل را خودم

 .ميديرس اليو به تا ميرفت زنان قدم بودم دربغلش که همانطور

 .شد یم کيتار کم کم هوا



 

 گذاشتم ام رچانهيز را ودستم گرفتم یجا پنجره ی ،گوشهمختصر یشام ازخوردن بعد

 به بازهم و آورد یم ورشي ساحل به مدام شيها آب که شدم ايدر موج گر ونظاره

 .گشت یم باز اولش یجا

 :کردم،گفت حس کنارم را اشکان حضور

 !؟یشد عالقمند ايدر به نقدريا_

 :دادم وجواب انداختم صورتش به ینگاه مين

 ريس دل کي خواد یم دلم اومدم که واالن ومدمين چوقتيه!نجايا اميب بود رزومآ من_

 .کنم نگاش

 :وگفت گذاشت ام شانه یرو را سرش و بغلمـکرد ازپشت

 !ارمتيم بازم_

 .ميبمون نجايهم شد یم کاش_

 ؟ینباش مامانت شياره؟پيم طاقت دلت تو_

 وگرنه!شدن اندگارم نه بود خوب حيتفر روز چند یبرا جا نيا گفت یم راست

 .ديبر یم مرا امان غربت احساس

 :وگفت ديدرازکش من روبه هم اشکان که دميدرازکش

 م؟يکارکن یچ خب_

 :وگفتم زکردمير را چشمانم



 .ميبخواب_

 اشکان به پشت و دميراداشت،خند یگريد حرف توقع شد،انگار زانيآو شيلبها

 پوست شينفسها یشد،گرما حس گردنم یرفتگ فرو داخل شينفسها هرم که دميخواب

 .کرد یم مور مور را تنم

 :گفت که گرفتم گر

 .بره ینم خوابم نزنم زل صورتت به تا من_

 .نشو لوس_

 !شدم ميچرخاند،تسل خودش طرف به مرا

 .شد نيسنگ ميها پلک که دينکش یطول و گذاشتم هم یرو پلک

**** 

 داخل را اشکان و ختماندا اطراف به ینگاه ديچيپ ام ینيب داخل که یدود یبو با

 :گفتم دميکش یم ازهيخم که یدم،درحاليد آشپزخانه

 اشکان؟ یکن یم کار یچ_

 .کنم یم درست یا تابه کباب واست خانومم،دارم سالم_

 .باشد وحاضر یه غذا و یبلندشو بود یخوب حس چقدر

 

 :داد ادامه

 .دميچ رو زيم یبشور رو وصورتت دست تا_



 ديچسب که د،الحقيچک یم شرشر داخلش روغن گرفتم یم که یليوچ چرب یها لقمه

 :گفتم اشکان روبه دميجو یم را دهانم لقمه که یدرحال

 !بودم نخورده یخوشمزگ نيا به کباب عمرم تا_

 !تکه من دستپخت_

**** 

 جا نيدرا که بود هفته کيگذشت، وباد برق مانند زمان گذاشتم هم یرو به چشم تا

 نشستم تخت یرو آوردم،کنارش ینم طاقت نجايا نم گفت یم راست م،اشکانيبود

 :گفت وکسلم حال یب صورت دنيوباد

 شده؟ یچ_

 م؟يبرگرد شهيم_

 :گفت ديپوش یم را شيها جوراب که یدرحال

 گه؟يد بدم پس رو اليو ديکل امشب یعنيم،يگرد یبرم یخواست هروقت_

 .کردم زمزمه رلبيز یا آره

 دل در و نوشتم را خودمان اسم ها شن ی،روميشد ايدر ساحل یراه بار نيآخر یبرا

 .ميبمان درکنارهم ابد تا مانيهردو که کردم آرزو

 .بود ام یزندگ ی خاطره نيبهتر سفر نيا

 جمع مشغول من و بود زده رونيب اليو از ديکل ليتحو یبرا اشکان و بود شده شب

 :دادم ،جوابخورد زنگ ام یگوش که بودم مانيچمدانـها کردن



 ...الو_

 را یگوش لحظه چند بود ناشناس انداختم،شماره شماره به یونگاه دمينشن یجواب

 !کلمه کي از غينشد،در دهيشن یحرف اما داشتم نگه کنارگوشم

 را زدن زنگ و انداختم نيزم را ی،گوش زدنش وحرف اتاق به اشکان یناگهان ورود با

 .بردم ادياز

 :وگفت رابازکرد مشتش و نشست ميجلو باذوق

 .اوردم برات یچ نيبب_

 انينما ميودندانها زدم لبخند دنشاني،بادبود ايدر کنار یها صدف پراز دستش کف

 .شد

 دارم؟ دوس صدف من یدونست یم توازکجا_

 

 :زدوگفت یچشمک

 !گهيد دونستم یم_

 پرپر مادر یبرا دلم م،چقدريديرس ظهر کيم،نزديزد رونيب که بود شيوم گرگ هوا

 از ید،دوريچک لباسش یرو فرستادم،اشکم ميها هير به را عطرتنش دراغوشش!زد یم

 .بود رممکنيغ او

 مانند هم را مادر،اشکان که بودم نيا گر نظاره من و ديرابوس اشکان یشانيپ بعدازمن

 .دارد دوست خودش ی بچه



 .زد جرقه حسادتم نشان،حسيب تيميصم نيازا

 .بودم گرسنه یحساب رفت ضعف دلم د،ويرس مشامم به یسبز قرمه یبو بدوورود در

 :کردوگفت تيهدا اتاق به مارا مادر

 .حاضره ناهارم نيکن عوض لباستونو تاشما_

 :زدوگفت ام شانه به

 !یتنبل ،توکهیببر کردم یبند بسته یکردم،سبز درست یترش واست_

 بود،واقعا ومرز حد یب اش ی،مهربان کردم نگاهش رهيخ

 ...ندارند فيتوص مادرا

 یبرم سرکارش به وقت دراسرع ديبا م،اشکانيرفت خودمان خانه به بعدازناهار

 .کرد یم جبران ديرابا یمرخص هفته کيگشت،

 و رفت اداره به اشکان انداختم تخت یرو را خودم هالک ميديرس خانه به که ميمستق

 .رديبگ جان هالکم تن نيا بلکه ميبزن یچرت دادم حيترج هم من

 گذاشتم ماکروفر داخل را تزايپ که لحظه همان کردم درست تزايگذشت،پ یچندساعت

 .وبرداشتم کردم مزه را بود شده یريپن که انگشتم خورد،نوک زنگ ام یگوش

 اشکان؟ جانم_

 .باش خودت مراقب.نهيسنگ کارام امينم شب من_

 ؟یبر وقت اول صبح یايب شب یتون ینم اشکان_

 .خانومم نه_



 .بودم کرده درست تزايپ_

 :وگفت شد انزيآو ام ولوچه لب

 .شکمو ینخور دار،همشو نگه برام_

 :گفتم وکالفه حوصله یب

 .فعال باشه_

 

 هم آب با یبود،حت زهرمار مانند ميبرا وآنهم نخوردم را تزايپ از شتريب تکه دوسه

 اتاق وارد حوصله یب و انداختم نکيس داخل را رفت،بشقاب ینم نييپا ميازگلو

 را کرد،پنجره یم همراه باخودش مدام را تاقا ی پرده و ديوز یم یديشد شدم،باد

 تخت یرو دمييپا یم را وبرم دور کهيکردم،درحال راقفل در و بستم

 .گشت یم چشمانم مانندجغد دم،همچنانيدرازکش

 به وارهايد جرز از که یناهنجار یباصدا که گذاشتم هم یرو را ميپلکها بعد قهيچنددق

 یرو که یا هيسا دنيچرخاندم،باد را سرم و جداشد ازهم ميد،پلکهايرس یم گوش

 .عبورکرد ازکنارپنجره یا هيشدم،سا زيخ مين پنجره سمت به بود افتاده نيزم

 بودم دهيترس آنقدر زدم رونيب ازاتاق سرعت به و کردم قرض گريد یپا دو داشتم دوپا

 ـکرديم گزگز بود خورده در به که یا ضربه ازشدت ميوپا نداشتم یوحواس هوش که

 دهانم تا را دم،پتويدرازکش مبل یورو زبرداشتميخ پتو ريدم،زيـناليم درد از که یالدرح

 پراند یم جا از مرا شده وارد شوک گذاشتم یم هم یرو پلک دم،تايباالکش

 .کردم صبح را شب بود یباهرمکافات



***** 

 یم هالک ديرس یم خانه به تا نبود،حتما اشکان از یخبر دارشدميب که ازخواب

 یراه و بستم را بند شيزدم،پ وصورتم دست به یآب بعدازآنکه و لندشدمشد،ب

 کردم؟ یم چه اشکان یخستگ رفتن در یزدم،برا خودم دور به یشدم،چرخ آشپزخانه

 .زد جرقه ذهنم در کيک پختن ناگهان

 وجود یوکسر وکم داشتم را يیغذا ومواد ليوسا تمام کارشدم،خوشبختانه به دست

 .نداشت

 

 از مملو کيک نيپختم،ا یم داشتم اشکان به که یا وعالقه عشق تمام با ار کيک نيا

 .بود او به من عشق

 و شد،سر خانه وارد اشکان که نشدم زمان گذشت متوجه و رفت در دستم از زمان

 :زدم شيصدا و کردم مرتب را ميرو

 .سالم_

 لبش یرو ینگپرر داکند،لبخنديپ لبخند یبرا یليدل تا بود واکنش نيهم منتظر انگار

 :وگفت ديوخند بست نقش

 ؟یدارشديب یک ريبخ خانومم،صبحت سالم_

 .دارشدميب زود_

 :وگفتم کردم نگاهش ديترد شد،با ساکت



 شد؟ یچ_

 !یچ دونم ینم یول اديم یزيچي یبو_

 :وگفتم کردم زير چشم

 .یفهم یم حاال_

 .چسباندم اشکان به را خودم کامل امد بام پشت از که يیباصدا

 :کردوگفت جدا ازخودش مرا شوکه ناشکا

 شد؟ یچ_

 .اومد يیصدا هي_

 .ینبود ترسو انقد که بوده،تو یا گربه البد_

 !یپرداز اليخ نه بود توهم نه بودم،او نکرده فراموش هنوز که را شبيد هيقض

 !دهيپر سرم از عقل که گفت یم حتما گفتم یم اشکان به اگر اما

 .بازکردم را فر در و رفتم هاشپزخان سمت به جت مانند آن کيدر

 :گفتم اشکان ،روبهبود شده يیطال یاديز کميک

 .بود شده جزغاله دميرس یم رتريد قهيدودق_

 ازقبل که یا خامه با را کيک یشد،رو لباسش دراوردن مشغول و زکردير یا خنده

 .دميچ شيرو را یفرنگ توت و کردم نيتزئ بودم کرده اماده

 



 بازشد متر سه خوردن،دهانم کيک درحال اشکان دنيباد که بودم دستم شستن مشغول

 :وگفتم زدم دستش یرو و رفتم جلو بزنم یفرابنفش غيج که بود االن و

 .نزن ناخونک_

 :کند،گفت يینما مظلوم داشت یسع کهيودرحال ديکش ینيه

 .خورميم رو خودت بهم یند نويا بگذرم،اگه خوشمزه نيازا شه ینم خب_

 اشکان سهم و زدم چاقو را کياوردم،ک بشقاب و کردم نثارش یا غره چشم

 .اورميب رونيب ازتنش را یخستگ توانستم خوب رادادم،انگار

 :گفت یکالفگ با اشکان عاشقانه جو نيا ،وسطیگوش خوردن بازنگ

 !محل یب خروس_

 .کن ولش_

 .باشه مهم ديشا بده جواب_

 .کرد یم فوت درعوض نداد،و جواب یکس گفتم،اما الو

 ؟یدينم جواب چرا لوا_

 :وگفت شد شوکه ام يیهوي تيعصبان نيازا اشکان

 .من بده_

 فحش وچند سرآمد د،صبرشينشن یجواب یول گفت الو چندبار من هم،مانند اشکان

 .کرد قطع را یوگوش کرد تلفن پشت که یکس نثارآن آبدار

 !آزار مردم_



 

 :گفتم

 خوشمزس؟ کيک نميبب نکن،بگو ناراحت رو خودت_

 :گفت ضيغ کردوبا ومعوج کج را اش هافيق

 !اصال نه_

 :وگفتم باالانداختم را ميابرو یتا

 .دارم سرم یباال شاخ دوتا ،منمیگيم راست تو آره_

 ونيزيتلو یها دم،شبکهيدرازکش کاناپه یرو کيگرفت،بعدازک اغوش در مرا باخنده

 یم یرو ونيزيتلو به نبود کنارم او یوقت و بود حمام کردم،اشکان یم نييوپا باال را

 ! نبود هم یآشپز ی برنامه کيشدم، یم ديناام هاهم ازشبکه و آوردم

 .بزنم یکوتاه چرت دادم حيترج انداختم،و مبل یرو را کنترل حوصله یب

 

**** 

 اشکان دنيباد و دميازجاپر ها ومنگ جيگ مانند صورتم یرو یسرد آب ختنير با

 داد یم تکان دردستش را آب پارچ کهيلنشست،درحا ميابروها نيب یاخم سرم یباال

 :گفتم کمر به ودست ستادميا مبل ید،رويخند یم

 دارکردنه؟يب طرز چه نياشکان؟ا یدار مرض_



 وارد خودم روش از شدم مجبور بدهکارنبود گوشت اما کردم دارتيب محترمانه اتفاقا_

 .بشم عمل

 :طلبکارگفتم

 !بخوابم يیزاشت یم یداشت کارم یچ اصال_

 یکن یم قوز دهينرس پنجاه به شهيم رگ به رگ کاناپه،کمرت یرو نه یول اببخو_

 .رميگ یم زن رميم منم

 یم حرف یگريد زن از و زد یم زل چشمانم یتو راست کردم،راست درشت چشم

 !زد

 !تورو چشم هم ارميدرم رو اون چشم هم یکن یم غلط_

 :دادم ادامه

 ...!امروزم دميد روح که شبيشدم،د ازامروز،زهرترک نميا شبيازد اون_

 .کرد یم ام وانهيد که پراند یم متلک انقدر حاال!گفتم چه که دميفهم تازه

 :زکردوگفتير چشم

 روح؟_

 .بودم کرده شهيپ چشمانش،سکوت به رهيخ هم بود،من ساکت

 .بودم کرده کپ ازتعجب زد یم بلندقهقهه یباصدا رخنده،يز زد که

 :ود،گفتب گرفته راه چشمانش اشک کهيدرحال

 !دميخند بود یخوب جوک!ماهور یخوب یليخ_



 

 :وگفتم رفتم اتاق سمت وبه برگرداندم صورتش از رو قهر حالت به

 .مارستانيت بزار ببر رو من ،اصال بزن بهم بودنم یروان تهمت حاال_

 !تو ینبود جنبه یب ،انقدر ماهور عه_

 :وگفت نشست کنارم زدم زل واريد به و نشستم تخت یرو

 .کردم اشتباه خب ديخشبب_

 :گفتم طعنه با

 .گميم ونيهذ من اخه یگيم راست_

 نيازا شد ینم که بود یطور نگاهش طرز زدم،اصال زل شيچشمها به نشست ميکنارپا

 .شد دلخور بشر

 :وگفت گرفت را دستانم

 .یتوبگ یهرچ ميکارکن یچ خانومم_

 :وگفتم دميکش رونيب ازدستش را دستانم

 .یچيه_

 .بگو_

 :گفتم وار ناله

 !فتيش نرو شبا گهيد درضمن ترسميم م،منيبر خونه نيازا_



 !مونم ینم تنها خونه من

 .اميم باهات

 :زدوگفت دستم پشت به یا بوسه

 .گردم یم خونه دنبال فردا نيازهم چشم_

**** 

 از پرشد خانه یجا وهمه زيم و بگردد خانه دنبال که داد قول اشکان آنروز یفردا

 !یوآگه روزنامه

 !نخرم روزنامه که بود محال رفتم یم که هرجا

 یهست،صداها یکس که کردم یم حس بودم تنها هم روز در یوقت بودم حال آشفته

 !ديآ یم خانه یجا یجا در بيعج

 تهران آنطرف ايداشتند، مشکل جور کي به هرکدام بودم روزنامه کردن چک مشغول

 !بودن شتريب ما پول از اي بودند

 

 شد داخل همزمان هم اشکان که انداختم،بلندشدم گوشه کي را روزنامه و شدم کالفه

 :وگفتم رفتم جلو باذوق

 شد؟ یچ اشکان_

 !بده مشتلق_

 :وگفتم گرفتم باال را دستانم



 ؟یزود نيا شده؟به دايپ خونه_

 !مشتلق گفتم_

 !اشکان نشو لوس عه_

 .زميعز آره_

 ؟یچجور_

 .گميم برات ار،بعديب یچا هي_

 :وگفتم انداختم پا یرو ونشستم،پا ختمير را یکرد،چا عوض ار لباسش تا

 خب؟؟_

 :کردوگفت مزه را یچا

 هي خواهرش راستش شد خوشحال واقعا گفتم،اونم همکارم به رفتم که صبح راستش_

 ن،تازهيباش شما که بهتر چه بده اجاره خواد یم که گفت داره تهران یتو یخال خونه

 .نکردم قبول من اما ميباش ونجاا اجاره بدون ميتون یم که گفت

 :وگفتم دميپر نييوپا باال مبل یرو باذوق

 م؟يبر ميتون یم یک_

 !هيخال که ،اونجا هروقت_

 فرداخوبه؟

 .دادم تکان را سرم



 قبل م،ويکرد نـمنتقليماش با را ليوسا کردم،صبح مرتب را ليوسا و دمينخواب را شب

 دنج يیجا واشکان من یبرا بود ینقل و زيتم ی م،خانهيرفت خانه به اشکان با آن از

 ...درکنارم اشکان وبودن بود،آرامش یکاف آرامش من یبود،برا

 

 یم یکار ريدرگ یوقت نداشتم راهم سرخاراندن فرصت روز ،چندیکش ازاسباب بعد

 گريرفتم،د یم خواب به تمام یخستگ با وشب گرفت یم راه ام یشانيپ از عرق شدم

 .دش یبازنم ازهم ميپلکها

 هستم رونيب یوقت کردم یم بود،حس بامن حس نيخانه،ا شدن عوض بعداز بازهم اما

 به را یزندگ کنفري همان و کردم یم حس را کنفري کند،وجود یم بيتعق مرا یکس

 .کرد یم تلخ کامم

 ازشرکت زودتر شد،اشکان وجور جمع یحد تا ليچندشب،وسا بعداز

 آغوشش به که دانست یم بردم،اشکان پناه متخت یرو و اتاق به فورا برگشت،بعدازشام

 نمانيب سکوت گذاشتم شيدستها یرو را سرم هرشب ومانند ، امد هم او وفورا ازدارمين

 .کند یم نگاهم دمـکهيفهم و چرخاندم شد،سر یطوالن

 !دانمي؟نمیازکِ

 .شد یم آب دلم در نشست،وقند یم دلم به نگاهش

 ؟یکن یم نگام ینجوريا چرا_

 :ديگو یم و چرخد یم وچشمانم لب نيب کند،نگاهش یم تر را لبش

 ؟یچجور_



 :ديـگويم و فشرد یم خود به مرا محکم که چرخاندم یم را سرم غره چشم با

 .اومدم یم ريد من اي،یديخواب یم زود تو ايم؟يستين کنارهم شبه چند یدون یم_

 :گفتم

 هيسا به هيسا یکي هلنگ یم کار یجاي کنم یم دارم،حس رو قبل حس بازم من اشکان_

 .دنبالمونه

 :ديگو یوم زند یم شيموها به یچنگ

 !حواسمـجمعه یکن منحرف یاصل هيازقض رو من یتون ینم ماهور،ضمنا هيکاف_

 

**** 

 که مـشدميموها کردن خشک مشغول آورد سرحال را تنم یحساب صبح اول دوش

 یرو شوم مانع هازآنک شدم،قبل دهيکش عقب به و رفتم فرو اشکان درآغوش ازپشت

 یم باال را خودم کهيبود،درحال ختهير اشکان صورت یتو ميموها بودم افتاده تخت

 :گفتم دميکش

 !هيکار چه نيا اشکان_

 نبود؟ یکاف شبيد

 :ديگو یم بسته چشمان وبا کند یم بو را ميموها

 .شم ینم ريس باشم کنارت هرچقدرم من_



 آمد ینم سراغم به توهمات گري،دبود گذشته یکش اسباب از یا هفته کي بايتقر

 .نبودم درفکرش اي کنم انکارش داشتم یسع دهميشا

 با یحت جهيسرگ نيگذراندم،ا یم یدرپ یپ یها جهيسرگ با را چندروز نيا اما

 .افتي ینم نيتسک هم وآرامبخش استراحت

 با رايز است خوب حالم که کردم یم وانمود و اوردم ینم ابرو به خم اشکان درحضور

 ستين بردار دست نبرد دکتر به مرا تا شود باخبر اگر دانم یم دارم ازاشکان که یناختش

 .کرد یم کچلم و

 .بودم معاف شام پختن از من و ميرفت یم رونيب را شام امشب

 در یراتييتغ بودم،متوجه خودم آراستن مشغول ده،منيرس که دميفهم نشيماش یباصدا

 ر،ازيگ گوشه مهمتر ازهمه و بودم شده ،چاقتربود گودافتاده رچشمانميز شدم صورتم

 .داشتم گله ظاهرم

 :گفت شدم غافل افکارم از اشکان ورود با

 ؟یکن یم کار یچ خانوم بدو_

 .وبلندشدم دادم خاتمه شيارا به یادکلن زدن با

 به شروع زد یم بشکن کهيدرحال و کرد یپل را یکيموز اشکان م،ينشست نيماش داخل

 :وگفتم کردم گاهشن کرد،مات خواندن

 خونه؟ یم خروس شده؟کبکت یچ_

 : ديگو یوم اندازد یم صورتم به ینگاه مين



 !خانوم مينجوريا شهيهم من_

 لوله؟يم!شده فعال درونت کودک_

 :ميگو یدهد،م یم ادامه خواندن به حرفم به اعتنا یب

 .هست تيزيچي تو_

 :ميگو یم اخم با اندازد یم باال ابرو

 ! نکن خرابرو خواننده یصدا_

 : ديگو یم و ند،ينش یم شيابروها نيب یاخم

 !یخوب نيا به صدام_

 !رو نفس به اعتماد_

 

 عرض  چه که شد،مکالمه متوقف مانيها مکالمه و داشت نگه یمجلل رستوران یجلو

 !بود کل کنم،کل

 وارد دامادها عروس تازه مانند و کردم حلقه اشکان یبازو دور را ودستم شدم ادهيپ

 کرده رزرو ازقبل را بود،جا تر مجلل رونشيب از رستوران م،داخليشد رانرستو

 رهيخ یحيمل لبخند نشست،با ميرو روبه هم وخودش ديکش عقب ميبرا را یبود،صندل

 .داد قورتم درسته نگاهش همان با یعني بود ام

 :گفت من روبه د،اشکانيرس که گارسون

 گه؟يد برگ کباب_



 :وگفتم برداشتم را منو

 .لطفا سزار ساالد و یسوخار گوي،منه_

 درهم را ميانگشتها داد تکان یسر ميبرا گارسون،اشکان رفتن و سفارش ثبت بعداز

 .شدم اش رهيخ تکبر با و کردم گره

 تنها و ديچيپ بهم ام شد،معده دگرگون حالم ناگهان غذا دنيود غذا، اوردن از بعد

 با و گرفتم دهانم یجلو را ستمد که بود نيا آمد یبرم ازمن لحظه درآن که یکار

 .دميدو يیدستشو سمت سرعت

 شد ديسف گچ مانند شد،رنگم یخال دلم و اوردم باال اما بودم نخورده یزيزدم،چ عق

 را کردم،کمرم حس کمرم یرو را اشکان دستان که بندکردم يیروشو به را دستم

 :گفت سپس داد یم ماساژ

 ؟یشد؟خوب چت_

 !یاريدرب رو من لج یخواست فقط!؟ید یم سفارش اچر یندار دوست گويم که تو

 :گفتم شستم یم را وصورتم دست که یدرحال

 .بدنشد حالم گويم بخاطر که من_

 !دادم یبزرگ یسوت چه دميفهم تازه

 ؟یچ پس_

 .بهترم یچيه_

 :وگفتم کردم مرتب را مانتوام



 .ميبر_

 مرا اشکان حالتم رييازتغ آمد،و یم سراغم به چهيپ دل یهرازگاه هم غذاخوردن موقع

 حساب هيتسو اشکان بعدازآنکه کنم حفظ را خودم موضع کردم یم ید،سعييپا یم

 یجان گريبود،د اوردن باال اش جهينت و کشاند يیدستشو به مرا تهوع حالت بازهم کرد

 را اشکان خندان صورت و دادم يیروشو داخل نهيآ به را بود،نگاهم نمانده ميبرا

 :وگفتم دم،برگشتميد داخلش

 ه؟يچ_

 !بده حالت نقدريا چرا بگو پس_

 :داد ادامه که نگرفتم را منظورش

 !هييخبرا_

 زد،نفسم خي ،دستانمکرد خطور ذهنم در که یا کلمه با و کردم رجوع ذهنم به یکم

 .شد حبس

 بود؟ ممکن یعني

 :گفتم دهيبر دهيبر و انداختم نييپا را سرم

 !ستين یخبر ؟نهیگيم یچ_

 ...؟ما،ماینشد متوجه خودت یعنيس؟ين یرخب یچ یعني_

 :داد ادامه یشتريب ی اراده با بار نيا و داد قورت را دهانش آب

 .شميم بابا دارم من_



 

 ...!شميم شم،بابايم کردم،بابا مرور خود یبرا را جمله نيا

 :وگفتم شدم مانعش بالفاصله کرد،اما فوران دلم در یجانيه

 .خوام ینم بچه من...من!شهيم مگه یچ یعني سين نطوريا نه،اصال نه_

 :،گفت امد یم دنبالم به که یحال در زدم،اشکان رونيب يیدستشو از فورا

 ؟یکن باور یخوا ینم چرا_

 :کرد،گفت روشن که را نينـنشستم،ماشيماش داخل ساکت و نزدم یحرف

 !دختره گهيم بهم یحس هي_

 :وگفتم شد خارج خودم ازدست کنترلم که نبود خودم دست

 !یکن یم بچه بچه یه گهيد بسه_

 .نشد وبدل رد مان نيب یحرف خانه به دنيرس تا

 من به یتوجه ميرفت یم خانه طرف به که همانطور و شد ادهيپ نيازماش تفاوت یب

 :گفتم نيهم یبرا آزرد یم مرا کوتاه هرچند یتفاوت یب ني،انداشت

 چته؟ اشکان_

 .خوبم یچيه_

 :،گفتمکردم نگاهش ميشد خانه داخل

 !دروغه_



 ؟؟یکن یم رد رو بچه چرا تو_

 ؟ داشت دوست بچه ،اشکان داشت قتيحق شيحرفها یعني

 :وگفتم رفتم فرو آغوشش در نيهم یآوردم،برا یم در ازدلش ديبا من و بود دلخور

 .کردم یشوخ جنبه یب_

 :دوگفتيکش رونيب بغلش از مرا جانيه با

 ؟یخوشحال توئم یعنيواقعا؟_

 !ستين معلوم یچيه که حاال_

 .هست مطمئنم،مطمئنم من یول!یسونوگراف مير یم مير یم_

 

**** 

 شوکه بودم زده جانيبود،ه یگريد جور مانيهردو م،حاليزد رونيب یسونوگراف از

 شدم؟ یم مادر من..بودم

 کرد؟ یم رشد درونم زنده موجود کي

 ...!بود یمتفاوت حس بود هرچه

 حال اما داشت را ميهوا هم قبال بود،گرچه من به حواسش ازقبل شتريب اشکان ازآنروز

 ازطرف آمد ینم یخال دست و گشت یم بر سرکار از بود،زودتر شده برابر نيچند

 .ديجنب یم دهنم ساعت وچهار ستيب و بود ادشدهيز مياشتها من گريد



 او با یچندبار مدت نيزدم،ا یم حرف شکمم در نيجن با و بودم نشسته کاناپه یرو

 .شد یم خارج ازدهانم خودم ی اراده بدون م،حرفمزد حرف

 :وگفتم دميکش شکمم یرو یدست

 ینيريوش شکالت یکل با بازم رسه یم پدرت االن کن یشمار هيثان_

 !من خپل یش یم مپل تپل

 زيخ سمتش به رابست در پا با بود پر دستش چون شد وارد حرفم،اشکان نيبعدازا

 :دوگفتيترس که برداشتم

 !!!یا حامله یناسالمت ماهور عه_

 !که یستين قبل مثل

 !ستمين یلوس دختر من_

 سپس بود ام رهيبازخ یدهان با گذاشتم دهان وبه دميکش رونيب لکسينا از یشکالت فورا

 :گفت

 .شکمو_

 رهيخ شد،خونسرد رهيخ من ربهيمتح نت،بازهميکاب بازکردن با و رفت اشپزخانه سمت به

 :گفت هک دميجو یم را شکالت و بودم اش

 کو؟ بودم گرفته روزيد که یشکالتا_

 :گفتم پر بادهان

 !خوردمشون_



 !الخالق جلل_

 !خب هيچ_

 :زدوگفت رونيب اشپزخانه از

 !گذرونهيم خوش خوب وروجک بدنگذره،اون_

 .بشهـ وچله چاق بخوره ديبا دخترم خب_

 :وگفت انداخت دورم را شيبازو و نشست کنارم

 !دستمون رو مونه یم بشه چاق_

 !زينر مزه_

 :داد د،وادامهيخند

 ؟یکرد دقت_

 ؟یچ به_

 ؟یدار دوست دختره؟دختر یکن یم حس توئم یعني!دخترم یگفت نکهيا_

 !مهمه نيهم!باشه سالم_

**** 

 صدبار یروز اشکان بود ديد قابل یراحت به شکمم یبرجستگ گذشت،حاال چندماه

 من به هم رفتن رونيب تنها هاجاز لياوا نيا یحت باشم،و خودم مراقب کردکه یم ديتاک

 هرچه که بود گفته نشست،اشکان دلم به یوحساب دميد را یلباس شيپ داد،چندروز ینم



 رفتن ساعت مين نيانداخت،بنابرا یم گوش پشت یگاه او یول مياوبگو به خواستم

 . کرد ینم جاديا را یمشکل وبرگشتن

 دهينخر را لباس همان که واندمخ یم نشدم،دعا تياذ بازار به دنيرس تا و گرفتم آژانس

 شدم مغازه باشند،وارد

 

 جوجه همزمان و دراوردم لباس،بال آن دنيباد و رفتم بچگانه یلباسها فيرد طرف به

 :وگفتم دميکش شکمم یرو را زد،دستم یلگد کوچولو

 مامان؟ یکرد ذوق توئم_

 !شکممـدختراست ی بچه دانستم یم که حاال

 .شد یم فرشته شک یب لباس نيکردم،درا وازشون گرفتم دردستانم را لباس

 .شد دهيکش ازدستم لباس که بردم یم سر به کودکم االتيخ در

 پرحرص را زد،نفسم لگد ام وبچه خوردم یحامد،تکان دنيباد و بلندکردم را سرم

 :زدم لب یسخت وبه دادم رونيب

 !جا؟ نيا تو_

 :وگفت فشرد دردستانش را لباس

 !؟یکرد یمادر رانقد من ی بچه ی واسه_

 !؟ یکن یم انتخاب لباس حرومزاده اون ی بچه واسه حاال یبدکرد من ی بچه درحق

 :داد ادامه



 مردم؟ ینباشم؟فکرکرد روت روبه یداشت توقع!برده؟ ماتت چرا_

 !رميم ینم رمينگ انتقاممو تا من نه

 :دميزد،نال یم لگد مدام کودکم

 .سين قبل مثل اوضاع االن.هيکاف_

 !!یمن زن هنوز!یمن زن تو چون هست_

 !ستمين_

 :وگفت رخندهيز زد یپق بعد و کرد کپ یا حرفم،لحظه نيا با

 !؟ یگيم جوک_

 :گفتم تحکم با

 !کن چک رو دارم،شناسنامت مدرک_

 !ینيب یم

 :وگفتم شدم دهيکش د،دنبالشيکش را دستم

 !کن ول ؟دستمو یکن یم کار یچ_

 :وگفت کشاند نشيماش در تا مرا

 .سوارشو_

 .امينم يیجا تو با من_



 نميا!نميبب من ميبر من ی خونه تا.ندارم تيکار یبگ راست اگه شه ثابت بهم خوام یم_

 !سين فياراج

 :وگفتم ستادميا در مـدميديرس اش خانه دم به

 .نجاميهم من_

 .تو ايب_

 .راحتم نجايهم_

 .اوردم رتيگ ؟تازهینزن ميج معلوم ازکجا_

 در دم وبه امد نييپا ها ازپله غرور با قهـمنتظرشدميدق چندبرگرداندم، را ميرو اخم با

 :گفتم د،باخوديرس

 !یندار دادن ازدست یبرا یچيبمالم،ه خاک به پوزتو که االنه

 

 اما بود گرفته سخره به را حرفم انگار زد ورق یخونسرد با را شناسنامه

 :وگفت گرفت باال را سرش و شد گرد پلکـنزد،چشمانش یا لحظه دنـهمانـصفحهيباد

 ممکنه؟ چطور؟چطور_

 :داد ،ادامه اکتفاکردم یپوزخند زدن به

 اد؟يادمـنمي یزيمنـچ م؟چرايگرفت طالق یک بزن،ما حرف االي_

 :وگفتم دمييسا هم به را ميوفشرد،دندانها گرفت را دستانم مچ که نزدم یحرف

 !رهيگ یم دردم_



 .بزن حرف_

 .کن ول دستمو گميم باشه_

 :رد،گفتمک شل را دستانش

 غلتک به رو کار اشنا ليوک گرفتم،با ازت اثرانگشت یبود کما حالت تو یوقت_

 .انداختم

 سمتم به هشدار نشانه به را شستش انگشت.گفت رلبيز یولعنت زد شيموها به یچنگ

 :وگفت گرفت

 !؟یفهم یم!نيـنبرديول!نيزد گولم شما_

 .اديبرم ازم یهرکار که یدون یم

 :داد ادامه کردمـکه نگاهش یسوال

 !کنه تصادف اشکان فردا نيهم مثال_

 !بود نوبر!زد یم حرف کـانساني قتل از داشت یراحت مردکـبه ني،اگردشد چشمانم

 .باش نداشته یکار اشکان با_

 !نه یدار روش تعصبم_

 :گفت قاطع

 !نيکن یزندگ نفره سه شما زارمياد،منـنميب ايبدن بزارمـبچتون عمرا_

 :وگفتم زدم پسش که شد کمينزد



 .نشو کمينزد عقب برو_

 :وگفت زد پس شدت با را دستم

 ؟یزن یم پس رو من حاال_

 !کنم؟ یچيق دمتو!یدراورد دم ماهور

 .دميشن را شيصدا که زدم رونيب اطيح از

 .سرجات سايوا_

 .دادم ادامه راهم به حرفش به اعتنا یب

 

 .سرجات سايوا گفتم_

 

 یزيچ گريود شد نيسنگ داد،پلکم قرار دهانم یجلو که یدستمال ،با بار نيا اما

 .دمينفهم

 

**** 

 تکان را خودم خورد،خواستم یم ميچشمها به ميمستق ی،نور بازکردم را ميپلکها

 بسته یصندل به بود گونه نيا هم تيواقع در و بودم افتاده ريگ بند در انگار نشد بدهم،اما

 :دميعجزنال با ديچيپ شکمم ی هيناح در یبودم،درد شده

 !یعوض!بازکن منو ايب_



 .بود شدن پاره درحال ام حنجره

 ؟یکرد ميقا خودتو چرا_

 داريپد ناجور وضع و سر با حامد و ختير فرو بودند شده دهيچ هم یباال که جعبه چند

 .ديچک یم لباسش یرو مشروب قطرات و ديکش یم سر را مشروب یگشت،بطر

 :گفت کشدار

 !ريبگ خون خفه_

 .کردم یم رو فکرش که یهست یاون تر یعوض! بازکن منو_

 :کردوگفت پاک را کناردهانش

 !ببند رو هستم،دهنت آره_

 :داد وادامه زد پوزخند سپس

 !کنم نگاشون من آرزوشونه ايلي،خیاقتيل یب یليتوخ ماهور_

 ؟یزنيم پس رو من!تو اونوقت...  اونوقت

 !یستين یعدد گهيد که تو ردکنه منو که ستين یاحد

 تمام ،با بندآمد نفسم درد از که يیجا تا شد یم شتريب دردم لحظه به لحظه شيازحرفها

 :گفتم توانم

 !بده حالم_

 :گفتم ناله خت،باير ،اشکمکرد یم نگاهم خشک



 .مارستانيب برسون منو_

 ...!زد یم وپا دست امدن یبرا ميشد،کوچولو پاره موعود از زودتر آبم سهيک انگار

 ...!وتارشد رهيت چشمانم یامد،جلو طرفم به ودستپاچه شد هول

 

 دلهره با بودم ستادهيا سرم یباال اشکان و بودم مارستانيب تخت یرو بازکردم که چشم

 :گفتم وترس

 .بچم...اشکان_

 :گفت که دميکش باال را خودم

 .شنيبازم هات هيبخ نخور تکون_

 .بچم

 !خوبه حالش اومده ايبدن_

 دم؟ينفهم چرا پس،پس_

 !رسوندتت يیآقا که گفت پرستار!! یبود هوشيب بود نيسزار_

 رون؟يب نرو نگفتم بده،مگه رشيخ خدا

 !اومدم تا رفت راه هزار دلم

 شده اليخيب یراحت نيهم به یعني، بود نداده لو را خودش حامد کردم،پس فکر باخود

 !؟ بود



 :داد ادامه اشکان

 !ديشبخ بهم مويزندگ اون کردم یم تشکر ازش ومن بود مرد اون کاش_

 یم را حرف نيهم بازهم بوده حامد مرد ان ديفهم یم ،اگر انداختم اشکان به ینگاه

 زد؟

 !نشود درست یدردسر کنم،تا سکوت دادم حيترج نبود حامد که حال

 :م،گفتمينفربود سه ما مهم حاال

 ارن؟يب بچمو شهيم_

 .عجول باشه_

 ینوزاد کهيدرحال تارپرس و زد یا برد،بوسه لبش سمت وبه وفشرد گرفت را دستانم

 !بود؟ واشکان من ی بچه،بچه آن یعنيشد، اتاق وارد داشت بغل در کوچک

 .داشت یکوچک شد،صورت آب دلم در قند لويلوکيک صورتش دنيباد

 :گفتم اشکان به خطاب

 !فتهين کوچولوه یليخ کنم بغلش ترسم یم من_

 :وگفت گرفت بغلش اشکان

 !سگرسن کوچولو ،فرشته نترس!گهيد بچس_

 کوچولو ني،اداد یم یزندگ یداد،بو یم عشق ی،بو دمشييبو و کردم بغلش اطياحت با

 .بود واشکان من عشق ی ثمره



 به است،شروع گرفته گريد يیوبو رنگ کوچولو،عشقمان نيا داشتن با کردم یم حس

 !کوچکش دهان رکرد،باهمانيش خوردن

 مادر.بود انينما چشمش در یخوشحال بود،برق شده رهيخ صورتش به عشق با اشکان

 ...!یناگفتن بودن یحس بودن

 

 کنارم را سرش اشکان دارشدميب ميموها یرو یدست حس با دميخواب یساعت مين

 :گفتم بازشدباخنده شيچشمها که کنارزدم را شيبود،موها گذاشته

 سبکه؟ خوابت_

 .شميدارميب یکيحساسم،اتومات خانومم یدستا یرو من_

 .گرفتم لبم یرو تساک نشانه به را دستم

 .شهيدارميب شيه_

 احوال؟ ثبت یرفت یراست

 م؟يبزار یچ رو رم،اسمشيم گهيد ساعت کي_

 .مژده_

 :وگفت رفت باال شيابرو یتا

 ؟یحساب چه رو_

 !ه؟يچ تو نظر شده،مگه برابر نيچند مونيخوشبخت يیجوراي اومده یازوقت_

 :وگفت گرفت را دستانم باخنده



 !بگه خانومم یهرچ_

 .شهيم خراب حالم مارستانيب یفضا از خونه،من ميبر یتراس_

 .گرفت ليتحو را مژده ی شناسنامه هم شدم،اشکان مرخص اخرشب

 کمک توانست ینم هم ،اشکانازمژده یدار نگه بود شده ام یوزندگ کار ازآنروز

 .کرد یم ینيسنگ دوشش یرو اندازه به خودش یکارها باشد حالم

 خوابد؟ یم انقدر چرا ايخورد؟ یم ريش انقدر اچر که گفتم یم اوقات یگاه

 یم نق گذاشتم یم هم یرو پلک آمد،تا ینم من چشم به خواب بعد به شب ازآن اما

 یم پر را اتاق خروپفش صبح خود تا یازخستگ گشت یم بر که ازسرکار زد،اشکان

 .گفت یم متلک مدام واشکان گرفت یم ام هيگر وقتها یبعض.کرد

 را فشيک کردم رلبيز یسالم آمد اشکان که بود ريش خوردن شغولم مژده سرظهربود

 .نشست کنارم و گذاشت زيم یرو

 

 :وگفت کرد نگاهم

 ماهور؟_

 جانم؟_

 .بگم بهت رو زيچي ديبا_

 :داد ادامه که دادم تکان دييتا ی نشانه به را سرم

 .رفته رانيازا حامد_



 بود؟ ممکن رفکرکردم،چطو خود با یمدت و شدم اشکان ی رهيخ ريمتح

 ؟یديفهم ازکجا تو_

 .کرد فيتعر برام یکي،نیکين شيپ رفتم_

 درارتباطه؟ حامد با هنوز یکين مگه_

 .گرفته تماس باهاش حامد خود_

 :داد ادامه

 .رهيم شهيهم واسه که گفته بهش_

 :گفتم

 ؟یتوخودت چرا پس خوبه یليخ که باشه ینجوريا اگه خب-

 :،گفت بود زده زل یا نقطه به کهيدرحال

 !هيکاف واسم همون که بردم باخودم ويزيچي من که گفته بهش آخه_

 !مهييدارا نيتر باارزش

 :وگفتم تفکرکردم یکم

 کرده؟ ازدواج_

 :وگفت رفت باال شيابرو یتا

 .فکرنکنم_



 دميکش رونيب افکار نيا از را خودم بالفاصله کرد،اما مشغول را اشکان،فکرم حرف نيا

 :گفتم و

 !اشکان ميدار گرويهمد که نده،ما راه دلت به بد رفته که حاال_

 هرچند لبخند و گرفت یدلگرم نگاهم نيانداختم،ازا صورتش به یدار معنا نگاه

 ! ليدل یب ترسد یم دانستم یبست،م نقش شيلبها یرو یکمرنگ

 

 .نفربود سه ما آن از که یا ندهيم،آيساخت یم را ندهيا ديبا ،حال بود گذشته ها گذشته

 یجلو ساکت نشانه به را شد،دستم اتاق وارد اشکان که بودم مژده خواباندن مشغول

 : گفت کنان پچ پچ که گرفتم دهانم

 .بزنم حرف باهات ديبا رونيابيب_

 .زدم رونيب اتاق از اشکان سر پشت و دميکش مژده یرو را پتو و بلندشدم

 :گفت که نشستم مبل یرو کنارش

 !خواهرمه یکين یدون یم که تو خب مژده یدون یم

 .شدم حرفش ی ادامه منتظر یوپرسش کردم چشمانش به گذرا ینگاه

 باهم ديمابا بهرحال باشه شما نيب یکدورت خوام ینم شده،من تموم بوده یهرچ نيبب_

 .ميباش داشته وامد رفت

 یم درست اشکان افتادم،اما یم ميحماقتها ادي امد یم که یکين اسم که است درست

 .گفت



 خب؟_

 .نـجايا اديب فرداشب رهقرا_

 :گرفتم،گفتم یم شيدرپ را اتاق ريمس که یودرحال بلندشدم

 .اومد خوش_

**** 

 یم اخرشب که بود گفته شدم،اشکان واشکان یکين دنيرس پختم،ومنتظر غذا دونوع

 ادهيپ نيماش از یکيزدم،ن کنار را پرده و رفتم کنارپنجره به ینيماش بوق ید،باصدايا

 !بود؟ دهيخر نيماش ینزما چه یکيشد،ن

 پشت و گذاشتم هم یرو را واحد در و زدم را در یحرف بدون فونيا زنگ یصدا با

 .شدم منتظرورودش اشپزخانه اپن

 .شد وارد در به یا تقه یصدا با تيدرنها اما ديکش طول قهيدق چند

 ینفرت،خنث نه و یناراحت ،نهیخوشحال ،نه عشق دم،نهيد ینم یحالت اش چهره در

 ینم خودمان ی خواسته اي اجبار یرو م،ازيکرد یروبوس گريکديبا و رفتم ،جلوبود

 !دانم

 

 :وگفتم رفتم ،جلو گذاشت مبل یرو را فشيآمد،ک خوش مشامم در ادکلنش یبو

 .کنم زونياو اريدرب رو مانتوت_

 :گفت رفتنم از قبل کرد،و را کار نيهم حرفم طبق



 .نيبش_

 رفت کلنجار خودش با ازانکه بعد و گذاشت اپ یرو نشستم،پا کنارش یحرف بدون

 :،گفت

 ...تو چون امينجابيا به... من قراربوده که گفته بهت اشکان راستش_

 .تمامـگذاشتم مهين را حرفش

 .آره_

 :داد ادامه

 .اميم جا نيا به بازم که گفته بهت حتما_

 :وگفتم دادم تکان دييتا ی نشانه به را سرم

 اجازه ازمن دينبا برادرت به سرزدن واسه و!برادرته اشکان لبهرحا توئه حق نيا مسلما_

 !یريبگ

 کند،نگاهش یم يیخودنما صورتش یرو رژلبش یجگر کند،رنگ یم سکوت

 که ديگو یم حسم است،اما من تفکر طرز نيا ديشا اي است متفاوت ،کامال حرکاتش

 االتيازخ مرا آمدنش حرف باطن،به در چه و ظاهر در چه.ستين یقبل آدم آن یکين

 .ديکش رونيب

 .ميباش داشته دل به نهيازهمـک اخرعمر تا نفر،ما کي بخاطر ستيقرارن_

 یدوست شروع یبرا یگام لحظه نيهم نيا ديزدم،شا یکمرنگ گفت،لبخند ینم بدهم

 ...!بود ما



 ینيريازش یگرفتم،گاز یجا کنارش ،بازهمینيريوش یچا کردن ازاماده بعد و بلندشدم

 :د،گفتيکش یم سر را یچا کهيدرحال و زد

 ؟یکرد درست خودت رو اينيريش نيا_

 .نه_

 :داد ادامه که بود زده بحث بازکردن یبرا را حرف نيا انگار

 .زد زنگ بهم حامد_

 :داد ادامه.بشنوم را اسم نيا بازهم که نداشتم یليتما من!آورد؟ انيم به را بحث نيا چرا

 !کنم دار حهيجر رو تاحساسات قصدنداشتم من نکن قضاوت زود نه_

 

 دلش یکين داشت،اما یجا قلبم کنج در یا نهيک یکين از هنوز انگار شدم،اما کنجکاو

 :گفتم یکنجکاو یرو بود،از کرده صاف من با را

 !ندارم خانوادت با یکار گهيود رفتم رانيازا من که گفت_

 :داد ادامه

 طوفان از قبل آرامش نيا ترسم یترسم،م یم خت،ير یهر دلم گفت رو نيا تا اما_

 !خودمم نگران هم شمام نگران هم من باشه

 :گفتم که کنم دور بحث نيازا را خودمان داشتم یسع انگار

 !ینداشت نيماش که تو_

 .کنم ازدواج خوام یم بشه اگه ،خب خب_



 .بود شيدرپ ی،ازدواجیسخت بعدازمدتها نکهيازا شدم زده ذوق

 ؟یک ؟با واقعا_

 ازدواج نيا سروصدا یب خوام یم!حامده سابقه کيشر طرف راستش مفصله شيقض_

 .بندازه پام یجلو سنگ حامد نکهيازا قبل شه برگزار

 ارتباطه؟ در حامد با مگه_

 .بکنه تونه ینم یکار گهيد شه ،تموم ترسميم یول نه_

 ن؟يروگذاشت ازدواج قرار_

 بابا،اشکانو بعدازمامان داداشمه بهرحال کنم صحبت اشکان با اومدم نه هنوز_

 .کردم یم حساب روش که بود یتنهاکس

 !شه یم ناراحت گفتم بهش بفهمه االنشم

 :گفتم یکين ،روبه در داخل به ديکل دنيچرخ با نينـبيدرا

 !زادس حالل_

 :گفت یکيون بلندشد مژده ی هيگر یاشکان،صدا ورود با همزمان

 .اصال نبودم کوچولو اون ادي بگردم من یاله_

 :وگفت امد من روبه اشکان.رفت خواب تاقا به و بلندشد

 چطوره؟ اوضاع_

 !شيقاراشم_



 :شدوگفت درشت چشمانش

 چرا؟_

 .کردم یشوخ یچيه_

 شده خم مژده یرو یکيکنم،ن زانياو که بردم اتاق داخل به و گرفتم را اشکان کت

 :گفت من دنيباد یکي،ن زد یم ومک بود گرفته را شصتش انگشت مژده و بود

 !شده مچ عمش با خوب چه نيبب_

 مژده زد،با رونيب ازاتاق و گرفت دراغوش را مژده یکي،ن کردم اش یحوال یلبخند

 داده کوچکـمژده صورت به را داد،نگاهم یم قلقلک هوا یرو را او و کرد یم یباز

 ...!ديخند یم که بودم

 .بود ام یزندگ سکانس نيباتريز نيوا بودم دهيند را لبخندش تابحال

**** 

 یغذا یرو چگونه که کرد تعجب و کرد یاديز فيتعر فسنجان از یکين سرشام

 بود بود،اشکان کساني یکيون اشکان قيسال که ام،البته گذاشته دست اش موردعالقه

 ..!بود فسنجان عاشق که

 

 را حرفش و کند خلوت اشکان با یکين تا کردم مشغول یکار به را خودم درآشپزخانه

 شانـبهيبود،صدا شنونده فقط اشکان نيب نيکند،درا شروع هک دادم ـاشارهيکين بزند،به

 .ديرس یم گوشم



 با و زدم رونيب ازآشپزخانه شده ،هول اشکان بلندشدن با که بود رفته سر ام حوصله

 زد شيموها به یزد،چنگ یم قدم کهيدرحال اشکان. دميپرس را لشيدل یکين از یلبخوان

 :وگفت

 !ذلر آدم اون کيشر چرا ادم همه نيا_

 :داد وادامه بلندشد یکين

 .نداره وجود یخطر گهيد ازدواج بعداز سابق،درضمن کيشر_

 .بکن خواد یم دلت یهرکار_

 اش شانه یرو را ودستم نشستم یکين ،کنار رابست در و رفت اتاق داخل به اشکان

 .گذاشتم

 نباشه؟ نقشه هي نميا معلوم باالس،ازکجا سکشي،ریکين کن فکر شتريب_

 .نداره یارتباط حامد با گهيد یعل دونم یم که یا اندازه ،به ماهور ردمک قيتحق_

 !بود یعل اسمش پس

 :داد وادامه کرد نگاهم تيمظلوم با

 من یدون یدرسته؟م یدار که نداره،تو اعتماد یسرسوزن من یحرفها به که اشکان_

 .شدم عوض

 .کرد اش بدرقه یسرد به اشکان و رفت یکين نزدم،اخرشب یحرف

 .کرد یم یتلخ اوقات هم من با یحت



 که بود گفته زن بردم،خانمـامپول واکسنش زدن یبرا را مژده گذشت،صبح روز چند

 بعد قدم چند زدم رونيب که درمانگاه بود،از کرده تازه مرا دل داغ و ـکنديم تياذ امروز

 یکين ی متوجه و کردم زيت بودم،چشم نشسته داخلش نفر دو که دميد را یني،ماش

 !بود نامزدش کنارش مرد آن م،پسشد

 .بود عيضا شدم یم رد ازانجا نم،اگريبب را صورتش نتوانستم کردم تالش هرچه

 .داد جواب ،فورا گرفتم را یکين ی شماره لحظه همان

 بله؟_

 ؟يیکجا_

 چطور؟ رونميب_

 .کنه یم پا به خون نهيبب رو تو نامزدت با اشکان اگه تابلونباش انقد یکين_

 :ديگو یم یگوش وپشت داندگر یم چشم

 ؟يیکجا تو_

 .باش دمت،مراقبيد نهيا مهم_

 

 آنگونه حرف چهارکلمه ،سرسين بردار یشوخ اشکان دانستم یم کردم، قطع را تلفن

 گفت ی،وم گذاشت ینم زنده را نامزدش قطعا ديد یم را صحنه نيا اگر ختير بهم

 اش مطلقه خواهر که ندـگذاريم صفحه سرمان پشت ليوفام واشنا هيوهمسا در که

 .کند یم یپسرباز



 و شد شروع مژده یوزار هيگر ميديرس خانه به زد،تا یم یدرست حرف ديشا دانم ینم

 یوغذا کردم حاضر ناهار یبرا را است،سوپ شده شروع ها یبدبخت تازه که دميفهم

 ربرد،منتظ مدت،خوابش یطوالن ی هيگر بعداز متاسفانه اي خوشبختانه دادم را مژده

 .ميبزن یدونفر را ناهار و ديايب ناهار یبرا اشکان که ماندم

 گرفتم را اش شماره بودم نشسته یصندل یرو کهينشد،درحال یوخبر شد کي ساعت تا

 .ديچيپ شي،صدا بوق چند بعداز

 بله؟_

 ؟یاينم ناهار یبرا يیکجا اشکان_

 .خورم یم یزيچ نجايا من بخور تو نه_

 .بدهد یخبر نداد زحمت خودش به که بود مالحظه یب چقدر

 ؟یخبربد شد ینم_

 .نکن بزرگش حاال_

 .برسد شازده تا نخوردم ناهار که بگو کردم،مرا قطع یحرف بدون

 انداخت؟ یم فاصله وخودش من نيب و کرد یم بزرگ را یکوچک هيقض چرا

 نيا و کرد یم هيگر و گرفت یم بهانه یهرزگاه شدم مژده با یباز مشغول تاعصر

 .نداشت یمامت هيگر



 به و بلندشدم تخت یرو ،از خورد زنگ ام یگوش که بود پستانکش زدن مک مشغول

 وزنگ دنميوباد شد وارد اشکان بدهم جواب خواستم تا ـبوديکيرفتم،ن يیرايپذ طرف

 :وگفت رفت باال شيابرو ی،تایگوش خوردن

 زنه؟يم زنگ هيک_

 .یکين_

 .کرد رد را تماس و ديقاپ ازدستم را یگوش و رساند من به را حرفم،خودش نيا با

 :شد،گفتم چشمانمـگرد

 بود؟ یکار چه نيا_

 .باشه نيهم تيوضع ديبا فعال_

 ؟ شد یچ ن،حااليبزن حرف باهم یگفت یم که یتوبود_

 !ميمجبور که هيجور تيموقع_

 .ستمين ،منیمجبور تو_

 : دادم ادامه.کرد ورم گردنش رگ

 !یاينم کوتاه تو حاال ارهد قبول خودشم کرده اشتباه خواهرت_

 ؟یکن یم دخالت تو چرا ماهور_

 و رفتم اتاق به نشست لبم ی گوشه ی،پوزخند وبعدازآن شدم ريمتح حرفش نيازا

 .شدم مژده با یباز مشغول

 



 يیرايپذ به ینگاه در ازکنار زد رونيب ازاتاق و نزد یحرف اما شد شدنم دلخور متوجه

 .ديد یلمـميف و بود داده لم مبل یرو انداختم،اشکان

 بودم شده بدعادت دميدرازکش تخت یورو نزدم رونيب مژده،ازاتاق بعدازخواباندن

 متوجه در یباصدا که کردم پهلو وآن پهلو نيبرد،انقدرا ینم خوابم اشکان وبدون

 :گفت که دميشن را شيزدم،صدا خواب به را وخودم شدم اشکان شدن داخل

 !نطوريهم بره،منم ینم خوابت من بدون ،تویدينخواب دونم یم_

 رميبگ دراغوشش خواست یم نشست،دلم ام یشانيپ یرو لبش یحرف،داغ وبعدازآن

 ازدهانم یحرف ،امایشکست را دلم چرا که ميوبگو کنم حلقه گردنش دور را ودستانم

 دهيخواب من روبه دميچرخ اشکان طرف به اطياحت با گذشت قهيدق امد،چندين در

 بود خواب یگذراندم،وقت ازنظر را صورتش یواجزا فرستادم رمس ريز را بود،دستم

 !مژده همانند شد یم مظلوم چقدر

 ...شد نيسنگ ميپلکها بودم رهيخ اشکان به که همانطور

 !سرکار؟ بود رفته یعنيبود، یخال اشکان سمت تخت دارشدميب که ازخواب

 !دارکند؟يب مرا آنکه بدون آنهم

 !من مثل بود،درست رفتم،خوابالو مژده تخت سمت ،به مکرد مرتب را لباسم و بلندشدم

 صبحانه نبود،اشکان هم صبحونه از یزدم،خبر رونيب ازاتاق شدم مطمئن ازمژده یوقت

 !بود نخورده هم

 .شدم منصرف اما بزنم زنگ خواستميم

 :دادم جواب.زد زنگ یکيپختم،ن راکه ناهار



 .یکين سالم_

 ؟یخوب سالم_

 .کرد قطع رو لفنت اونروزاشکان ديببخش_

 !ميمحضرگذاشت قرار ما امروز راستش ماهور_

 ن؟يايب یکن یراض رو اشکان یتونيم

 !کنميروم ميسع_

 ، ظهر کينزد

 .رفت يیروشو سمت به ميمستق و انداخت کاناپه یرا،رو امد،کتش که اشکان

 !داشتم وجود من که انگار نه انگار نکرد نگاهم اصال

 زدم؟يم رفح من!زد ینم حرف او که حاال

 !کردم؟ یکش منت که کرديوفکرم

 !یکيبخاطرن اما

 ازغرورم بخاطرش توانستميم بود،که شده عوض ميانقدربرا!؟یکيبخاطرن گفتميم چرا

 بگذرم؟

 .نشست کاناپه یرو کرديم خشک حوله با را صورتش که یدرحال اشکان

 !کردميم دست آن و دست نيا و دادميفشارم دستم را،داخل ناخنم

 !نه؟ اي بزنم حرف ،که بودم دل دو



 خودش نکهيا یبرا و کرد ،تعجب نشستم یا فاصله با کنارش و زدم ايدر به را دل

 .کرد یباز بادستش و انداخت نييپا را سرش بدهد نشان یراعاد

 !بگم بهت یزيچي خواستميم_

 :دادم بود،ادامه ساکت

 ...یکين_

 :وگفت کرد راقطع حرفم

 !بشنوم راجبش یزيچ خوامينم_

 :وگفتم ستادميا شيجلو که بلندشد

 !یکن گوش ديبا_

 !؟یکنيرفتارم ینجوريا چرا

 !ندارم وجود انگار که یجور

 

 :گفتم یجد همانطور زد موج یطنتيش چشمانش در باره کي به بود یجد نگاهش

 نه؟ یشد خسته ازم_

 !تابرم بگو خب

 .شد مانعم دستانش که ردشوم کنارش از خواستميم

 :وگفت زد کنار نارصورتمازک رو ميموها



 !نداره يیمعنا تو بدون یزندگ_

 .کردم اخم و انداختم نييپا را سرم

 شدم مانع که ببوسد مرا خواستيآورد،م راباال سرم و گذاشت ام رچانهيز را دستش

 :وگفتم

 !یکين_

 !لطفا!خواهرته اون

 :وگفت ديکش عقب را صورتش و شد کالفه

 داره؟ کاريچ یکين_

 !کنه عقد خواديم امروز_

 !بکنه کنهيم ینداره،هرکار یربط من به_

 !یباش مراسمش تو ديبا!یبرادرش تو_

 !کاره؟ و کس یب بگن یخوايم

 !زاشتيم احترام حرفم به نبود اگه_

 :وگفتم فشردم را دستش

 !کنميم خواهش_

 !کنه یزندگ چطور ره،کهيبگ ميتصم خودش یبرا تونهيم یکين

 !کنميفکرم بهش_



 !نکردم چپ ی لقمه رو خودت تا بکش ناهارو حاالم

 یواريد ساعت به یونگاه شدم ظرف شستن مشغول ميناهارخورد دم،باهميخند

 !ميشو آماده که ميداشت وقت ساعت سه از کمتر وجود نيا وبا بود دو انداختم،ساعت

 :کردم،گفتميم یآبکش را ظرفها که همانطور

 گه؟يد ميريم اشکان_

 .است روزنامه خواندن مشغول که دميد و رداندمبرگ را ميرو  دمينشن یجواب

 !منه؟ با گوشت_

 :وگفت آورد راباال سرش

 شده؟ مهم برات یکين نقدريا چرا_

 !هيسوال چه نيا_

 !ميريم یکرد کچلم خب یليخ_

 .گرفت ام خنده اش جمله نيا از

 !ميبود شده دعوت یجشن به بعدمدتها شدم اتاق وارد

 !زدم یقرمز غيج رژلب مميمال شيآرا دم،برخالفکر یميمال شيآرا و گرفتم دوش

 .ختمير ام دورشانه و کردم فر را ميموها

 و بود دهيوشلوارپوش کت که بود ،خوب شد وارداتاق که دميد را اشکان نهيازآ

 !شود غافل خواهرش از توانستينم و بود کوچک دلش که بود خوب!بود زده کراوات



 طرفم به نشست شيابروها نيب یاخم بعد اما زد یبرق چشماش افتاد من به که نگاهش

 .گردوند وبرم اومد

 .چشمانش به شدم رهيخ

 ه؟يچ_

 ه؟يچ ظيغل رژلب نيا_

 !ادينم خوشم اصال یدونيم تو

 !گهيد رندهيگ_

 :وگفت شد یجد

 !کن پاکش_

 :دادم جواب مظلومانه

 !اشکان_

 !کنميم پاکش خودم وگرنه کن پاکش گفتم_

 !کنمينم پاک گفتم_

 .ـکردينينش عقب قهيچنددق وبعد نشست لبم یرو شيلبها صلهبالفا

 :وگفت ستاديا ازمن یکم ی درفاصله

 !شد حاال_

 !شدم رهيخ قرمزبود که اشکان یلبا به و بردم دهانم داخل را لبم



 اما ردينگ ام خنده بودمـکه خودم کردن کنترل در یوسع گرفتم دهانم یجلو را دستم

 :وگفت شد متوجه

 ه؟يچ_

 !زنمه رژلب

 

 ستادهيا آنطرف مرد چند و بودن نشسته کنارهم یکيون یعل ميشد دفترخانه وارد

 !بودند یعل یها همکار گمانم به!بودن

 !نداشت را یکس اشکان رازيغ که یکين

 !بودند همسرانشان احتماال و!بودند کرده همراه را آنها زين گريد زن چند

 .ستاديا یکين کنار یابهت اد،باد ودست کرد یپرس احوال یعل ض،بايغ با اشکان

 !غرور همه نيا از کردم فيک من

 :گفت ما دنيد با ديرس که عاقد

 !ميکن شروع آوردن،بهتره فيتشر هم خانوم عروس برادر پس_

 :داد جواب مردها از یکي

 فيتشر ما از جلوتر ديبا عروس برادر!شده تلف وقت یکل االنم تا عاقد جناب_

 ...اوردکهيم

 برود در کوره از که دميترسيم و بود شده یبرزخ که دوختم اشکان صورت هب را نگاهم

 .فتديب مرد آن جان به و



 تيوضع نيددراينبا دانستيم خوب اما دميد  کناربدنش را اش شده مشت دستان

 .کند بپا قشقرق

 .فشردم هم یرو را ميپلکها

 .کرد یجار را خطبه عاقد

 !زدند یکوتاه دست همه بله ازگفتن بعد و

 انداختم یکين سر ی،رو را ديچادرسف

 !ديرس یتربنظرم یمعمول یليخ روزقبل چند با سهيدرمقا اش چهره

 !خوشحال؟ اي است ناراحت ازدواج نيازا بفهمم توانستمينم

 باشد؟ ناراحت ازدواجش از یشودـکسيم مگر اما

 .است شده انجام خودش تيرضا با که یازدواج انهم

 !بود یفيظر گردنبند داد هيهد یکين به ديسف یطال اشکان

 !بود دهيخر را هيهد نيا ازقبل انگار

 :گفت من روبه یکين

 !ممنونم ازت_

 !کنم جبران بتونم ،کاشیکرد درحقم یبزرگ لطف تو

 !سين یازين_

 !نيبش خوشبخت



 !عسل ماه!هيترک ميبر فردا قراره ما_

 !نيباش خودتون مراقب_

 .گرفت دراغوش را اشکان

 .برود نيازب بود محال بود اشکان و یکين نيب که یوخواهر ربراد عشق نيا

 !خوشحال هم بود نگران هم!خودش یزندگ و خونه سر رفتيم یکين نکهيازا اشکان

 !شد یدورم که شدم عروس نيماش به رهيخ و شدم نيسوارماش

 !پکربود شب ان اشکان

 !نخورد هم یاديز یغذا

 :وگفتم نشستم تخت یرو کنارش

 ؟یخوردن شام چرا_

 .نداشتم اشتها_

 !ینگران چرا_

 .دارم دلشوره_

 :وگفت کرد نگاهم

 !ندارم بهش یخوب حس!یعل اون!یکين_

 ه؟يترک رنيم چرا آخه

 !بزرگه خدا!نباش نگران_



 

 !دميکش نفس را شيکردم،هوا استشمام را تنش یبو و رفتم فرو بغلش یتو

 .رفت یکين با فرودگاه تا و اوردين طاقت اشکان صبح

 .نبود اش یازناراحت یخبر برگشت یتوق

 :وگفت دميپرس را لشيدل

 !خوشحالم منم خندهيم یکين نکهيازا

 !خواديم رو نيهم یکين بود شده مطمئن و بود رفته که بود خوب

 !هيراض انتخابش به

 .بود گذشته شب ازدهياز ساعت

 .شد اتاق وارد اشکان که کردم مرتب رت یروتخت

 :وگفتم کردم حس خودم ی،رو را اشکان نگاه که دميپوش را خوابم لباس

 ؟یديند آدم هيچ_

 !؟یکن کيتحر منو که!یديپوش نارويا االن_

 !ميبخواب_

 !شدم طونيش من!گهيد نه_

 :وگفتم کردم رادرشت چشمانم

 !اديم خوابم یحساب من_



 !پرونميم ازسرت رو خواب_

**** 

 .رفتگ تماس و بود زاده ،حالل ـگذشتيم یکين رفتن از روز سه

 :دادم جواب بغلمـبود در کهـمژدهيدرحال

 گذره؟ ی،خوشـمیخوب یکين سالم_

 خوبن؟ ومژده ؟اشکانیتوخوب خوبم_

 .بود حال آشفته وبنظر نبود نطوريا شيصدا اما است خوب گفت یم

 :گفتم

 ؟یخوب که یمطمئن_

 .خوبم آره_

 .ندادم کش را حرف

 ن؟يگرديبرم یک_

 .پسفردا_

 .خوبه خب_

 .ماهور،فعال رميگيم تماس بازمـباهات_

 

 *یکين



 .ميآمد ینم یلعنت عسل ماه نيا به کاش.بزنم حرف نتوانستم

 اتاق درهتل ما که شوديم شروع يیازجا هيدم،قضيفهم ینم را قتيوحق امدم ینم کاش

 ی درباره یحرف یعل اما رنديگ یم تماس یعل با قرارمالقات یبرا وشبش ميکرد رزرو

 .زند ینم من با تماس آن

 بشيوتعق دم،نتوانستمينپرس یسوال فعال که خواست اما ستيچ هيقض که دميپرس یحت

 انتيخ و گريد زن ذهنمـسمت ستاديشاپـا یکاف یجلو نشيماش درست کردم

 کافه یجا نيتر دنج ،درباشد انيدرم یگريد زن یپا نکند که ـکردميفکرم رفت،باخود

 به تنومندش قامت دنيدمـوبعدازديکش باشم،انتظار دشانيد از دور تا گرفتم یجا

 .،بازماند دنيتپ از قلبم کبارهي

 

 ام یزندگ یرو یتباه ی هيسا که یمرد بود،همان حامد ادم نيا دميد یم درست

 .بود انداخته

 ندارد؟ یارتباط حامد با بود گفته که یعل

 داشتن؟ مالقات باهم چرا اما

 !نگفت یعل چرا

 هستند؟ همدست باهم نهايا یعني

 است؟ امـامده یزندگ ختنير بهم قصد به یعل

 !رد؟يبگ را حامد انتقام نکهيااي



 !ازماهور!اشکان از!من از انتقام

 .ورفت بلندشد شيازجا حامد زدنشان حرف ساعت کياز بعد ديلرز یم دستانم

 .ازامروزنزنم یحرف و باشم یعل با بازهم نداشتم تحمل!نداشتم تحمل

 !رفتم زشيم سمت نيهم یبرا

 :وگفت شد شوکه دنميباد

 ؟یکنينجاچکارميتوا_

 .بود کرده احاطه را ميگلو بغض که یدرحال

 :گفتم

 !وحامد؟ تو_

 !چرا؟ بگو فقط

 .دميم حيتوض بهت_

 کرد وادارم یعل اما برگشتم هتل به نيهم یبرا بشنوم یزيچ منتظرنشدم که است ادمي

 .بدهم گوش آخر تا شيحرفها به که

 :گفت

 !مجدد یهمکار!کار قصد به واقعا بار نيا فتگر تماس باهام حامد_

 یم زيچ همه یرو،رو چشمم وگرنه!نشه داشيپ تو یقدم هي در که دادم هشدار بهش

 !بندم



 !زد حرف راز هي از اون اما

 !رهيبگ انتقام زنش و برادرت از خواديم بلکه!رهيبگ انتقام ازتو خوادينم اون

 ؟یراز چه_

 !بزنه حرف تو با ديبا که گفت_

 !یبش مونيپش بعدها ممکنه یتونفهم اگه که کرد اصرار اما کردم مخالفت ولا

 

 *حال زمان

 !حس یب!یآب آسمان به بودم زده زل

 !ديکش رونيب االتميازخ مرا یعل دست حرارت

 .کردند سيخ را صورتم لحظه کيدر.نداشتم را مياشکها داشتن نگه قدرت

 :وگفت باخت را خودش یعل

 ؟یکنيم هيگر چرا_

 !نشده یزيچ که وزهن

 !بزنم حرف حامد با فردا نيهم ديبا من_

 !آلمانه سين هيترک حامد_

 !یصبرکن نکهيجزا یندار یا چاره اد،تويم بعد هفته اون

 !گميم بهت بعدا گفتم که خواستمينم رو روزا نيا و تو یها یقرار یب من



 !نکن تياذ رو خودت

 :گفتم ناله با

 !ريبگ رو جلوش تو توروخدا_

 !کنهيزهرم داداشم به رو یزندگ داره ناو

 !کننيم یزندگ دارن تازه اونا

 :گفتم التماس لحن با و انداختم بغلش یتو را خودم

 !کنميم خواهش_

 :کردوگفت نوازش را ميموها

 !نکن هيگر فقط!کنميم یبگ یدم،هرکاريم انجام اديبرب ازدستم یهرکار من_

 

**** 

 .بود برده خوابش تازه مژده

 !سنيوا هم گهيد هفته کي قراربود و بودن ومدهين اما گردنيبرم که بود تهگف یکين

 !نبود دلش تو دل من مثل هم اشکان

 !گه؟يد هفته کي چرا آخه_

 !ميگرديبرم باهم گفته! اميتنهاب منم زارهينم!کارداره یعل گفت_

 :وگفت فروبرد شيموها در را دستش ديچرخيم اتاق داخل نطورکهيهم اشکان



 !اه!ارک چقدر_

 

 *یکين

 !ديفرارس موعود لحظه

 !نترسم یزيازچ من و هست من به حواسش که وگفت ند رسا مرا یعل

 .برداشتم قدم و گرفتم را فميک ديلرز یم دستانم شدم کافه وارد

 !بود خودش بود،قطعا من به پشتش که یمرد

 .نميبنش که داد اشاره اخمش باهمان و آورد باال را سرش گرفتم قرار شيجلو

 :گفت وکه گرفتم بغلم یتو را فميک

 .سالم_

 :داد ادامه که نزدم یحرف

 !ميکرد یزندگ باهم یا دوره ما ستمين بهيغر من_

 !حامدم من

 !بود شوهرت که انيرينص حامد

 !بشنوم رو حرفا نيا که ومدمين من_

 :کردوگفت راکج سرش

 !م؟ينبود کافه داخل باهم ینجوريا چندوقته یدونيم_



 !کميشر با ،اونمیکن ازدواج که مکرديفکرنم

 !تونستم ،منمیباش داشته دوست گروينفرد کي یتو،تونست که یهمونطور_

 :گفتم که رانداختيز رابه سرش

 ؟یبزن حرف یراز چه به راجع یخواستيم_

 !رازبزرگ هي_

 !توئه با گوشم_

 :وگفت کرد شروع لبش گوشه یا خنده با

 !ازکشور خارج اومدم چطور شيپ چندسال که شده سوال برات حتما_

 !شده آره_

 ؟یچ چطورن؟بچشون ماهور و اشکان یراست_

 !روبزن حرفت تو_

 !اوناس راجب هيقض_

 !کردم؟ قبول رو شکست و! شدم؟ ميتسل من که یکرد فکر تو

 !گذرهينم ازش مطمئنن بگم اگه که یزيچي!دارم زبزرگيچ هي ماهور از من

 !؟یزيچ چه_

 ودشو؟؟خیخوايم یچ توازماهور

 :داد جواب یباخشک



 !خاميم اصل جنس خوام،منينم خودشو گهيد_

 مرگته؟ ؟چهیخايم یچ پس_

 !نهينب خوش روز هي ماهور کنم یکار!کنم یروعمل انتقامم خواميم من_

 !رهيبم بچش دنيد غصه از هرروز

 :گفتم آخرش جمله به باتعجب

 !ه؟يچ بچه از منظورت_

 !کنارشه بچش که اون

 

 .شد بر روده خنده از که یحد به ديخنديم ندبلندبل ديخند

 گفتم؟ یدار خنده زيچ د؟منيخنديم چه به یروان نيا

 :گفتم

 داشت؟ خنده حرفم یکجا_

 !همش_

 گم؟يم دروغ مگه_

 :کرد،گفتيم پاک را چشمش گوشه اشک که یودرحال شد یجد

 !قطعا_

 ؟یدونيم یچ تو_



 ه؟يچ موضوع

 !فتميب پس بود کينزد.دميترسيم داشتم گريد

 :گفت

 !سين شونيواقع ،بچه بچه اون_

 !شد خشک دهانم شد حس یب ميدستها شدم شل

 !بود زده زل من به خونسرد اون

 :وگفتم گرفتم دردست را اش قهي کردم خم سمتش به را وخودم شدم یعصبان

 ؟یگي؟چرندمیگيم یچ_

 !تلخه قتيحق!تهيواقع_

 :وگفتم گرفتم محکمتر را اش قهي

 !دار نگه خودت واسه رو فياراج نيا_

 باورکنم؟ منم یروبزن حرفا نيا یايب یکرد فرضم خر

 !دباورکنم؟يبا چرا

 !یندار نيا جز یا چاره_

 :وگفت کرد جدا راهنشيازپ باسرعت را دستم ناگهان

 !شد پاره لباسم_

 



 :،گفت که وبلندشدم رابرداشتم فميک

 ؟یروبشنو شيبق یخواينم_

 .کردم نگاهش

 :داد ادامه که نشستم درمانده

 !اومد ايدن به بچه!کنم سقط رو اشکان بچه نتونستم من_

 !شد عوض ها بچه مارستانيب یتو اما

 .رسوندم مارستانيب وبه ماهور که بودم من

 یاتفاق دميترسيم!رسوندمش ماهور بخاطرجون من!مارستانيب برسونمش که کرد التماسم

 !فتهيب خودش یبرا

 من کردنيفکرم بودم،پرستارا مارستانيب یتو که بودم یکستنها ومن کرد مانيزا ماهور

 !شوهرشم

 رو یا گهيد یا بچه که کردم شونيراض دادن رشوه با ،من دادن نشون من روبه بچه

 !بدن بهشون

 !آوردم مارستانيازب رو یاصل بچه من

 یبرا که رفتم زايو و پاسپورت دنبال گذشت که روزاول چهل گرفتم پرستار براش

 .ميبر شهيهم

 .دميترس بازم ،امااديدرنم هيقض گند دونستميم

 !شد درست کاررفتنمون ماه بعدسه



 !شد یجدام ازتنم روح هرلحظه کرديم فيتعر حامد که يیلحظها نيتوا

 باشه؟ درست حرفاش بود ممکن

 !گفت یم دروغ ديچرابا

 :گفتم پته تته با

 کنه؟يم یتوزندگ با اشکان ی بچه_

 !آره_

 .ديچک چشمم وشهازگ یاشک

 چندسالشه؟_

 !گهيد وماهوره اشکان ی مژده همسن_

 !کنهيم یدار نگه ازش زنه،پرستارينم حرف کامل

 :شدوگفتم شتريب ميها هيگر

 ؟یکنيم کارو نيا چرا_

 !برسم تابخودش.کنم استفاده بچش از خوامينم من_

 !خواميم دنشويکش عذاب من خوامشينم گهيد من

 !گذاشت تنها درد از یانبوه اب مرا زد راکه شيحرفا

 !گفتم؟يماهورم به ديبا من

 !فرسنگها انهم!دوراست ازاو اش بچه که گفتميم



 است؟ چنگـحامد در اش بچه که گفتم یم

 .رفتم ازهوش همانجا

**** 

 آن و بود دستم یتو یعل دست و بودم مارستانيب تخت یبازکردم،رو که را ميچشما

 .کرديم نوازش را ميموها دستش

 ؟یبهترشد خداروشکر_

 شدم؟ هوشيب من_

 !گفت؟ بهت یچ_

 .شد آغاز ام هيوگر افتادم شيحرفها ادي به

 !دهيدزد و واشکان ماهور ی بچه اون....اون_

 !رهيم یم ماهور!ماهوربگم به تونمينم من

 

 ..گذشت روز چند

 .ميبرگشت و ميبرگرد رانيا به قراربود دوهفته بعداز

 !بودن خوب اصال ام روحيه وضع

 !ميبر شام یبرا که کرد اصرار حسنا

 !ميکن رد را درخواستش نتوانستيم اما بود معذب یعل



 !بود دهيچيپ خانه یتو غذايش یبو

 !کرد بغل محکم ديد را من یوقت

 !کرد برخورد یعل با شهيبهترازهم اشکان

 !شد آب اش خي کم کم یعل

 اورمين خودم یرو به ردمک یسع!ظاهرشد جلويم حامد چهره و ها حرف مژده دنيباد

 !ردينگ ام هيوگر

 .کرديم طنتيش و رفتيم راه حاال که زدم مژده لپ به یا بوسه

 !خاله گفتيم من به

 :گفت.کرديم ذوق برايش حسنا

 !روديم باال راست واريد از وروجک نشينب ینجوريا یکين_

 !زدم یلبخندمصنوع

 !شدند؟ينم اش دلتنگ مژده ومادر پدر!سوخت مژده یبرا دلم

 شد؟ یم یحال چه ستين اش یواقع مادر ماهور ديفهميم یوقت مژده

 چه؟ ماهور

 :گفت ماهور که فکربودم غرق

 ؟یکنيفکرم چه به_

 :وگفتم کردم نگاهش



 !یچيه_

 :گفت قهيدق بعدازچند و من به زد زل

 ؟یالغرشد نقدريا چرا شده یچ_

 :وگفت فرورفت درهم هايش اخم اشکان

 ه؟شد یزيچ جان یکين_

 یبرگشت یازوقت که شده چه عسل ماه تو!است گرفته حالت یباش شنگول نکهيا یجا

 !؟یروشد اون به رو نيازا

 .دوخت یعل به را شيبرزخ نگاه سپس

 :گفت یعل

 !ستين یزيچ اشکان آقا_

 !نکردم یکار منم بخدا

 :گفت اشکان روبه و گرفت اش خنده یعل لحن نيماهورازا

 !یکنيم يیجوباز رو آقا چرا!اشکان_

 :گفت یکين

 !نيکنيفکرم سين ميزيچ بخدا منم سين یا کاره یعل نه_

 !کنم کنترل را خودم که گفتيم من به واشاره مايا با اش همه یعل گذشت شب اون

 !نبازم را خودم و



 

**** 

 اشکان؟_

 .جانم_

 نگفت؟ چرا یول بود شيزيچي یکين_

 !شازدس اون سر ريز همش_

 !هيخوب مرده یليخ ؟اتفاقایکارداريچ خدا بنده اون به اشکان عه_

 !ارميدرم تاتوشو من_

 

 بعد چندسال****

 .گرفت فرا جارا همه همهمه و غيج یصدا

 .زدند دست همه من ورود با

 !بود ختهير کنارصورتش شييخرما یموها

 !بود نشسته تنش یتو خوب قرمز راهنيپ

 .گذاشت یم شينما به را دشيسف پوست و

 چقدر!شده بزرگ چقدر فهماندکه من نـبهيبود،وا داده ليتشک قيعم گودال اش گونه

 !شده خانوم



 !بود شده ساله۱۷ ميکوچولو دختر حال

 :وگفت ستاديا کنارما اشکان

 !کن فوت هارو شمع یهست یچ معطل مژده_

 :گفت باخنده مژده

 !خواميم یرلفظيز_

 !ینترش دميم قول کن فوت نويا حاال تو!دختر زوده_

 :گفت مند گله مژده.دنيخند همه

 !کنمينم ازدواج اصال من ري؟؟نخیچ یعني مامان_

 .بلندشد کيموز یوصدا دنيکش غيوج دست همه کرد فوت که هارا شمع

 :وگفتم راگرفتم مژده دست

 .وسط برو_

 !زميکجابر دونمينم فراونه توکمرم قر_

 !یا هنقط به بود رهيخ که افتاد یکين به نگاهم شد رقص مشغول

 :وگفتم گذاشتم اش شانه ی،رو را دستم

 !یزد غمبرک چرا یکين_

 :گفت ديرقص یم که یدرحال هم مژده

 ؟یبرقص یاينم!ها تولدمه یناسالمت عمه_



 :گفتم مژده به اشاره با

 !شميم ناراحت منم شهيم ناراحت_

 !االي

 !گردميبرم برم زدن روصدا من

 

 :امدوگفت دنبالم به یلع که زدم رونيب انجا از هيبق ازچشم دور

 ؟یريکجام_

 .ميستين چکدوممونيه فهمنيم االن تو برو_

 .اميم باهات یبر ،هرجایگيم وپال پرت چرا چته_

 ...تونمينم یعل_

 نکردم،مثل انشيب سال۱۴ نکهينکه،ازايرم،ازايگ یم وجدان عذاب نمشونيب یم یوقت

 !گلومه تو بغض

 مژده،به به کردم انتيخ نگم شه،اگه یم خراب هاشون یخوش که بگم کردم،اگه ريگ

 ...!ماهور ،به اشکان

 !گهيد صدسال االن،چه چه بفهمن رو قتيحق ديبا نايا

 !یبگ کنم،که یم کمکت من_

 .رميبگ ازشون رو یخوشحال نيا تونم ینم و خوششونن دوران یتو االن نه االن_



 .نده طولش یليخ_

 .زد را حرف نيا یعل که بود یخبر حتما

 ده؟ش یزيچ_

 یش خالص خودت خوام یم فقط نه_

 .گنينم نويا چشمات_

 :ديگو یوم کند یم فرو شلوارش بيج داخل را دستش

 .نيبگ رو یچ همه که گهيوم زنه یم زنگ مدام حامد_

 .داره یربط چه اون به!داره ینم بر ما ازسر دست چرا یعوض اون_

 :ديگو ی،م ـزنديقدمـم اطيح در کهيدرحال

 .شم یم کار به دست خودم نينزن یحرف شما اگه گهيم یول دونمينم_

 نيا را برادرم یزندگ همسرسابقم شد ینم دم،باورميترس یم داتشيتهد نيازا شهيهم

 .باشد گرفته یباز به گونه

 .خوام یم فرصت_

 کمه؟ سال۱۴ گهيم_

 .تونم ینم خب_

 .افتد یم صفحه یرو ماهور نام خورد یم زنگ ام یگوش

 ؟بهش بگم یچ ماهوره_



 .ميبر خبر یب ميشد جبورݥ اومد شيپ براش کار یعل بگو_

 انکار فقط من سالها نيدرا کردم انکار بازهم یول شد متوجه را ميصدا لرزش ماهور

 .است شيسرجا زيچ همه که کردم کردم،وانمود

 !جواب یب یها سوال از بود شده پر ذهنم

 شده بزرگ گريد رداند،اوبرگ ما به را اشکان و ماهور ی بچه خواست یم حامد ديشا

 .بود

 !بود؟ گذاشته چه را اسمش یعني

 

 محض به رابازکردم،ماهور در و بلندکردم جا از را خودم بزور دميشن را در یصدا

 :گفت کردوسپس نثارم یا غره چشم ورودش

 !یبزار قالمون ینطوريا نبود خوب_

 :داد ادامه مژده

 !عمه شدم ناراحت_

 !ها من جون به نيافتاد خوب ودختر مادر_

 !نينيبش

 :کرد،گفت یم باز را مانتواش ی دکمه کهيدرحال ماهور

 !اومدما ستين یعل یگفت_

 .تيمامور رفته ادينم آره_



 نداده را مژده تولد یکادو که افتاد ادميشده، چيپ کادو ی جعبه دنيوباد شدم اتاق وارد

 :وگفتم نشستم زدم،کنارش رونيب ازاتاق و برشداشتم.ام

 .دادمشيم بهت اونموقع ديبا ديببخش_

 : کردوگفت زانياو را اش ولوچه لب

 !ه؟يکار چه نيا عمه_

 ؟!چرا گهيد ،کادویرفت یگذاشت جشن وسط

 ماهور یبرا را هيقض خواستم یم کرد،چقدر قبولش یباز تعارف یکل از بعد باالخره

 .شوند ادا تا دنديچرخ یزبانمـنم در کلمات آمد،اما یم هم زبانم نوک کنم،تا فيتعر

 کرد،هربار بدخواب مرا ام یگوش د،بازهميرس انيپا وفکربه دغدغه با هم آنـشب

 .شد یم کم رفته امـرفته کردمـحافظه یم فراموش اما کنم لنتشيسا ـگفتميم

 .رميبگ را مريده،الزاينرس پنجاه به کنم فکر

 نيا که یروز شد اوار سرم یرو هايام،بدبخت یگوش ی صفحه یرو حامد اسم دنيباد

 !حال،آخرش به یوا شود شروع گونه

 .برداشتم یکالفگ با

 بله؟_

 .سالم کيعل_

 ؟یبزن زنگ گهيد دوساعت یتونست ینم_

 .کردم روفراموش ساعت اختالف_



 امرت؟_

 !یگينم ماهور به رو هيقض چرا_

 :وگفتم ترکردم را ولبم دادم رونيب ازحرص را نفسم

 !کنه؟ یم یفرق چه تو یبرا_

 یم رو دخترش وگرنه یدار وقت وچهارساعت ستيب نباشه،تا کارا نيا به کارت_

 .ريبگ ليتحو رو جنازش ايکشم،ب

 !؟یگيم یچ_

 .اديبرم ازم که یدون یم_

 !باشد وپست رذل توانديم ادم چقدر

 !وچهارساعت ستيب فقط_

 .ديچيپ یگوشمـم یتو ممتد جمله،بوق نيبعدازا

 اندازد،چکار یجانمـم در ترس شتريب اش قهيهردق!چقدراست وچهارساعت ستيب مگر

 ؟ کردم یم عمل حامد حرف به کردم یم ديبا

 

 .زدم زنگ یعل به

 ...من یدونيم که ؟تویکين یداشت یسالم،کار_

 .زد زنگ بهم حامد بود یاماضرور یکاردار.دونميم آره_



 !رشيز زد اما بگه خودم به خواديم یهرچ بودم گفته بهش من!زد؟ زنگ تو به_

 :داد ادامه

 گفت؟ یچ_

 !کشهيم دخترشو وگرنه بگم ماهور به ويچ همه.دارم وقت وچهارساعت ستيب گفته_

 !زنهيم یاديز حرف!خورده گوه_

 کارکنم؟يچ یگيم!اديبرم ازش_

 !هيچ گه،چارهيد بگو یتونيم اگه_

 .کردم قطع را یگوش

 !م؟يداديم پس ما ی همه که بود یامتحان چه نيا ايخدا!یزندگ نيا به لعنت

 !آورد یدرم ازپا را مطمئناماهور هيقض نيا

 واتفاق ميبگو را زيچ همه که بود نيا مهم گريد!ظهراست که نبود مهم حاضرشدم

 .ونددينپ تيواقع به نيبدترازا

 .شدم داخل بازشدنـدر با.بود دوازده کينزد زدم،ساعت را فونيا زنگ

 :وگفتم انداختم دوروبر به ینگاه

 ؟يیکجا_

 .تواتاق ايب_

 .بود کمد یلباسها کردن مرتب مشغول بازکردم رو اتاق دره



 .ميکرد یوروبوس طرفمـامد به و شد بلند شيازجا دنميباد

 !ميکن یقربون پات یجلو یگوسفند یگاو یگفتيم!یاومد چطورشد_

 !اميم زود زود که من_

 !چشم رو قدمت_

 خوبه؟ یچخبرا؟آقاعل

 کو؟ مژده گميم خوبه_

 !اديم گهيد ساعت کي!باشگاهه_

 !رهيم باشگاه پس_

 :کردوگفت نگاهم

 .زارمينم کم یچيازه براش!شترندارميدخترب هي که من_

 .ـزديم یقتريعم ضربه یدلسوز نيا یم،وليبگو خواستميونم سوخت دلم بازهم

 !نشاندمش تخت یرو و گرفتم را دستش

 .بزنم حرف باهات یموضوع دراجبيبا_

 :گفت ديباترد

 شده؟ یزيچ_

 !یباش آروم بده قول_

 !رفتيم درهم شتريب هرلحظه ماهور ی د،چهرهيلرز یم ميصدا کردم فيتعر



 :وگفت شد شل ام شانه یرو از دستش وسطش

 !نباشه من ی بچه مژده رممکنهيغ!رممکنهيغ!نه یکين...نه_

 !دمينفهم من سال هفده یعني؟یچ یعني

 ؟یدونستيم یازک تو

 :گفتم باخجالت

 !برگشتم عسل ازماه یوقت از شيپ سال ازچهارده_

 !سين خوب حالت که بود درست شکم یزد زنگ بهم یوقت پس!یديفهم اونجا پس_

 :وگفت ديترک بغضش ماهور

 ه؟يک ی بچه مژده پس،پس_

 .دونمينم_

 :وگفتم دادم تکانش برد وماتش شد رهيخ اتاق در به ماهور

 !شد؟ماهور یچ ماهور_

 !هستاديا شيسرجا خشک که دميراد مژده و برگشتم

 ...افتاد ازدستش فشيک

 بود؟ دهيشن را زيچ همه یعني

 .رفت سمتش به و وبلندشد کرد راپاک شياشکها ماهور

 ؟یاومد یک ینباش خسته جان مژده یخوب_



 داره؟ تيواقع حرفا نيا_

 حرفا؟ کدوم_

 !یبمال رهيش یتونينم رو سرم گهيد!شدم بزرگ من مامان_

 ستم؟ين دخترتون من یعني

 کنم؟يکارميچ جانيا ستمين اگه

 !یبود من بغل تو یاومد ايبدن که لحظه ازهمون تو!یهست که معلومه!یهست نه_

 د؟يشنيم را حرفا نيا و ديرس یم راه از مژده ديبا ،چرا بود بارامده به فاجعه

 

 .ستمين خانواده نيا به متعلق من مامان نه_

 .نزن رو حرفا نيا_

 .شود یم راهش سد هورما و کند یم پاتند خروج درب طرف به مژده

 ؟یکن یم کار یچ هست چـمعلوميه_

 !ستمين جا نيا به متعلق چون.رميم نجايازا دارم_

 !یشد سوءتفاهم دچار ساده،تويوا جلوت مادرت_

 .دمي،شن دميشن یم ديبا که رو یهرچ من نه_

 :وگفتم شدم تند دانم،اما ینم را رفتم در ازکوره چرا

 !یبکن خواد یم دلت یسرخودهرکار یتون ینم پس منه دست ارتياخت هنوز_



 :گفت وباغرور رفت درهم شياخمها

 .گميم بابا به رو هيقض کنم یم روشن رو فميتکل امشب_

 :وگفتم رفتم جلو

 !بفهمه یزيچ دينبا مژده،اشکان نه_

 آن و بستم ليقند دميرس خانه به د،تايکش یم ريت شدت به ام قهيزدم،شق رونيب اونجا از

 .کردم برقرار را زد،تماس زنگ دحام هم لحظه

 بله؟_

 چخبر؟_

 شد؟ خنک باشه؟دلت یخبر چه یخواست یم_

 !یگفت که خوبه_

 ه؟يچ اشکان دختر اسم_

 صاحب شهيم رفت من شيازپ هروقت منم صاحبش که نه،حاال اشکان دختر_

 !اراستيت اد،اسمشيب دونم یم ديبع بعدشم!یفالن

 !اد؟يب که یزارينم تو اي ادينم_

 رو یمالز اقامت که خواديم ازمن ارايبگم،ت بهت حاال نيهم زويچ کي بزار یکين نيبب_

 !اديب که دونم یم ديبع خارجه ی شده بزرگ اون بده روادامه درسش تا رميبگ براش

 ؟یفکرکرد خودت با یچ یعوض_



 ما به را ارايت خواهد یم حامد کردم یم تصور که بگو را احمق کردم،منه قطع را تماس

 !داند؟برگر

 .ام دهيند را او نکهيا با زد یم اشنا مياسم،برا نيا بود؟چقدر یشکل چه...!ارايت

 از شينداشت،موها یزانيم وضع و شدم،سر مواجه ماهور با زدم رونيب که ازاتاق

 راه اشک و بود بسته انيدرم کي را شيمانتو یها بود،دکمه زده رونيب اش یروسر

 :دادم وتکانش رفتم وجلو دمافتا پس ازترس بود بسته را چشمش

 ؟یکرد درست خودت واسه هيختيور سر چه نيا شده؟ماهور یچ_

 :دينال

 .رفته س،مژدهين مژده_

 .رفت هوش از دستم یرو سپس

 

 بار یگرفتم،برا یم را مژده ی شماره یدرپ یپ و زدم یم قدم مارستانيب یراهرو داخل

 .داد جواب اخر

 شدم؟ نگرانت چقدر یدوني،میدادينم جواب ؟چرايیکجا هست معلوم چيه_

 .عمه بله_

 ؟يیکجا_

 .نباش نگران دوستمم ی خونه_

 .مارستانهيب ماهور چون باش نگران تو یول_



 :گفت پته تته با که بود شده هول انگار

 مارستان؟چرا؟يب ،کدوم یچ_

 طرفم به عيسر من دنيوباد شد راهرو وارد ساعت مين فرستادم،بعداز شيبرا را آدرس

 .داد تکانم و ديدو

 خوبه؟ کجاست؟حالش مامانم عمه_

 مادر بود،مانند کرده گم را شيوپا دست بود نگران که شناخت،آنقدر ینم سرازپا مژده

 !یواقع ودختر

 :داد ادامه

 .افتاد روز نيا به من بخاطرشد ینجوريا من بخاطر_

 .یکن یم رو کار نيا باشه اخرت بار توئم شه،يم خوب حالش يینجايا بدونه اگه_

 .بشه خوب حالش فقط نرم يیجا گهيد دميم قول_

 :وگفت رفت سمتش به فورا ماهور،مژده اتاق از دکتر خروج بعداز

 نمش؟يبب تونم یچطوره؟م مادرم حال_

 ممکنه تکراربشه بازهم اگه که شده وارد بهشون یعصب بهترن،فشار خوشبختانه_

 .دشونينيبب ديتونيباشه،م خطرناک

 :د،گفتيوبوس گرفت دردستش را ماهور دستان م،مژدهيشد اتاق دوار مژده همراه

 .رمينم يینجام،جايا من نيبب پاشو،مامان مامان_



 راحت الشيخ مژده،انگار دنيباد.بازکرد را شيوچشمها خورد تکان ماهور یپلکها

 :وگفت افتاد من به نگاهش د،سپسيکش یقيعم نفس و شد

 !ديببخش یکين یافتاد زحمت یتو_

 !خودت با یکن یم کار ی،چ ها زحمت نيازا شهبا تا_

 :ديگو یم ند،مژدهينش یم لبش یرو سراجبار از یا خنده

 .اميب رميبگ کمپوت برم من_

 :ميگو یرفتنش،م رونيب از بعد

 .بزاره تنهامون ديبا دونه یم هيباشعور دختر عجب_

 :ديگويوم کند یم تر را لبش ماهور

 ؟یدار ازحامد ی،خبر یکين_

 .برگرده خواد ینم هم ارايت خود گفت مبه آره_

 .شد یجار چشمش ی گوشه از یاشک بعد اما کرد نگاهم گنگ اول

 !مشکته دم اشک توئم_

 :ديگو یم و زند یم پس را اشکش

 .هيترک ميبر ايب_

 !هيراحت نيا به ا،مگهيزنيم حرفا_

 !کشه یم طول یماه کي تو واسه گرفتنش اما دارم پاسپورت من



 .رسه ینم بهشون دستم گهيد برن هيترک از اگه بکنه یکاري وبگ شوهرت به_

**** 

 !یخور یم باهاش انگشتتم پختم یچ نيبب_

 :گفت که ناخونکـزدم

 !اديم بدم چقدر یدون یم نزن ناخونک_

 !ارايت یکرد شروع باز_

 داشت،چشم تن به یا دخترانه کوتاه نياست بود،لباس بسته یاسب دم را شيموها ارايت

 .ديخند یم یافتادم،وقت یم ماهور ادي کردم یم نگاهش یبود،وقت ماهور یکپ شيوابرو

 

 مانند هم االن.ندم مايم رهيخ صورتش به ها قهيدق تا و شدميم ايرو در غرق اوقات یگاه

 :گفت ارايشدوت  لحظه ان

 !یشد خشک چوبه که باز_

 ؟یريم باال کولم سرو از دادم رو بهت پدرسوخته_

 :شدوگفت مظلوم

 شد؟ یچ رفتنم ارک_

 !اميم باهات منم یرينم تنها توکه_

 !یزنيم چرا حاال_



 !ارايت گميم_

 :گفت زديم مک  را اش یشکالت انگشت که یدرحال

 هوم؟_

 ؟یگرديران،برميا یبرگرد قرارباشه اگه_

 د؟يجد ی خانواده شيپ مثال

 :کردوگفت کج را لبش

 ؟یچ یعني_

 .زنميم مثال دارم_

 !رمينم رانيا من!رمينم گهيد یجا کردم عادت تو به من_

 :داد ادامه باترس بعد

 ران؟يا یبفرست رو من آلمان یجا یخوايم_

 ؟یبزار تنهام

 :وگفتم دميرابوس وسرش کردم بغلش

 !زارمينم تنهات که معلومه!گلم نه!زميعز نه_

 .امد رونيب ازبغلم

 نگه درکنارخودم را ارايت توانستميم که بود یراه تنها نيا و بودم گرفته یبزرگ ميتصم

 !ميشد یم حساب یب باهم گريد!رميبگ ازماهور را انتقامم و دارم



 :وگفتم راگرفتم دستش

 .باهات دارم حرف نيبش ايب_

 !ازماهور شتريب یحت داشتم دوست را ارايت من

 :وگفتم ترکردم زبانم با را لبم

 باشه تيزندگ تو یکس ممکنه یهست یدخترجوون تو نيبب.کنم شروع ازکجا دونمينم_

 !یدار آرزو

 !دختر و پدر م،نهيخواهربرادر نه س،ين یخانوادگ وتو من نيب ی رابطه یدونيم اما

 !یشد بزرگ تو

 گم؟يم یچ یفهميم

 :وگفت انداخت نييپا را سرش

 برم؟ شتيازپ یخوايم یعني_

 :گفتم و آوردم باال را سرش

 !ميفکرنکن زايچ نيا به گهيد که کردم یفکر نيهم یبرا یبر که خوامينم من_

 !منجرنشه وتو من یدور به که یا رابطه.باشه ما نيب یا رابطه بزار

 !وشوهر زن مثل یا رابطه

 .شد سرخ شيها گونه که ديکش خجالت انگار و ديکش عقب کمي خورد جا

 !یدار دوست رو یکس اي هست تيزندگ تو یکس سن نيتوا حتما_



 :گفت پته تته با

 !دارمن دوست ميکس سين یکس نه_

 ؟یهست یراض یعني پس_

 

 !ادهيز تو منو یسن اختالف حامد آخه_

 ؟یدار دوس رو من تو نميبب بگو اصال!سين مالک سن_

 !کن نگام

 .خورد گره هم به نگاهمان

 !دارم دوستت من_

 !قرمزشده شهيهم هيا قلوه یلبها افتاد شيلبها به ناخودآگاه نگاهم

 :وگفت رانداختيز رابه سرش

 !بگم؟ یچ من آخه_

 ؟یديکش خجالت_

 .زدم شيموها به یا وبوسه دميکش بغلم رادر ارايت

 .نداشت یچندان فاصله مانيصورتها.اوردم رونشيب ازبغلم

 .جلورفتم ناخودآگاه

 .نشست لبش یرو لبم و گذاشتم هم یرو را ميچشمها



 .ديبوسيم نرم بعدش یول نکرد یهمراه اول

 م،يشد جدا

 :وگفتم گرفتم را دستش که بلندشود خواستيم ديکش دهنش یتو را نشييپا لب

 !بودم لحظه نيمنتظرا بود مدتها_

 !یستين ليم یب توهم یعني پس

 :گفتم باخودم

 !شهيم زنم یبزود که یدختر برسه دخترت به دستت محاله گهيد خانوم ماهور

 ازديشب بعد زدم شيوصدا شدم وارد در بدون که بود اتاقش تميزکردن مشغول تيارا

 .کشيد می خجالت کرد رفتارنمی بامن هميشه مثل

 :وگفتم راگرفتم دستش که برد شالش طرف رابه دستش

 !شی زنم قراره که حاال!نميپوشيدی شال من جلوی که تو_

 ...آخه_

 :ماند،گفتم وساکت نزد را حرفش

 !بگو بهم تهيزندگ تو یکس ؟اگهیبگ یخواستيم یزيچ_

 !ندارم رو يیزناشو یزندگ یآمادگ...هيآمادگ هنوز من زهيچ یول نه_

 !لبو نيع شد سرخ کندصورتش تموم را جمله نيا تا

 :وگفتم بردم گوشش طرف به رو سرم لبخند با



 !کنميم آمادت خودم_

 م؟يکن عقد ميبر یک خب

 !گهيد ماه کي نه گه،نهيد هفته هي_

 !فتهيرميتاخ به آلمانم سفره پس_

 !شد يیهوي!بده وقت بهم!هفته کي خب_

 !یکن عادت خواميم.نترس شهينم یزيچ یول.ميخوابيم هم شيپ ازامشب_

 :،گفتم!داد یم را ماهور یبو بردم فرو شيموها داخل را وسرم دميکش بغلم یتو را ارايت

 !افتادم نفر کي ادي!نبود خودم دست!ديببخش یليخ_

 ؟یک ادي_

 !سين مهم زميعز یچيه_

 به را اجازه نيا نداشت امکان ماا خواهد یم فرار یبرا یراه ارايت دانستميم شد شب

 .اوبدهم

 :برگرداندوگفت را شيرو وحشت با که دميکش رونيب ازتنم را لباسم

 ؟یاريدرم رو لباست چرا_

 ؟یشد هول چرا حاال!یدونيم توم!خوابميم لخت من_

 .دميخر برات يیزايچ چه نيبب روبازکن کمد



 رابست درکمد عيسر و شد همواج خواب لباس دست چند با و کرد راباز درکمد ارايت

 :گفت من وروبه

 !پوشمينم نارويا من_

 !یکن عادت خواميم!ارايت یفهم ینم چرا_

 !کنميم عادت بعدا_

 

 من یرو و دميکش را شيدستها که ديدرازکش ازمن فاصله کردم،با اشاره تخت به

 یکينزد نيبدهد،ا نشان یواکنش چه دانست ینم بود رونـزدهيب حدقه از افتاد،چشمانش

 ادي وبازهم بود ختهير صورتم یتو شيبود،موها کرده دگرگون را حالش بيعج

 !را ها صحنه تمام کرد یم خراب ماهور

 .زدم مهيخ شيرو من و کرد ینينش عقب

 : گفت پته تته به

 .اديم خوابم من_

 .اديم م،خوشتيکن حال کمي خواب قبل_

 !ردندا دوست که داد ازآن چشمانش،نشان گذاشتن هم یرو با

 یهرحال در که بود برده ارث به ماهور از را اخالقش نيگرفت،ا فرا را وجودم خشم

 !زد یم ضدحال

 



*** 

 .حرفش،نرفت طبق آنروز از مژده

 :گفت که گذاشتم وسط را برنج سينشست،د ميرو کردم،روبه حاضر را ناهار

 دخترتون؟ دنبال نيرينم چرا شما_

 مهمه؟_

 !نيمادرش شما بدونه ديبا باالخره مهمه بله_

 ؟یاي؟تومیه،توچيترک برم_

 .نباش نگران مونميم بابا شيپ من_

 :داد ادامه نگرانم که ديفهم

 .دميم قول_

 یحرف خودش!کجاست ومادرش پدر که دانست یم ديبا اما بودم وابسته مژده به من

 شود دچارسوتفاهم است ممکن اورميب انيم به را بحثش اگر که دمي،ترس زد ینم

 .است یاضاف که وفکرکند

 

 ما ی خانه به را گرفت،وآنشب طيصبحـبل فردا یبرا یکين و شد اماده زايو و پاسپورت

 دهيدرازکش تخت یکنم،رو اش یراض سفر نيا یبرا توانستم اشکان به اصرار امدند،با

 .بودم گذاشته رسرميز را دستم و بودم

 م؟يبگرد دنبالشون رو کجا بيغر شهر یتو یکين_



 :بود،گفت دهيدرازکش کنارم یکين

 .ميکن یم دايپ ازشون یسرنخ دارم رو حامد شماره_

 یم یبود،سع شده ريگ گوشه رفتنم از امد،مژدهيچکداممانـنيه چشم به خواب صبح تا

 .نداد اجازه اشکان اما ديايب فرودگاه تا خواست یندهد،م بروز را اش یناراحت کرد

 

**** 

 خواب به یک دميونفهم شدم ولو تخت یروم،يديرس هتل به انکه محض به یازخستگ

 .رفتم

 :گفتم شدم،دستپاچه مواجه اش شده سرخ صورت با و دميپر ازجا یکين یباصدا

 شده؟ یچ_

 ...بهش لعنت_

 ؟یک به_

 .حامد_

 باشد؟ امده دخترم سر يیبال داشت،نکند برم ترس

 :وگفتم بلندشدم

 !یلبمـکرد به شده،جون یچ_

 :شردگفتف یم را اش قهيشق کهيدرحال



 !کنه ازدواج ارايت با خواديم_

 :کردم وزمزمه زدم زانو و شد سست ميپاها

 !نابودکنه رو دخترم یزندگ زارمينم_

 

**** 

 هم نکرد،من یتلق خطر را قرارمالقات نيا یکيند،نيبب مرا تا بود خواسته یکين از حامد

 یحس نفرت جز حال اما بود ام یزندگ تمام یزمان که نميرابب یآدم قراربود کردم قبول

 ايدر روبه قيآالچ مکتين امد،داخلين من همراه یکين.نداشت وجود درمن او به نسبت

 ادياز را مشکالتم کرد،تمام غرق خودش در مرا بود ايدر موج در که ینشستم،آرامش

 .شد آکنده نفرت از وجودم تمام بازهم شيباصدا یول بردم

 چند بود نکرده رييانداختم،تغ یهنگا را رخش مي،ن کردم حس کنارم را حضورش

 .شود ینم عوض که ذات.بود خراب قبل ،مانند ذاتش اما بود شده ديسف شيتارمو

 !ساله؟ نيدمت؟چنديند وقته چند یدون یم_

 .رفتم مطلب سراصل مقدمه یب

 کجاست؟ دخترم_

 ارمش؟يب یداشت توقع_

 رو راغشس بعدازچندسال مادرش شه ینم ناراحت خودش!ازچندسال؟ بعد اونم

 گرفته؟



 :وگفتم دميجو را لبم حرص از

 !شيديدزد یعوض توئه دونستم ینم که من_

 بعنوان قراره و مردن ومادرش پدر گفتم شمه،بهشيپ خودش ی خواسته به اون_

 !باشم،جرمه؟ کنارش همسرش

 .زارمينم من_

 .داده بهم رو ؟بلهیا کارهيچ تو_

 !خترتد با ازدواج با شهيم گرفته انتقامم باالخره

 :داد ادامه سپس

 !شم؟يم دامادت که یشينم خوشحال_

 .رميبگ را جانش خواست یم بودم،دلم کرده داغ

 :وگفت گرفت طرفم به ديتهد ی نشانه به را انگشتش

 یکار!کنه بلند رو سرش نتونه که ارميم دخترت سر يیبال یبش مانعم یکن یسع اگه_

 !! کنم یم پرتش اشغال نيع بعد و کنم یم دخترتم با کردمو خودت با که

 : وگفت نشست لبش ی گوشه یپوزخند که دادم راقورت دهانم آب

 آبرو یب یخوا ینم که ،تو شيزندگ خونه سر رهيم گهيد یدخترا مثل کنم که عقدش

 !شه

 :بلندشدوگفت

 !نداشته وجود اصال ارايت ،فکرکنیدار شتيپ دختر که تو



 یبلند چوب به چشمم که کردم کج را مبروم،نگاه نجايازا یخال دست توانستم ینم

 سرش یرو را ،چوب بردارد را اش یبعد قدم حامد ازآنکه وقبل افتاد،برشداشتم

 .دميکوب

 :شد،گفت یم نيسنگ چشمانش کهيدرحال وبرگشت گرفت شيدستها نيب را سرش

 !یافتاد در باهام یبدکرد_

 .افتاد و

 کارساز شدکه تراح المي،خ هوشش یب جسم دنيوباد رفتم عقب قدم کي

 .ابميب یسرنخ دآنکهيام به گشتم را شيبهايبوده،ج

 .روشنـکردم را اش وصفحه دمشيکش روني،ب گرفت یجا دستم نيب اش یگوش

 .بود گراندش بک یرو یدختر عکس

 را اش يیبايز بود،لبخندش ختهير صورتش طرف کي را رنگش يیخرما یموها

 یاهي،س اش دهيکش چشم داد،خط یم شينما یخوب به را لپش وچال کرد یم دوچندان

 .داشت اشکان یلبها به یبيعج شباهت لبش...د،ولبشيکش یقلمـم به را شب

 

 !ارابود؟يت نيا یعني

 را د،صورتشيچک صفحه یاشکمـرو..شدـ بزرگ من بدون سالها که من دخترک

 با فقط یعني بود اثرانگشت اش یگوش ،قفل بازکنم را قفل داشتم یکردم،سع نوازش

 قراردادم یگوش صفحه یرو را انگشتش و شدم ،خمشد یم باز خودش انگشت راث



 ارايت شماره به تا و بازکردم را نيمخاطب بالفاصله دشدييتا درآخر و داد ارور بار ني،چند

 .شدم متوقف دميرس

 :کردم وزمزمه گرفتم را اش شماره

 .بردار خدا تورو_

 چه قراربود که کنم یم اموشوفر چديپ یم گوشم در نواز گوش يیصدا ناگهان

 .ميبگو

 ..حامد الو_

 .هستم مادرش که گفتم یم ديبا

 افتادم،حامد نيزم یرو و ديچيپ کمرم ی هيناح در یکردم،درد باز سخن به لب تا

 :کردوگفت قطع را یبود،گوش گرفته چنگ به را ميموها کهيدرحال

 .زارم ینم زندت!گذرمينم ازت یعوض_

* 

 .بودم یکيتار یجا یتو و بود بسته ميوپا بازکردم،دست که چشم

 .بازکنم را ميدستها که کردم تقال

 .بازکن دستمو حامد_

 :دميشن را شيصدا که بستم را خورد،چشمم ميچشمها به ميمستق که ینور با

 .بازکن رو چشمات_

 :دوگفتيکش نييپا را پروژکتور و ستاديا ميجلو



 !یباش لحظاتمون تک کت شاهد توئم که گذاشتم نيدورب اتاقمون یتو_

 .کنم یم خودم دست ی چهيباز رو دخترت چطور ینيب یم حاال

 !،نه کنم یم خواهش_

 .وفشرد گرفت دردستش را ام چانه

 که رينگ آبغوره بده،حاالم پس تاوان نبود مجبور ارايت یکرد یم ازدواج توباهام اگه_

 !ستيکارسازن

 .کنم یم کسرهي رو کار بخواد خودش اگه

 .رفت و ختير دستم یرو را یپاک آب

 اتاق وارد ارايماند،ت ميجلو ی صفحه یرو زوم تنهاگذاشت،نگاهم ميدردها با مرا

 درانتظار یزيچ چه نبود معلوم اما بودم خوشحال دميد یم را اش چهره نکهيشد،ازا

 .ديد یم را نيودورب شد یم معجزه دارد،کاش

**** 

 *یکين

 یم زنگ هم اشکان داد ینم جواب را ،تلفنش بود گذشته ماهور رفتن از چندساعت

 همه از کردم،درمانده یم دودرش هربار من اما بزند حرف ماهور با خواست یوم زد

 .گرفتم را اش وشماره اوردم یرو حامد کس،به

 .ديچيپ اش یعصبان یصدا

 ؟یزنيزنگـم من به چرا_



 ؟یکرد کارش یکجاست؟چ ماهور_

 .نياومد باهم پس_

 .کنم یم خبر رو سيپل هوگرن کجاست بگو_

 انجام سروصدا یب رو کارم بزاره اگه امنه جاش ماهور ،درضمنیکن ینم کارو نيتوا_

 .کنم یم بدم،آزادش

 

 .شدم خانه وارد

 ...ارايت_

 :وگفت ديپر رونيب اتاق یتو از که سرچرخاندم

 !نجاميا من_

 !ديبلع رو کهيکوچ روده بزرگه روده که بکش رو شام گشنمه_

 داد یم انجام حوصله رابا شيکارها ی همه ديرس ینم ارايت دستپخت به یپختدست چيه

 .داديم خرج به قهيوسل

 .ديچ قهيدق پنج راکمتراز زيم

 :زگفتميم دنيباد

 !دختر هيعال_

 :داد،گفتم دستم رابه ساالد ظرف که کردم ساالد به اشاره



 !خورمب نکهيا حال به یوا شهيبازم اشتهام خورهيساالدم به که چشمم_

 .ديخند

 !پختيم یا خوشمزه یها یسبز دم،قورمهيکش برنج ريدوکفگ

 !کردم افتاد،براندازش ارايت به غذا خوردن بعداز نگاهم

 !بود ناب هم داد،اندامشيم نشون خوب را اندامش و بود تنش یا حلقه نيآست لباس

 .نبود صورتش یتو یشيآرا

 ؟ینکرد شيآرا چرا_

 :گفت یدبامکثيکش وردنازخ دست و آورد راباال سرش

 کنم؟ شيآرا ديبا چرا رمينم رونيب ام خونه که من_

 !شوهرت یبرا!من یبرا_

 :گفتم که انداخت نييپا را سرش زده خجالت

 !برس خودت به بعدغذا_

 ...اما_

 :وگفتم دميپر حرفش وسط

 !ارين خوام،نهيروم صالحت من_

 :وگفتم بلندشدم

 .رميبگ دوش رميم_



 !گرفته را منظورم وخوب دارد يیباال يیاريگ قدرت دانستميم

 *ارايت

 مطمئن رميبگ دوش رميم گفت نکهيبعدا و کنم شيآرا که گفت یوقت داشتم استرس

 !خوندس فاتحم که شدم

 !داشت؟ عجله نقدريا چرا آخه

 بشم؟ زن ازعقد قبل خواستيم یعني

 بزرگم که بود اون داشت حق یليخ گردنم به.بزنم حرف حرفش یرو تونستمينم من

 !کرد

 هم کارها نيا!کنم جبران رو کرده برام که يیکارا تونستمينم ،منيیتنها به اونم

 !بود درست وقتش به یزيهرچ شتم،امادا دوستش که درسته بود لميم برخالف

 شد؟ یم یچ یعني!کنم مخالفت تونستمينم

 .شدم رهيخ زميم یرو ليوسا به نشستم نهيآ یجلو

 .رفتميفراترم دخترونه شيازآرا ديانگاربا.کردن شيآرا به ردمک شروع نداشتم یا چاره

 

 .دميکش لبام یرو یقرمز غيج درآخر،رژلب کردم شانيپر را ميموها و دميپوش تاب

 .منتظرشدم همانجا و زدم یتلخ ادکلن

 کردم یوسع دادم قورت را دهانم امده،آب رونيب که دميفهم درحمام بازشدن یصدا با

 .باشم لکسير



 نييراپا سرم.خمارشد وچشمانش شد خکوبيم شيسرجا دنميد با و اتاق به دشباورو

 .انداختم

 :گفت و نشست تخت یرو

 .ارايت نجايا ايب_

 درگردش ميچشمها و لب نيب نگاهش.. گرفت را ودستم امد خودش که دمينشن انگار

 .ببوسد مرا بازهم خواستينم دلم بود

 

 *ماهور

 ام حنجره بود ممکن و شد یم بلندتر ميصدا لومو هرلحظه ميرو رروبهيتصو دنيباد

 .شود پاره

 یم فرو قلبم در یخنجر انگار دميد یم دخترم کينزد را فيکث جانور آن یوقت

 !داديم عذابم بکنم یکار توانستمينم و دميد یرفت،م

 

 :زدم ولب فرستادم گوشش پشت را شيموها

 !یشد خوشگل یليخ_

 .کردم کينزد صورتش به را سرم

 

** 



 .ديايدرب ازکاسه بود کينزد ميچشمها

 کرد؟ جرئت چطور!د؟يبوس را ارايت حامد

 !زارمينم زندت حامد_

 طناب ازحصار دستانم که دميفهم تعجب درکمال که دادم فشار تمام قدرت رابا دستم

 !شده خارج

 

 اش شهيش دميفهم داد که يیباصدا و افتاد بميج داخل از ام یگوش بلندشدم که ميازجا

 !هشکست

 بود هول که یودرحال ذوق با زدم زنگ یکين به.کرديکارم خوشبختانه.برداشتمش

 :گفت

 !ینگران از ؟مردميیکجا معلومه_

 !رهيگيم ازم رو بچم داره کن دايپ رو حامد سين مهم نايا_

 .بودم انبارسرگردان داخل نطوريهم

 ؟يیکجا توبگو_

 !کن دايپ رو حامد توفقط رسونميروم خودم باشم هرجا_

 را تلمبارشده روهم یها جعبه گشتم یخروج راه بدنبال و کردم قطع را یگوش

 نبود بزرگ آنقدر پنجره.شدم رهيخ ديتابيم داخل نوربه ازآن که یا پنجره وبه کنارزدم

 .ردشوم ازش که



 رونيب ميصدا کردميم ادميوفر داد اگه یحت شدم مواجه یدرآهن با که دميچرخ بازهم

 !رفتينم

 .رابازکنم در تا شدم یا لهيوس اي هنآ دنبال به

 !واردشد فشار خودم دست شتربهيب اما زدم چندضربه کردم دايوپ

 یازخستگ شد شل در که دميکوب قدرت با را ضربه نيآخر نداشتم توان گريد

 !نه اي خوشحالم کنم درک توانستمينم

 !بود مهم ارايت فقط االن

 

 و زدم مهيخ شيرو

 :گفتم گوشش کينزد

 !روگرفتم خودم یجلو یليخ مدتم نيتوا ريرونگ جلوم_

 :وگفتم چشماش به زدم زل

 ؟یندار اعتماد من توبه_

 !ميکنيعقدم فردا نيماهم

 !عقد بعد یبزار شهينم خب_

 کنم راکنترل تميعصبان کردميم یسع که یدرحال برد یسرم را ام حوصله داشت گهيد

 :گفتم

 !کن ميهمراه نزن بهمش لطفا حسشم تو االن_



 ....اما_

 خودم با. نشانـنداد یمخالفت بعدازآن و کرد سکوت گرفتم ازگردنش که یگاز با

 :گفتم

 !شد رام دخترت که نيبب ماهور_

 

 *ارايت

 بود؟ برده خوابم یک بازکردم،من رو چشمام

 گذاشتم دهنم یرو،رو دستم افتاد رميز یخون ی مالفه به نگاهم که بلندشم خواستميم

 .دادم وفشار

 !بود؟ افتاده یاتفاق چه نجايا!من یخدا_

 ؟!بود کرده رو کارخودش حامد

 !بود؟ کجا خودش پس

 .زدم صداش

 ...حامد_

 :وگفت شد اتاق وارد یريش وانيل با بود تنش یا حوله لباس که بود گرفته دوش انگار

 .حامد جان_

 :گفت که بگم خواميم یچ ديفهم ام چهره ینگران و ازبغض



 !یشد خودم مال باالخره_

 !یشيم زنم فردا!ه؟يچ تينگران

 :وگفت گرفت ميرو ،روبه را ريش وانيل

 !؟یندار درد.حموم برمتيبعدم بخور_

 .ندارم درد.برم تونميم خودم نه_

 .شد ازدردبسته چشمانم و ديکش یريت ردلميز که بلندشوم خواستميم

 !یندار درد چقدر نميبيم_

 !شد هوي_

 :گفت باخنده

 !مکنيم عوض رتميز مالفه_

 !نکن یبدقلق گهيد

**** 

 !ميکرد دايروپ حامد ی خانه آخرش

 .کردميم زمزمه را ارايت اسم رلبيز

 .ميديرس بودن راه در دوساعت از بعد باالخره

 .گفت چرخاندن چشم و برگه به ینگاه با یکين

 !کوچه نيهم یعني!نجاسيهم_



 !ودب شهرا باال از محله نيا بود معلوم و!بودن لوکس ها خونه اکثر

 !کرد؟يم یزندگ باالشهر منطقه چطور حامد

 .شدم خارج االتيازخ منهم و ديراکش دستم یکين

 :گفت و ميستاديا یبزرگ يیاليو ی خانه یرو روبه

 !نجاسيا_

 اس؟ دوطبقه_

 .آره_

 کدومه؟ حامد_

 !خودشه مال هردو احتماال_

 را يیباال زنگ نشد یخبر قهيدق بعدچند.زدم را نييپا ی طبقه فونيآ زنگ ميرفت جلو

 .ميمنتظرشد و زدم

 

**** 

 .اومد زنگ یصدا که دادم ارايت رابه ريش وانيل

 !ايبلندنش توازجات.هيک نميبب رميم توبخورمن_

 .داد تکون وراست چپ به را سرش

 !یريتصو فونيآ ماهورداخل ريتصو دنيد با



 .شدم شوکه لحظه کي

 !بود؟ کرده دايروپ من ی خانه ازکجا نيا

 :گفت ارايوت دراومد صدا به زنگ بازهم که زدم ديد را راايت اتاق

 ه؟يک_

 ؟حامد یکنيدروبازنم چرا

 .رفتم نه_

 .بکشد سرک داخل به نتواند تا قرارگرفتم در یجلو و رابازکردم در و نييپا رفتم

 :گفت کامل جرئت با کردم هم یاخم

 کجاس؟ دخترم_

 !نهم زن حاال دخترت!نه دخترت اوال!دونميم چه من_

 .ندارم قبول من_

 :گفتم و شدم مانع که شود واردخانه خواستيم

 !ستين مهم نظرت_

 !کنميخبرم سيپل وگرنه کنار برو گفتم_

 :وگفتم زدم پوزخند

 !اريخوادبيم دلت که رو یهرک حاال_

 !ببره ازخونم من اجازه روبدون زنم تونهينم یچکيه



 !؟یکنيم زنم زنم یه یچ_

 !باره به نه داره به نه

 :وگفتم گرفتم راباال سرم

 !شد زن من دست به!شد من مال ارايت شيپ ساعت کي، که برسونم اطالع به_

 !دشديسف گچ مثل حرف،صورتش نيا دنيباشن

 

 .یکين ی افتاده یها شانه به کرد بند را خودش

 .ديچسب را اش قهي و رفت جلو

 !؟یکارکرديتوچ_

 !یداد باد به رو دخترم ستيون هست یعوض

 !؟یبگ یچ بهش یاريب یخوايروم سيپل حاال_

 !تجاوزکرده؟ بهش آقا نيا یبگ بهش

 !هرزس که ازدخترس مقصر گهيم!آقاهه مقصر گهينم

 !نچسبون رو انگ نيا دخترمن به_

 :وگفتم کردم غرش تيباعصبان

 !رونيب بندازمش ازخونه آشغال مثل که نکن یکار_

 !بشه؟ ابونيوخ کوچه آواره بچه با خواديم دلت نکنه



 !رهيبگ باال رو سرش تونهينم گهيد بعد

 !نامشروعه ی رابطه از بچه اون

 :وگفتم رفتم جلو

 !یبش دخترت اليخيب نکهيا یشترنداريب راه هي تو_

 ذره هي نيهم یخواينم که تو!شهيم حفظ آبروش یاونجور!کنم عقدش که ميراض من

 ؟یخوايبره،م نيازب دخترتم یآبرو

 

 *ارايت

 ؟ بود در دم یکس چه ،مگر نبود یخبر ازحامد راخوردم ريش

 ینم راست کمرم بندکردم واريد به را ودستم بلندکردم تخت یازرو یرابسخت خودم

 !شد

 !داشتميبرم آرام یها قدم

 رفتم فونيآ سمت به نيهم یبرا بروم در دم تا حالم نيا با تونستميزدم،نم رونيب ازاتاق

 . خبردارشوم ازهمانجا تا

 !بشنوم راهم شانيصدا تا برداشتمرو فونيآ

 داشتن؟ یکار چه حامد بودن؟با یک زن دوتا نيا

 



 یول!کنم؟ ول خدا امان رابه ارايت توانستمينم درامد،من اشکم حامد یجلو کردم هق هق

 !شد یم بدتر اوضاع شد یم باردار ؟اگهیچ کرديم یعمل را کارش اگه

 !کنه؟ ازدواج دفاس مرد هي با ارايت دادميم اجازه ديبا یعني

 !نبود مرد اصال او!نبود یزندگ حامد،مرد

 :دادوگفت قرار خطاب را یکيحامد،ن

 ره؟يم شيپ چطور تيزندگ_

 :داد جواب ضيغ با یکين

 !خوبه شما یپرس یاحوال لطف به_

 :گفت حامد

 !احواله ناخوش داخل،زنم نيايب کنم دعوتتون تونمينم که ديببخش_

 :گفتم باتعجب

 ؟یآورد سرش يیبال چه!؟شده چش ارايت_

 !فکرشم به تو از شتريب خودم من!نزن جوش خانوم یه_

 :گفت بست یم را در که یودرحال رفت خانه سمت به حامد

 !نينش بنده یزندگ مزاحم گهيد دوارميام_

* 

 .گذاشتم را فونيآ



 !دانست؟يم راهم من اسم که بود یک زن اون

 زد؟ یم حرف بااو راحت انقدر حامد یحت

 :گفت دنميباد و شد داخل حامد

 !یبلندشد چرا_

 .بکش دراز برو

 بودن؟ یک اونا_

*** 

 *حامد

 !بود دهيراشن یچ همه و بود کرده گوش نکنه شدم شوکه ارايت ازرفتار

 ده؟يروشن ازحرفامون حد چه تا دميفهميم و زدميم یدست هي ديبا

 بودن؟ ی،ک یچ یعني_

 !یشناختيم ازقبل رو اونا!یبود راحت باهاشون چرا_

 !بدم حيتوض منم تا ،بگویديشن یتوچ_

 !آورد رو من اسم اون_

 ؟شناسهيم رو من ازکجا

 !بود یعصبان نقدريا چرا

 .بود دهيروشن صحبتامون یآخرا خوشبختانه دادم رونيب ینفس



 !دور ليفام يیجوراي!منن یميقد ازدوستان_

 !بازبشه مونيزندگ یتو پاشون خوادينم دلم

 و کردم مخالفت من!رنيبگ روبرام کردن انتخاب خودشون که یتردخ خواستنيم نايا

 !افتادن لج تو با نيهم یبرا

 

 اد؟يم بدشون ازمن اونا_

 گرفتـ دراغوش مرا و امد جلو

 .سين مهم_

 .غذابپزم برم من خب_

 :دوگفتيکش را دستم

 .رميگ یم غذا امشب_

 !ايکن یم لوسم یدار گهيد_

 تا شستم را کاهو و ،گوجه کارشدم به ودست زدم البا نيبازشد،است خنده به شيلبها

 .کنم درست ساالد

 .ديرس گوشم به اتاق داخل از حامد یصدا که بودم کردن خرد مشغول

 !یزد زنگ که بازم_

 !یکين یزن یم زنگ من به باشه آخرت کردم؟بار فيتعر جوک یفکرکرد



 !بود دختر اش یخط پشت پس

 و شد رو روبه من با زد رونيب که اتاق از ،حامد دمرهاکر را چاقو و کردم پاک را دستم

 .هستم جواب منتظر که شد متوجه ام ازچهره

 ..زميعز_

 ه؟يک یکيبود؟ن یک_

 .در دم اومدن که ،همونا بگم بهت خواستم یم رو نيهم_

 ؟یزد حرف ینجوريا باهاش چرا کنن،تو یم لهيپ یخوان؟ه یم جونت از یچ_

 .کنن تياذ تورو خواستن یم_

 !آخه فروختم بهشون یتر زميه چه ،من من_

 :وگفت فشرد اش نهيس به را وسرم جلوامد

 .زميعز ستين مهم_

 یرفتارا حامد همچنان یول بود گذشته روز چهار خانمها آن با حامد مالقات از

 توانستمينم ومنهم کرديم وجمعش اورديم بهونه هربار اما!داشت یرمعموليغ و مشکوک

 !نمک متهمش مدرک بدون

 !بودم خسته اديز ازکار امروز

 .حاضرشد حامد که بودم دهيکش دراز مبل یرو

 !رفتينم سرکار امروز خاطرداشتم به که يیاونجا تا

 بره؟ کجا خواست یم االن اما



 .زدم شيصدا نشسته حالت وبه بلندشدم زد رونيب ازاتاق کرد تنش که را کتش

 بله؟_

 ؟یريم يیجا_

 !سرکار_

 !یرينم امروز یتگف شبيد که تو_

 :گفت که شدم لبش گازگرفتن متوجه

 !اميم شد ،تموم دوساعته دارم یضرور جلسه_

 :وگفت زد یبرگشت،چشمک رفتيم یدرخروج سمت به که یدرحال

 !ميخوريم رونيب رو شام ميريم برگشتم یوقت_

 !بلندشدم مبل یرو از باسرعت رفت که زدم یظاهر لبخند

 !داشت یارتباط شيپ چندروز یها ساتم با حتما رفتن رونيب نيا

 !اوردميدرم سرازکاراش ديبا من

 

 زده رونيب شال از ميموها انداختم سرم یرا،رو وشالم کردم تنم یهولک هول را مانتو

 هنوز کردم،حامد نگاه رونيب به وازپنجره زدم رونيب ازاتاق ظاهرم به توجه بدون بود

 پله نيسرآخر و رفتم نييپا ها ازپله باعجله بود اوردهين رونيب نگيازپارک را نشيماش

 زدميم نفس نفس دميودو زدم رونيدرب از شد نيسوارماش تا کردم یمخف رو خودم

 !رساندم یاصل ابانيخ به را خودم باسرعت،



  ديرسيم ابانيخ نيهم به ما ی کوچه

 شبيتعق که کردم اشاره راننده به دميراد حامد نيماش نکهيا محض وبه گرفتم یتاکس

 .کند

 .ديرس یا کافه به تا زد چيپ هارا ابانيخ یکل

 !بفهمم توانستمينم که جا نيا نيازا من

 !باشم ناشناخته کمي تا رازدم ميدود نکيوع دميچيپ دورگردنم یشال نيهم یبرا

 .شدم ادهيوپ کردم راحساب هيکرا

 !دييپايروم دوروبرش و بود نشسته یصندل یرو که بود حامد به نگاهم

 .نشستم بود نشسته آن به پشت حامد قايدق که یدلصن یرو

 !امدن خانه دم که بودن واردشدن،همونا دوخانوم لحظه همان برگشتم

 !نه کامل یول راچرخوندم سرم

 !کردم زيرات ميگوشها و کردم دکش امد طرفم به گارسون

 نشستن؟ چطور که نميوبب برگردم شد یم کاش

 !بودند نشسته حامد یرو روبه و کنارهم خانومها یهردو کردم وگذرا تند ینگاه

 

 *حامد

 خب؟_



 ام؟يب نيگفت چرا

 :گفت ینيچ مقدمه بدون حسنا

 .رانيا گردميبرم دارم من_

 ؟یخوايم یچ ازمن خب_

 رفتنم قبل خواديم دلم فقط!کنم مالقات ارايت با دوست هي عنوان به یبزار خواميم ازت_

 !نمشيبب

 :وگفت زد یپوزخند

 !شهينم_

 !نخواه ازمن نارويا ماهور

 !کردم شروع ارايت با تازه که یزندگ!بکنم رو ميزندگ بزار

 !دميشن یم رو حرفاشون

 !نه؟يروبب من خواستيم چرا زن اون

 :گفت بود شهيازهم تر نيغمگ نگاهش

 !مادرم هي من یکنينم درک حامد،چرا_

 به!رميبگ دستاشو نمشيبب خواميم فقط!گميرونم قتيحق بهش من شهينم یچيه که گفتم

 ه؟ياديز ی خواسته!کنم نگاهش سال نوزده نيا اندازه

 !هياديز آره_



 

*** 

 !زد خي ميدستها حرف نيازا

 !گفتن؟يم یچ نايا

 !مادرم؟ هي من گفت زن اون

 !بودم؟ من منظورش!یکس چه مادر

 !بودم؟ دخترش من

 !مردن پدرومادرم که بود گفته من به حامد بود رممکنيغ اما

 !؟...پس

 !دانست؟يم حامد

 کرد؟ برخورد نگونهيا او با چرا

 !زد؟ پا پشت خواستش به یتند به

 :وگفت اومد باالسرم گارسون گرفت ام هيگر ناخواسته

 شده؟ یزيچ خانوم_

 !بود شده جلب من به همه توجه

 !شهيبدم یليخ شد یباخبرم ازحضورم حامد اگر

 :گفتم بشنود گارسون خود فقط که يیباصدا



 کجاست؟ يیدستشو ديببخش_

 .رفتم يیدستشو طرف وبه بلندشدم کرد اشاره شيرو روبه به

 !ستادميا نهيآ یرو روبه

 !دميکش ،تندتندنفس کنارزدم ازکناردهانم را شال

 داشتم؟ مادر من یعني

 بود؟ نمرده مادرم یعني

 گشت؟يم دنبالم داد،االنينم نشان من به را خودش چرا پس

 کرد؟يم تقال دنميد یبرا سال بعدازچند

 .دارد وجود یمن که باشد دهيفهم یتازگ به اوهم ديشا کردم یم جايب قضاوت دينبا اما

 

 !زدم صورتم به آب یمشت

 !کردم ینم قضاوت نيشترازايوب زدميم حرف حامد با ديبا

 .شدم مواجه یخال یباصندل اما رفتم رونيب

 بودن؟ رفته کجا هيوبق حامد پس

 بودن؟ تهوبرگشتم،رف رفتم که کم مدت نيتوا

 !کنم گوش را یشتريب یحرفها منتظربودم من

 !بود ،حامد ديلرز دستم یتو یگوش که زدم رونيب کافه از



 :دادم جواب استرس با

 بله؟_

 ارا؟يت يیکجا_

 .بزنم قدم اومدم_

 ؟ینگفت خودم هوا؟چرابه نيتوا_

 !شد؟ ؟تمومیداشت توجلسه خب_

 دنبالت؟ اميب يیکجا آره_

 .اميم خودم.کمينزد_

 !بود شده دار خدشه حامد به ام ساله چند و نيچند اعتماد کردم قطع را یگوش

 .گفت دروغ کردو بهانه را جلسه بازهم که االن مخصوصا

 !خونه؟ در اومده داکردنميپ قصد وبه بوده من خانوم،مادر اون هم ازاول یعني

 !بود کرده جوابش حامد اما

 .شد اکو گوشم یتو فهکا داخل حامد حرف لحظه کي یبرا شدم یعصبان

 زد؟يم حرف ینطوريا مامانم با یحق چه به

 !نداد یجواب اما کرد رشيتحق نکهيا وجود با چرا!بود مونده ساکت اون چرا و

 !کرد یم استفاده هشيوبرعل بود گرفته ازمادرم يیاتو حتما



 را مدست امد جلو حامد.خورديم بهم سرما ازشدت ميدندانها.بستم را ودر شدم خانه وارد

 :وگفت گرفت

 !کنم گرمت ايب!یزد خي_

 :وگفت دراورد ازتنم را مانتوم

 !؟یديمانتوپوش سرما نيتوا_

 !زدمينم یحرف

 .برد ميموها داخل را دستش و برداشت را شالم

 .شدم یم متنفر برعکس بردم ینم لذت گهيد حرکاتش نيازا

 :وگفت شد کنجکاو بودم ساکت نکهيازا

 ؟یگينم یچيچراه_

 ؟یبود جلسه_

 باشم؟ کجا یداشت توقع_

 چطوربود؟_

 چطورباشه؟ یکار جلسه_

 !نطوريا که_

 !یدار شک ه؟بهميچ وجوابا سوال نيا_

 :گفتم کردميم تا را شالم که یودرحال بلندشدم



 !اصال نه_

 !یگينم بهم که شده یزيچ_

 !سين ،مهم یچيه نه_

 ! چراهست_

 :گفتم.دارم نگه را حرفم نتوانستم

 ؟یکنيم انپنه ازم چرا_

 !ینبود جلسه دونميم که من

 زندس؟ مادرم که ینگفت ؟چرایگفت دروغ بهم چرا درضمن

 دررفت؟ ازدهنم شدم،چرا شوکه هم خودم خورد جا

 !نه؟ اي بودم کرده یدرست کار!گفتم؟يم ديبا!گفتم چرا

 .بود رهيخ نطوربهميهم

 !گهيد بگو یگينم یچيه چرا_

 .ستاديا ام یقدم کي در دام سمتم وبه امد نييپا تخت یازرو

 :گفت که کردم جا کمد داخل را وشالم انداختم نييپا را سرم

 ؟یکرد بيتعق رو من تو،تو_

 .بودم ساکت

 .شد خارج درد از ازدهانم یا ناله که راگرفت ميبازو هوي



 ؟یکرد بميتعق گميم باتوام_

 :وگفتم زدم زل چشماش یتو

 ؟یچ که کردم آره_

 

 :گفتم که ردشترکيب را دستش فشار

 !کن ول رو دستم_

 !یدار مادر که یديفهم پس_

 !داره؟ تيواقع_

 !؟یبهم،نگفت چرا

 ؟یکرد شيمخف چرا

 :وگفت شد یعصبان

 !یزنيم حرف ازدهنت تر گنده یدار گهيد!توچه به آره_

 بدونم؟ ندارم حق_

 !اريروباالن سگم یرو اون_

 !چرا؟_

 !بمونم؟ ساکت ديبا چرا

 !ام؟ بچه مگه



 !ستمين ساله هفت ی بچه اون من نه

 !ترسمينم بزنه چنگم گربه نکهيا از

 ؟ینيب یم ساله هفت دختر همون رو من توهنوز انگار یول

 !کن تمومش نمينب یخوايم اگه پس_

 :وگفتم کردم کج را ولبم زدم یپوزخند

 !نه بار نيا نه_

 !یباش کنارش خواستمينم من!یدار مادر آره_

 !یشبا کنارمن ابد تا ديتوبا

 چرا؟ آخه_

 :آوردوگفت جلو را سرش

 !نده کشش کن تمومش_

 !ازدارمين بهت.کن آرومم

 .بدم هولش عقب به کردم یوسع گذاشتم اش نهيس یرو را دستم

 .تخت سمت داد هول را ومن شد یعصبان

 .شدم رهيخ اش نشسته خون به یچشمها به و تخت یرو شدم ولو

 

 ؟یکن کيتحر رو خشمم یخوايم چرا یلعنت_



 ؟یکرد سواستفاده ازاعتمادم چرا بدونم خواميم من_

 .موند رهيخ من وبه ديکش لبش یرو را دستش بود ساکت

 !مامانم شيپ رميم من_

 !گردهيم دنبالم داره اون

 !یرينم یا دره جهنم چيه تو_

 :وگفتم ماندم رهيخ او به باتعجب

 ؟یريروبگ جلوم یخوايتوم_

 !رميبم روبزارم سرم ديبا که.رميروبگ بچه الف هيتو یجلو نتونم اگه_

 !ريبم پس خب_

 :وگفت گرفت چنگش در را ميوبازو ورشد حمله سمتم به

 !نکن یدراز زبون_

 !ینيب یبدم

 !بودم دهيترس واقعا گهيد

 !ینبود یداديم نشون که ی،اون تو پس_

 !توبود؟ یواقع هيرو نيا

 !یدورکرد ازمامانم رو من کلک و حقه با!؟یبزن گول رو من یخواستيتوم

 ؟یبد ادامش یخواستيم کجا تا



 !بمونم لحظم کي تو شيپ خوامينم من

 :وگفت داشت ،نگه را من

 !یبزار رونيب نجايازا رو پات یتونينم نخوام که یوقت تا!یمن زن تو_

 .تونميم_

 :وگفتم شد جمع ميچشها در اشک شد داغ صورتم نصف زد صورتم به که یليباس

 !؟یزد رو من_

 !یتخواس خودت_

 .کرد وقفلش رفت در سمت به

 ؟یکرد قفل رو در چرا_

 !بزاربرم توباشم شيپ خوامينم من

 ؟یرافتاديگ کوچولو یآخ_

 :داد ادامه پوزخند با

 ؟یبر یخوايم چطور_

 !یستيدخترن گهيد که تو

 !کنهيم درکم حتما اون!دميم حيتوض بهش من_

 :گفت وکنارصورتم گرفت مشت به را ميموها و امد جلو

 !نصبه یمخف نيدورب هي اونجا!نيروبب باال اون_



 !گرفته لميف ما یکارا ازتموم

 !کنن قبول تورو حرف نيا توننينم که مردم!دتيبخش مادرت که فرضم به

 :وگفتم کردم نگاهش یگنگ با

 ه؟يچ منظورت_

 ؟یخوايبشه،م پخش نترنتيا یتو ما ی دونفره لميف یخواينم که تو_

 :داد دامها که کردم نگاش وحشت با

 !بکنم یکار من سين الزم ايدن اون رهيم راست هي نتشيبب که پدرت اونوقت_

 !زندس؟ بابامم_

 !داشت مشکل من ی خانواده کل با حامد

 :گفتم غيباج

 !یعوض کن ول موهامو_

 !یگيم یچ یدار بفهم!روبفهم دهنت حرف_

 :وگفت کرد ول را ميموها

 !مونهها عاشقانه نوبته!باشه مينوبت حاال خب_

 

 زد؟يم حرف یزيچ ازچه داشت

 :وگفت تخت یرو ديکش دراز



 !کن نميتمک_

 !برات دارم شرط هي

 :داد وادامه کرد یمکث

 به سالم جون رکتکاميز از دونميم ديبع امشب که نه اگه کنميم عقدت ببرم لذت اگه_

 !یدرببر

 توئه با یول کنميم یزندگ يیآبرو یب نيا با شده یکن عقدم خوامينم چوقتيه من_

 !نه فيکث

 !خودته؟ دست مگه_

 حتما.کردمينم گوش حرفش به اگه..ديکش تمام قدرت با بازهم را ميموها

 !دادميم جان شيرکتکهايز

 :وگفت ولوشد تخت یرو

 !کن نميتمک االي_

 :وگفت برد باال را دستش

 !اريب مشروبم_

 .انداختم کمد یباال به ینگاه و برگشتم

 !رسهينم دستم_

 :دوگفتيراکش ستمد بلندشد

 !کنميم کمکت_



 دميکش یغيج و خوردم یتکان که برداشتم کمد یازباال یمشروب شهيش ديکش راباال من

 فاصله گرفت بغلش یتو مرا محکم اما داد ازدست را تعادلش غميج با حامد

 :گفت رلبيز بود کم مانيصورتها

 !یکرد مستم شمينطوريهم_

 .برگشت وانيولد با بعد هيوچندثان زد رونيب ازاتاق

 .نشاند تخت یرو کنارش و ديراکش دستم

 :کردم زمزمه

 !خورمينم مشروب من_

 :وگفت زد را قلپ نياول

 ؟ینخورد تاحاال_

 .نه_

 .نخور ومدين خوشت اگه بخور_

 .ممنون نه_

 :وگفت داد ودستم کرد راپر وانيل

 ؟؟ینخور،اوک ومدين خوشت اگه_

 .دميسرکش و بردم دهانم سمت به را وانيل

 .نبود هم بد نيهمچ اما زديم ذوقم یتو شيتلخ



 :زدوگفت یچشمک

 زم؟ياد،بريم خوشت دونستميم_

 .شدم خام بازهم اما بودم دودل

 !بود شده سرخوش یحساب خودش.دميسرکش منهم

 !بودم شده مست یبودم،تاحد شده سرخوش منهم

 :گفتم که انداخت ميرو حرکت هي با را خودش

 !بلندشو_

 !یکن نميتمک راربودق نرفته ادمي_

 .جردادم ازتنش را ولباس بازکردم را راهنشيپ دکمه باحرص

 !من دارم یوحش خانوم چه_

 شانه به یا وبوسه دوخت لختم تن به را نگاهش درآورد ازتنم را لباسم حرکت کي با

 .زد ام

 .بود کرده پر را اتاق کل ونالم آه گرفت گردنم یازگود یوگاز رفت گردنم طرف به

 

* 

 !ايشيکورم!نکن هيگر گهيد بسه_

 :وگفتم دميکشيم رونيب هارا دستمال یکين به توجه بدون



 باشه؟ پست تونهيم چقدر ادم هي آخه_

 !برگردم دنشيد بدون تونمينم من

 !ارهيم سرت یبال!چينپ حامد یوپا پر به_

 !ارهيب_

 !؟یچ مژده!نگرانته یليخ!سين تودلش دل باش فکراشکان به یستين فکرخودت به_

 !؟یکرد فراموش رو اون

 بودمش؟ دهيند که بود چندوقت یراست

 !کماه؟يهفته، دوهفته،سه

 

** 

 تياهم اصال امروز داشت توجه بهم حامد که هرروز برخالف دميچيپيم خودم ازدردبه

 .نداد

 :برود،گفتم رونيب ازاتاق نکهيازا قبل و کردم دراز را دستم بود ام تشنه

 !تشنمه_

 :وگفت کرد چرخاند،نگاهم را سرش ماند رهيدستگ یرو دستش

 !صبرکن_

 :گفت اخم با که دادم دستش را وانيل.آورد آب ميبرا



 ؟یضيمر_

 !کنهيدردم یليخ دلم_

 :نشست،گفتم لبش گوشه یلبخند

 ؟یخند یم چرا_

 !بوده کارساز شبيد_

 !زد؟ یم حرف ازبچه داشت بود؟نکند چ منظورش

 .نهنک ديتهد رو بچم یخطر دکتر ميبر ايب_

 :گفتم که کنه بغلم خواستيم

 !نزن دست من به.رونيب برو_

 !یکرد شروع که باز_

 !نکنم وعقدت رونيب کنم پرتت ازخونه تونميم ارايت نيبب

 !رهيگ ینم ليتحو تورو یچيه گهيد

 !شکمته یتو حرومزاده هي

 !یش ینم شناخته شيب یا هرزه که خودتم

 !حرفش از شدميم تياذ بستم را ميچشمها

 بود؟ رفته هيترک از مادرم یعني اياخد

 نمش؟يبب توانستمينم گهيد یعني



 .بشوم خالص شرحامد از تا گذاشتيم ميرو یجلو یراه هي خدا کاش

 !داکنميپ را مادرم

 :گفت که راخوند ذهنم انگار

 .نکنه خطور ذهنت به االتيخ ني،ازایداکنيروپ مادرت یبتون که نکن شمفکر_

 !یکن یم یزندگ بعدشم به النازا یکرد یزندگ من توبا

 ؟یفهمينم چرا خوامينم من_

 ؟یبش آبرو یب یحاضر یعني_

 !کنميم سقطش_

 :وگفت زبرداشتيخ سمتم به

 !؟یکرد یغلط چه_

 .زارمينم زندت یکن کم من ی سربچه از تارمو هي تو

 

** 

 .برگردم که نبود یراض دلم اما.امشب نيهم یبرا بود، گرفته طيبل یکين

 

 :گفت کرديم جمع را ليوسا هک نطوريهم

 !ومژده اشکان یبرا تو طرف از گرفتم من یول ینبود یفکرسوغات به اصال که تو_



 :گفت که فکربودم یتو

 ؟یشنويم_

 هوم؟_

 :وگفت ديکش یپوف

 کردم؟ یم فيتعر ومجنون یليل ی قصه داشتم تاحاال_

 .توبرو یکين امينم من_

 ؟یدوز یم و یبريم خودت واسه بابا یگيم یچ_

 .گرفتم دونفر واسه طيبل من

 .آخرمه حرف امينم من_

 ؟یروبلد يیجا جا نيتوا_

 !شيوب کم گرفتم ادي_

 :گفت یکين

 !هيجد نکهيا مثل نه_

 .ميگرديبرم گفتم زدم زنگ اشکان به ال،منيخيب بابا

 .کردم شيراض یسخت به

 .ميديرس رانيا به که بود شب مهين

 :گفت یکين که ميبود فرودگاه یتو



 دنبالمون؟ اديب اشکان بزنم زنگ_

 .ميبزن قدم ميبر.گرفته دلم نه_

 .بزن قدم برو شب؟صبح وقت نيا_

 :وگفتم کردم پاکش دست باپشت ديچک اشکم

 !افتاده رحامدي،گ آب اونور دخترم نجام،اونوقتيا من_

 !ميبد مادر چقدر من

 بدهم ديام او به اورميب رونشيب بد حال از بگردم دنبالش نکردم یسع گذاشتم شيتنها

 .شوديم درست یچ همه که

 :وگفت ديکش یآه بود ناراحت هم یکين کردم یم هق هق

 !زنبوديجا موندمون فعال_

 .ميرفت خانه وبه ميگرفت آژانس

 :گفتم بچ بچ وبا کردم روشن را آشپزخونه چراغ بود خاموش چراغها

 .دنيخواب نکهيا مثل_

 .مخوابينم نخورم یزيتاچ گشنمه من یول_

 حس.ديخواب پهلو وبه خورد یتکان که بازکردم را اتاق در واشي مژده اتاق یتو رفتم

 .شده فيوضع الغر کردم

 برده خوابش کاناپه یرو ونيزيتلو یجلو خورد اشکان به وچشمم امد رونيب ازاتاق

 .بود صورتش یجلو بود،ودستش



 :گفتم رلبيز

 !یريگيکمردردم نخواب کاناپه یرو گفتم بهت صدبار_

 .شد جلب اش نشده اصالح صورت به توجهم

 :وگفتم گرفت ام بود،خنده نزده را ششير بودم رفته من یازوقت انگار

 !آقا حاج_

 :گفت گرفتيم لقمه که یدرحال یکين

 ؟یخنديم یچ به_

 :داد ادامه

 رکه؟يس دلقک من داداش مگه!من شدادا آها_

 .دادم تکون را سرم و دميخند

 .ميديخواب

 که یدرحال مژده بلندشدم،.دارشدميب یغيج با که بود نگذشته زخوابما یچندساعت

 :گفت کرديم بوسه غرق را صورتم

 !یاومد که شد خوب_

 

 سمت به ناخودآگاه ذهنم که بودم دنيجو درحال گرفت ميبرا اشکان را لقمه نياول

 .بود حامد یگوش گراند بک یرو که یعکس رفت،سمت ارايت



 .نشود ريسراز مياشکها گرفتم،تا راباال سرم شد جمع ميچشمها یتو اشک

 :وگفت شد متوجه مژده

 شده؟ یزيچ مامان_

 .روبخور صبحونت زميعز نه_

 :وگفت بلندشد چندلقمه خوردن بعد کند سکوت داد حيترج اما ديفهم اشکان

 !رمهيد برم من_

 .کرد یخداحافظ و ديبوس هم را مژده ،لپ ديبوس را لپم

 :وگفت گذاشت مدست ی،رو را دستش مژده

 شد؟ یچ یبگ شهيم اما کنم ناراحتت و ارميب روت به دينبا دونميم_

 !زنهيشورم دلم اشکات نيا با

 !شدم یم سبک کمي زدمينفرم کي به را ميحرفها الاقل

 دنبال شيگوش یتو کردم یسع روزي اما چونديپ یم هربهونه م،بهيقرارگذاشت حامد با_

 .بگردم ارايت از ینشون

 !نمشيبب کيازنزد که نشد اما دميد رو عکسش

 بود؟ خوشگل_

 !بود یقو و داشت یبزرگ دل که حقا!شد؟ ینم ناراحت چرا مژده

 !آره_



 :وگفت داد رافشار دستم

 شد؟ یچ بعدش_

 .گذشت چشمم یجلو لميف مثل فطرت پست اون یکارها

 !بود رشدهيد یليخ اما بشم مانعش خواستميم کنه عقد رو ارايت خواديم اون_

 کارکرد؟يچ مگه_

 ...رو ارايت اون...اون_

 .کردم راحت را خودم گفتنش عيسر با بگم توانستمينم

 .کرد تجاوز بهش_

 :وگفت ماند رهيخ یا نقطه به و بازماند ازتعجب مژده دهن

 !وونهيح اون_

 .بشم ازدواجشون تونستم،مانعينم گهيد من_

 !بود انيدرم ارايت یآبرو یپا

 !کنهيسرم ارهد یچجور دونمينم االنم

 

**** 

 .بود نکرده عقدم بود،حامد گذشته چندماه

 !کنم سقط رو بچه زاشتينم



 .کنم اقدام سقطش واسه خودم مارستان،تايب رفتم نبود خونه یوقت روزي

 !خودش هم من ی واسه هم!وبس بود دردسر ی هيما فقط بچه نيا

 ی هيگر یصدا.رفتنيم و ومدنيم یمختلف یمارايب.نشستم مارستانيب راهرو یصندل یرو

 !کرديکرم رو فلک گوش بچها

 شدن؟ينم کنن؟آس یدار نگه بچه تونستنيم چطور نايا ايخدا

 ازرخم رنگ حامد دنيد با گرفت را دستم ،مچ یدست که اتاق برم و بلندشم خواستميم

 .ديپر

 اومدم؟ نجايا من بود دهيکرد؟ازکجافهميکارميچ جا نيا حامد

 ...تو_

 :فتوگ ديپر حرفم وسط

 !نکشتمت نجايهم تا فتيب راه_

 رهيخ رو روبه به که یدرحال انداخت راه را نيانداختم،ماش نييپا را سرم و شدم ساکت

 :گفت بود

 گفتم؟ بهت یچ من_

 !؟یکن سقط یندار حق گفتم

 !نه اي گفتم

 !وتموم؟ یکنيم سقطش دورازچشم،من یگفت!؟یبود اومده چرا

 !سوزوندميم جنازتم اونموقع



 :وگفت کرد نگام اخم با

 !یدار شيدرپ یسخت هيتنب االنم_

 !کردميم نشيتمک ديبا فکرکردم،البد هميتنب به

 !خونديروم ذهن واقعا مردک نيا

 !ببرم لذت دي،بایکن نميتمک دي،بایزد حدس درست آره_

 

 ؟یخونيم رو ذهنم تو_

 شيجد حالت فورا اما بود شده خارج یجد حالت از لحظه کي زد یبلند قهقهه

 :وگفت ازگشتب

 !گنيروم قتيحق بهم چشمات_

 .ميديرس خانه به

 !بزارم اتاق ان یتو پا دميترسيم

 !کردميم مقابله ديبا بار نيا!خواستمينم را رابطه ني،ا خواستمينم من

 :وگفت برگشت خورمينم تکون ديد یوقت ديراکش دستم

 !یکن عمل وبهش یبش هيتنب دي؟توبایفتيب راه یخواينم_

 !کنمينم_

 !گميم من چون!یکنيم_



 !کنميگفتم،نم که کباري_

 :وگفت کرد وبسته باز را شيچشمها

 ؟یزنيم حرف من حرف رو تاحاال یازک ارايت_

 !حاال نيازهم_

 !گرفتم،بسه یاللمون هرچقدر

 ...هرچقدر

 .گذاشت تمام مهين را حرفم زد صورتم به که یليس با

 .شدم اش رهيخ وحشت با انداخت، تخت یرو کشاندو اتاق به را من

 :وگفت ديکش رونيب ازتنش را لباسش

 !؟یدار دوست خشن انگار_

 .زد مهيمـخيرو کردم وحشت

 را ميدستها توانست آخرش زدميم چنگ صورتش به ناخنم با و دادميم تکان را خودم

 .رديبگ

 !کن ولم_

 !کن ولم گفتم

 :گفت باخشم

 !،بشه بشه دينبا که ینکن،اون یکار ارايت_



 !هان؟!هست؟ یزيچ نميزاا شتريب مگه_

 .باشه درانتظارم یزيچ نيچن کردميفکرنم رابست چشمش

 .شد کينزد و داد چيپ دستش دور را کمربندش

 درسته؟ یبکش عذاب لذت یجا یدار دوست تو_

 شدم مچاله خودم یتو.ديچيپ ميپهلو هيناح به یدرد و رابستم چشمانم برد باال را دستش

 .دام فرود سرم یرو یبعد ضربه که

 !زده یحساس یجا چه به ديفهم خورد،تازه شکمم به ضربه نيوآخر زد چندبار

 :وگفت امد طرفم به و نيزم یرو انداخت را کمربند

 شد؟ یارا،چيت_

 ؟یدرددار

 :وگفت کرد بلندم

 !مارستانيب ميريم_

 !من نه بود بچش فکر به اون

 

 :گفت سرم یباال پرستار دميد تخت یرا،رو خودم

 ؟یدردندار_

 :وگفتم خوردم انتک



 .دارم_

 !شده سقط بچت تازه یکن یزيخونر ممکنه نخور تکون اديز_

 !سقط؟!گفت؟ چ

 !شدم یم راحت ازحامدهم ديبودم،با شده راحت بچه از که حاال

 .شد داخل پرستار رفتن بعداز

 :گفت که دميشن را شيصدا برگرداندم اش ازچهره را ميرو

 !بودم توم نگران بچه رازيغ من_

 !کن باور

 !رفتم یم مارستانيبچه،ازب شدن سقط بعداز نبودم فکرت به اگه

 نم؟يبب ديبا رو یک ینباش فکرم به بخوام_

 !قبل حامد شد بازم

 !باشه باالسرت زور ديبا حتما کنم محبت بهت که یندار جنبه_

 :گفت که بره خواستيم

 !تمومه یچ همه سين یا بچه چون فکرنکن_

 !شدنت مرخص بعداز ونما!ميکنيعقدم ميريم اتفاقا

 :وگفت ديکش رونيب بشيازج را ام شناسنامه

 !شناسنامه نميا_



 .نرسد من به دستش حامد که يیجا فرارکنم،برم مارستانيب از شد یم کاش

 !باطل اليخ یزه

 !کردن مرخصم.نداد نشان یخاص عالئم بدنم یعصر،وقت

 !نرفت را خانه راه کرد یم عمل حرفش به داشت حامد

 !ديرس یا رخانهدفت به

 !نداشتم اعتراض ینا منهم شد انجام زيچ همه

 !بود کبود هنوز بدنم

 ديبا که بود یبار نکبت یزندگ چه نيا.دميدرازکش تخت یرو و رفتم حرف یب

 !کردم؟ یم تحملش

 !بلندکرده ميرو دست بخاطرآنکه آنهم!کردميم تيشکا کاش

 !نداشت امکان!حامد وجود با اما

 :داد جواب.بلندشد حامد یگوش یصدا

 بله؟_

 د؟يبفرمائ هستم خودم_

_… 

 ؟یچ واسه_

_…… 



 !تخته یرو!دياريب فيتشر ديتونيم شما_

 !منتظرتونم خب یليخ

 اد؟يب قراربود یک

 :وگفت ستاديدرا کنارچارچوب بپرسم نکهيازا قبل

 !کنه نتيمعا بازم ديبا گفت!بود زده زنگ دکترت_

 !داشت؟ یليدل چه آخه

 !بهتره یبلندنش تو اديب خودش گفتم منم

 !بود فکرمن به عجب چه

 !بود نطوريا خودش بخاطرمنافع اما

 راست و کردم مرتب را شالم.اومده دکتر شدم متوجه حامد یپرس احوال و در یباصدا

 .نشستم

 .واردشد زدو در به یا تقه

 :وگفت نشست تخت یرو کنارم

 .دخترم چطوره حالت_

 .ممنونم_

 نگاه نکيع یباال از یوقت!ینکيع و بود ديسف کدستي شياموه بود یدلسوز دکتر

 .دميترسيم او از من شخصه به و شد یم یجد اريکردبسيم



 :وگفت انداخت حامد به ینگاه

 ؟یباش رونيب شهيم_

 .بست را در و داد تکان باشه نشانه به را سرش

 :وگفت درآورد را نکشيع دکتر

 بدنت یرو یکبود نهيمعا هنگام ستشاومدم،را نجايا نهيمعا بهانه به من دخترم_

 داره؟ یليدل ايآ!دميد

 :گفت ساکتم ديد یوقت

 !کن اعتماد بهم.مونهيم خودمون نيب_

 بلندکرده؟ روم دست شوهرم گفتم یم ديبا

 :گفت خودش

 شوهرته؟ کار_

 :وگفت ديکش یآه.دادم راتکان وسرم دميراگز مينييپا لب

 ؟یکنينم یکار چرا_

 !ب؟يشهرغر نيتوا

 !ديفهم یم را من که بود یرانيا کي خرهباال

 !کنم کمکت تونميم یبخوا اگه_

 :وگفتم دادم تکان نه نشانه به را سرم



 !باشه خودمون نيب لطفا_

 :وگفت گرفت طرفم به را کارتش

 !ريبگ تماس باهام شد ۻعو نظرت اگه_

 

 .حامدشد با صحبت مشغول و رفت رونيب

 کند؟ کمکم خواست یم چرا

 !سوخت؟يم دلش

 .فرستادم ربالشتميز را کارت اتاق داخل به حامد یناگهان امدن با

 .دميپرس

 گفت؟ یچ دکتر_

 !ینش باردار یمدت بهتره وگفت نوشت دارو برات_

 :داد ادامه

 ؟یگفت بهش یزيتوچ_

 ؟یچ یعني_

 !جواهره کهيت هي باشه زنت به حواست گفت بهم فقط یچيه_

 :گفتم باخودم

 .بود شده متوجه نهايازا بفهمه،زودتر ربودقرا اگه نيا دکتر یآقا_



 

**** 

 .کرد یم یباز دستش یتو خودکار با انداختم مژده اتاق به ینگاه

 ن؟يک پدرمادرش ايبشه؟ یچ قراره که کرد یم فکر داشت مطمئنن

 .گرفتميم یخبر مژده ی خانواده به راجع و رفتميم ديبا

 .زدم رونيب ازخانه داشتن کار بهانه به

 تمام و بود شده عوض کل به فضا امدن،رفتم ايدن به ارايوت مژده که مارستانيب نهما به

 .کردميم دايراپ یميقد یپرستارها ديبا بودند ديجد کارکنان،

 خانوم؟ ديببخش_

 :وگفت برگشت یخرک ی عشوه با پرستار

 امرتون؟_

 کنه؟يکارم جا نيا یکس یميقد یپرستارا از_

 ،چطور؟؟رفتن و شدن بازنشسته ها یليخ_

 نه؟ اي هست یکس_

 :وگفت کرد فکر یکم

 !یوعزت یميکر خانوم ستين االن فتشونيش که هستن ینفر دوسه_

 :دميوپرس تشکرکردم



 ه؟يساعت چه خانومها نيا فتيش_

 !بعد به شب دوازده_

 بودم مجبور بود افتاده شب به که کارم اما نکنم ماجرا نيا وارد را اشکان خواستميم

 کنم فيتعر شيبرا را هيقض

 که بود فرصت نيبهتر مانديم آنجا وشبهم رفت یم دوستش ی خانه به مژده خوشبختانه

 .ميبرو مارستانيب به اشکان با

 .کردم فيتعر شيبرا را هيقض عيسر برگشت که ازسرکار

 .بود دوازده یکهاينزد م،ساعتيرفت ميخورد را شام

 :وگفتم گرفتم را شيجلو شد رد یپرستار که ميزديم قدم مارستانيب یراهرو یتو

 کنم؟ دايروپ یميکر خانوم تونم یم کجا ديببخش_

 :وگفت کرد نگاهم

 .ايب دنبالم_

 :کردوگفت یاخم

 ؟یدار باهاش ینسبت_

 .دارم یکارمهم_

 یموها داشت تن به یديسف فورميونيکرد، اشاره بود ادداشتي مشغول که یخانم به

 !ديرس یمن ربنظريپ و بود زده رونيب ازمقنعه بلوندش

 !شد ینم مشخص ادشيز سن که بود دهيرس خودش به آنقدر هم ديشا اي



 :وگفتم رفتم جلو

 ؟یميکر سالم،خانوم_

 :وگفت گرفت باال را سرش

 !د؟ييخودمم،بفرما_

 .نيدار وقت بزنم،اگه حرف باهاتون خواستميم_

 به؟ راجع_

 .شهينم جا نيا_

 خوش شيپ لحظه چند برخالف یميکر منتظرباشه،خانوم که کردم اشاره اشکان به

 :وگفت بود شده اخالقتر

 .بوفه ميبر_

 :گفت که مينشست

 ن؟يندار ليم یزيچ_

 .ممنون نه_

 :وگفت کرد قفل هم داخل را دستانش

 !شنوميم_

 .کردم فيتعر را هيقض



 اش وچهره ،شد زنده شيبرا لحظات ی همه من یادآوري با اما نداشت حضورذهن

 .شد نيغمگ

 :گفت زيم به رهيخ

 !ن؟يکرد قبول یفرزند به شما رو دخترکوچولو اون_

 !نداشت رو یکس اون

 .کرد دايپ شمارو که آورد شانس چقدر

 !نداشت؟ پدرومادر مژده یعني،یعنيکردم، تعجب

 :گفت که ميبگو خواهميم چه ديفهم خودش

 هيروان که گفت مانيزا قبل مادرش گفته به هم شد،پدرش فوت مانيزا وقت مادرش_

 !عتادهم و

 !ميند بهش رو بچه گرفت یخبر ازبچش و اومد واگه

 از زنده که دونستيم انگار ميباش بچش مراقب گفت یوم بود نگران یليخ مادرش

 !ادينم رونيب یجراح غيرتيز

 !نداشت؟ را چکسيه مژده

 !شديم خرد که ديفهم یم خودش اگه

 .باشد داشته توانستيم که بود یدرد نيبدتر نيا

 .کردم یخداحافظ ازپرستار و کردم تشکر



 یب به اش وبچه زن که کشاند یراه به را خودش که بود تيمسئول یچقدرب پدرش

 .دچارشوند یکس

 :وگفت شد بلند یصندل یازرو اشکان، کنار رفتم

 شد؟ رتيدستگ یزيشد؟چ یچ_

 :وگفتم دميجو را لبم پوست

 !آره_

 !م؟يکن دايپ ميتونيم ازکجا رو مادروپدرش خب_

 !ونقبرست_

 :گفت تعجب با

 !زنم یم حرف یجد گرفته،دارم تيشوخ_

 

 :وگفتم انداختم نييپا ر سرم

 !نداره رو یکس مژده_

 ...مادرش

 :وگفت کرد قطع را حرفم

 !واقعا؟_

 :داد وادامه زد زل صورتم به اشکان



 .اديم خون داره لبت_

 .ديکش لبم یرو و آورد رونيب بشيازج یدستمال

 !فهمه ینم یزيچ مژده نباش نگران_

 !مونهيم ما شيپ شميهم

 :وگفتم دميکش عقب را دستش

 !نه اي باشه ما شيپ خواديم دلش خودش ميبفهم ديبا!بدونه ديبا_

 !خودش؟ یچ یعني_

 !درقبالش ميدار تيمسئول ما

 !نه؟ اي هست ما با مهمه،دلش خودشم_

 .ميرفت خانه سمت به و کرد روشن را نيماش

 :گفت مون دنيرس محض به مژده

 !ن؟يبود رفته کجا_

 .شدم نگرانتون

 ؟یاومد یک تو_

 .شهيم یساعت کي_

 .رسوند رو من نينازن برادر ومدمين تنها

 ن؟يبود کجا شب وقت نيا



 :داد جواب اشکان

 .ميبزن قدم ميرفت مام_

 .یگرديبرم فردا ميکرديفکرم

 .بره ینم خوابم يیجا خودم اتاق بجز من.نه_

 :وگفت زد یلبخند

 .ريبخ شب مبخواب رميم_

 :وگفت نشست ميرو روبه اشکان که دادم ماساژ را ميشانيپ و نشستم زيم یرو

 .کن فراموش_

 :وگفتم کردم نگاهش

 .کنميم یسع_

 م؟يبخواب ميبر_

 .روگرفتم اشکان دست و دادم تکون باشه نشونه به را سرم

 

**** 

 او با دلم من اما بود نکرده خطا ازپا دست کرد،حامد نميمعا دکتر که یروز بعداز

 .شد ینم صاف او با گريد دلم.نبود

 بوده؟ چه ام گذشته بفهمم خواستيم دلم حاال



 

 .دادم روم روبه به را ونگاهم شدم حامد امدن متوجه که بودم ظرف شستن مشغول

 یرو را ميگذاشت،چشمها ام شانه یرو را سرش و شد حلقه دورکمرم دستش ازپشت،

 .فشردم هم

 ؟یشد ؟سردیزنينم حرف چخبرا؟چرا_

 .شورميم ظرف دارم کنار برو_

 :وگفت کرد اخم

 !یفتيب کردن غلط به که کنم یکار و بشم یعصبان نزار ارايت_

 :گفتم نيهم یآوردم،برا یدرم تخت سراز منهم و بود چ منظورش دانستميم

 کارکنم؟يچ خب_

 !؟یزنينم حرف باهام چندروزه_

 ...روزه چند نيا حاال!یشد بزرگ کنارمن یازبچگ تو

 :داد وادامه کرد مکث یکم

 ؟یخوايم مامانتو_

 !ها؟

 !درک به بره تو مامان

 :وگفتم دميکش عقب باسرعت



 ؟یکنيم نيتوه بهش یحق چه به_

 !کنميم کوتاهش خودم یول!یدرآورد زبون_

 شناختش؟ یم کجا ؟اززد حرف نگونهيا مادرم سرم پشت چرا

 !یناسش یم ازکجا رو مامانم ی،بگیبد حيتوض ديبا_

 .ارين جلوم رو اسمش_

 !ستمين که بدونم،بچه خواميم بگو_

 کرد ليمتما صورتش سمت به را وسرم گرفت دردستش را ميوموها جلوامد نيخشمگ

 :وگفت

 !یباش من مال دينشد،توبا اون که حاال!بشه من مال قراربود مامانت_

 :وگفت خمارشد چشمانش

 خودم روش از شميمجبورم وگرنه!بده انجام خواميم یهرچ آدم بچه مثل حاالم_

 !کنم استفاده

 ...من...یخوند عمرا،کور یول...تو دست ی چهيباز شدم من_

 .شد زدنم حرف مانع لبام یرو شيلبها گذاشتن با

 :وگفتم زدم پهنش ی نهيس به ضربه چند کرد بغلم و زد چنگ کمرم به

 ؟یکرد بلند رو من چرا...نيزم بزارم_

 ،جرمه؟ کنم بغل رو زنم خواديم دلم یزنم چون_



 !هست آره_

 !دارم دوست اتميلجباز_

 .افتاد هم یرو ميها پلک کار نيا با و برد فرو گردنم یتو را سرش

 من به تميرضا بدون دادمينم اجازه بار، نيا گذاشتميگذاشت،نم تخت یرا،رو من

 .کند یدراز دست

 .زدم مهيخ شيرو من و انداختم تخت یرو راهم خودش نيهم یبرا

 :گفت حرکتم نيا با

 !کن یهمکار خودت!کاليبار آ_

 !کرديم اش خسته ديبا بوسه نيگذاشتم،ا لباش یرا،رو لبم

 

**** 

 و شد وارد کالفه اشکان.برگشتم در شدن بسته یصدا با که بودم لميف دنيد مشغول

 !افتاده یاتفاق چه گفتم،باز وباخودم رفت هم تو مياخمها رفت اتاقش به ميمستق

 

 به ینگاه ستاديا سرم یباال و زد رونيب اتاق از کرديم مرتب را شيموها که یلدرحا

 :وگفتم انداختم صورتش

 شده؟ یچ باز_

 :دادوگفت رونيب را نفسش



 !؟افتاده یاتفاق چه هيترک تو ینگفت من به چرا تو!شده؟ یچ_

 فته؟يب یاتفاق بود قرار مگه_

 :وگفت برد راباالتر شيصدا تن

 ....یعوض اون که ینگفت بهم چرا_

 !؟بود دهيفهم رو یچ همه و یحاملگ هيقض گشادشد،نکنه ميچشمها

 :داد ادامه

 .یگفتيم کاش_

 :وگفتم گذاشتم هاش شانه یرارو ودستم بلندشدم

 !دميترسيم لحظه نيازا_

 !بدونم حقمه_

 بده؟ شنهاديپ دخترم کرده،به جرئت چطور آخه

 م؟يکارکنيچ یگيم خب_

 !بزارم دست رو دست دهينم ازهاج رتميپدرشم،غ من_

 !گردميبرنم نکردم دايپ دخترمونو تا!هيترک رميم

 .یکنيم خرابتر رو اوضاع ی؟داریچ یعني_

 .داره خانواده که دهيفهم ارايت

 .کارکنهيچ دونهينم اون یول_



 !شده بزرگ کنارش یازبچگ بشناسه،بهرحال رو حامد ما از شتريب ديشا_

 :وگفت ديچرخ خانه در و برد فرو شيموها رادر دستانش

 !ستين زيجا موندنم نجايا.دونمينم من_

 .اميم منم یبر تو اگه_

 ؟یچ مژده_

 !اونا شيپ رهيم!یکين_

 ؟یبفهمه،چ مژده اگه!یدونيروم طيشرا که تو حسنا_

 .گذاشت مهيون نصفه را بحثمان يیصدا

 بفهمم؟ رو یچ_

 .ميبرگشت همزمان واشکان من

 .بود زده زل ما به ديترد با که بود مژده

 :وگفتم کردم قفل هم یتو را دستانم

 .یچيه_

 :وگفت اومد جلو

 .نينگ دروغ بمن_

 :گفت اشکان

 !هيترک ميبر ممکنه هياومده،کار شيپ برامون مشکل هي ما_



 :گفت نکرده باور بود مشخص که همچنان

 !بود؟ نيهم هيآها،قض_

 .اميبرم خودم ازپس نينباش نگران

 :تگف ماهور روبه سپس و

 .نرم دميم قول_

 

 :وگفت گرفت را ماهور ودست ديکش یآه و کرد نگاه فقط درسکوت و اومد جلو

 ؟ یگينم مامان،چرا_

 :وگفت داد قورت را دهانش آب

 رو؟ یچ_

 !بدونم الزمه که یزيچ_

 !رمينم يیجا دادم قول بهت که من

 !زميعز ستين یزيچ_

 .شد کاسته استرسم از منهم و ديسنپر ازمن یسوال روز آن از بعد گذشت،مژده چندروز

 ازش یخبر شدم مژده اتاق ،وارد شدم همراه او با ومنهم کرد جمع را لشيوسا اشکان

 .امد رونيب خواب اتاق از اشکانهم و اومدم رونيب اتاق از من همزمان نبود

 کجاست؟ مژده_



 .برنگشته یکين خونه رفته که روزيد_

 ومد؟ين یخداحافظ یبرا چطور ميبر ميخوايم ما دونستيم_

 .نيگينم بهم که هست یزيچ گهيدلخوره،م ازدستمون گهيم یکين_

 !بشکنه دلش خواستمينم بود،من شده تنگ دخترکم یبرا دلم چقدر شدم ناراحت

 :وگفت راگرفت دستم اشکان

 .منتظره نييپا آژانس_

 

**** 

 یا نکنه،تقه چميپ سوال یکين عمه تا خونداميم درس ظاهر به و بودم گرفته دستم یکتاب

 :گفت در ازگوشه وعمه خورد در به

 .شام ايب مژده_

 .نيبخور شما عمه ندارم ليم_

 :وگفت شد وارداتاق

 !ینخورد ناهارم_

 شده؟ یچ نميبب بگو

 گفت؟ یم دانست؟بهم یرام مامان راز عمه یعني

 :وگفتم نشاندمش تخت یرو و گرفتم را دستش



 ؟نيگيم رو راستش بپرسم ازتون سوال هي_

 :گفتم که داد راتکون سرش

 خواهش نيدونيم اگه شما!کننيم پنهون ازم رو منه به راجع که یزيچي وبابا مامان_

 !نيبگ بهم کنميم

 :وگفت رفت فکرفرو یتو یکم

 .دونمينم_

 !گنينم نويا چشماتون_

 !ن،درسته؟يبگ نيخواينم شمام

 .فتهيم ازدهن غذا بخور شام پاشو حاال_

 .ميزد رونيب ازاتاق عمه همراه و اختماند سرم یرو را شالم

 :گفت دنميد با که بود بشقابش یتو برنج ختنير مشغول یآقاعل

 !یداد افتخار باالخره جان مژده_

 !ستين راه روبه حالم راستش ديببخش_

 معذب کنارش شد یم باعث اخالقش نيا و شد یم یميصم راحت یليخ یآقاعل

 .نباشم

 شده؟ یزيچ_

 :گفتم عمه به توجه بدون



 .نيبگ بهشون یزيچيشما!گهينم هم کنن،عمهيم پنهون رو یزيچي ازم دارن بابا و مامان_

 :گفت یآمد،عل ابرو و چشم یکين که انداخت یکين به ینگاه یعل

 ...خبردارم منم بگم چطور خب_

 :وگفت ديپر حرفش وسط یکين

 !یعل_

 !بفهمه ديبا که بمونه؟باالخره یمخف یک تا یکين_

 !نه یرنجويا اما_

 :گفتم عمه به خطاب

 .یآقاعل ني،بگ هيخوب فرصت_

 .خاراند ناخن با را اش یشانيپ و انداخت نييپا را سرش یکين

 !یباش آروم بده قول خب_

 !بود؟ چ هيقض یعني

 :داد ادامه

 ...تو یواقع ومادر تو،پدر جان مژده_

 :گفتم که کرد یم مکث

 ؟یچ ومادرم پدر_

 !کردن فوت ومادرت پدر_



 گفت؟يم یچ ايبود،خدا امده دهنم یتو لبمق

 نداشتم؟ پدرومادر من یعني

 !ششونيپ برم که دميچ برنامه

 ومادر؟ پدر کدوم شيپ اما

 ماندمـ حرکت یب یصندل یرو یا نقطه به رهيخ و دميغذاکش از دست

 :وگفت داد وتکونم بلندشد ازجاش عمه

 شد؟ یجان،چ سرم،عمه به خاک_

 ...گفتم بار هزار یعل

 

 :وگفتم زدم پس را دستش کرد قطع را حرفش

 !پدرومادرم به بود خوش دلم من!ندارم رو چکسيه من_

 ؟یچطور آخه

 .مژده ها،گذشته گذشته اليخيب_

 .بدونم ديبا.عمه نه_

 :گفتم یآقاعل روبه

 چرا؟ نيدونيم_

 !باشه یکاف یديفهم که نقدريهم تا فکرکنم_



 !نمنمو زنده بفهمن،فکرکنم وماهور اشکان اگه

 !من با اونا نيبگ_

 !بود معتاد هم کرد،پدرت فوت مانيزا سر مادرت_

 ...حتما

 :گفتم که بده ادامش نتونست

 مرد؟ من اومدن ايدن به خاطر به مامانم یعني_

 :گفت بالفاصله یکين

 !بوده فيضع بدنش زميعز نه_

 !کردهيم تشياذ پدرت

 !نيهم واسه

 ؟یکنيم سرزنش رو خودت چرا

 :کردم زمزمه

 !مرده ابونيوخ کوچه یتو بابامم_

 !چرا....آخه

 در کردم حس سرم پشت را یکين حضور که دميدو اتاق سمت به سرعت با و بلندشدم

 .کردم قفل سرم پشت را

 ؟یکرد قفل چرا درو مژده_



 !ینکن یکار

 !یند خودت دست کار

 !نيهم!باشم تنها خواميم_

 !ینر که یداد قول!مامانت به یداد قول تو_

 .هستم ولمسرق_

 :گفت یم که ديرس یآقاعل یصدا

 .بزار تنهاش_

 .بود رو شيپ يیدعوا انگار

 ؟یگفت چرا!یزد گند یعل_

 :وگفتم زدم اديفر

 !من بخاطر ن،اونميدعوانکن_

 :گفت یکين

 !ستين دعوا_

 !نگو یزيچ یآقاعل به کنميم خواهش عمه_

 

 .شد حاکم فضا بر سکوت بعد قهيدق چند

 !بودم؟ بافته يیها اليخ چه.دميکش رونيب فميک اخلد از را دفترخاطراتم



 :خاندن به کردم وشروع زدم ورق

 !نميب یروم تو من مامان_

 !زنهيم پرپر دنتيد ی واسه دلم اما ندارم کم یزيچ نجايا نکهيا با

 !دارم مامان دوتا حاال یدونيم

 !کردم پاره رو ورق ديچک ورق یرو یاشک ی وقطره زدم پوزخند

 .کردم مچاله و مکند را همه

 !من؟ چرا ايخدا.گرفتم دندون به را لبم

 .کردم پرت را کتاب

 .برد خوابم که دينکش یطول

 

**** 

 .نداشتم را حامد با یاجبار و کنواختي یزندگ تحمل گريد

 .افتاد کارت به چشمم بلندکردم که را بالشت بودم تخت کردن مرتب مشغول

 یم اون.شد تازه ذهنم در شيحرفها داد،تمام دکتربهم که بود یکارت همان داشتم برش

 !کنهيم کمکم کنم تيشکا بخوام گفت،اگه

 به نسبت عشقش چانندويرابپ گوشش بشوم،تا خالص ازشرش توانستميم تيشکا با ديشا

 !بود یلجباز اش همه و نداشت وجود یعشق فتد،گرچهيب سرش از من



 !بود انتقام 

 .راگرفتم کارت یرو ی وشماره برداشتم را خانه تلفن نبود خانه حامد

 .بلندشد یخانوم یصدا که بودم شده ديام زد،نايم ممتد یها بوق

 !؟یمطلوب دکتر یآقا ديببخش_

 د؟ييبفرما هستم مطبشون یمنش_

 !بود مطبش شماره پس

 !بودمش دهيد مارستانيب یتو فقط من

 دکترهستن؟ یآقا_

 !کنم وصلتون تونميدارن،نم جلسه_

 !نمکيم خواهش هيضرور_

 !انيرينص خانوم ديبگ

 .منتظرماندم خط وپشت گفت یا باشه ناچارا

 

 :گفت قهيدق بعدچند

 ؟یليشناسه؟فاميم ازکجا شمارو دکتر_

 .نيکن وصلم_

 .گفت یا باشه بود برخورده او به انگار که یلحن با



 ...الو_

 :گفتم یشاد با

 !دکتر یآقا_

 ...سالم

 !شنوم یم رو صداتون که خوشحالم_

 صحبت باهاتون خواستميم نيداد بهم که یشنهاديپ به راجع من کترد یآقا_

 کنم؟ تيشکا ديکنم،چطوربا

 .ميکنيم صحبت مطب نيايب_

 ...حامد اما_

 .منتظرم االن نيهم ستين خونه اگه_

 !ومدينم شيپ یفرصت گهيد ديشا

 .فتميم راه االن باشه_

 .شد ست مانتوم با که کردم سرم را ميآب شال و دميکش رونيب کمد داخل از را مانتوام

 .برسم مطب به که ديکش طول ساعت کي کيتراف با زدم رونيب وازخانه زدم یادکلن

 :گفت دنميد با بود نوشتن به گرم سرش اش یمنش شدم وارد و دميرس سوم ی طبقه به

 ن؟يداشت یقبل وقت_

 .هستم انيرينص بله_



 :وگفت کرد اخم و شد گرد چشمانش شهرتم دنيباشن

 ؟یانيرينص ارايتوت_

 اد؟ينم بهم_

 !رهيگيم ليتحو رو بچه الف هي دکتر،چطور یآقا موندم_

 !هيزيچ خوب خجالتم آخه

 یمنش هي ،شمامیمنش خانوم!داره نظر دکترش به که بکشه خجالت ديبا یکس_

 !یستيشترنيب

 :وگفتم کردم نگاهش ،برگشتم داخل رفتميم که یدرحال

 .نينکن دخالت رانگيد یزندگ یتو نيريبگ ادي درضمن_

 .زدم یا روزمندانهيپ ولبخند شدم اتاق وارد آمد ینم در خونش یزديم کارد

 :وگفت بلندشد دکتر

 .نييبفرما_

 :گفت که نشستم شيرو روبه

 .دميشن يیشد؟صداها دعواتون یمنش با_

 !شد حل که بود دوتامون نيب مشکل

 .خب یليخ_

 .بدهد ليتشک هپروند ميبرا قرارشد.گذشت زدن حرف با ساعت کي



 .ميبرو یکالنتر به هم فردا و

 

 .نبرد هيقض از يیبو تا کنم درست حامد با را رفتارم که بود کرده سفارش دکتر

 .بود فسنجان عاشق پختم،وحامدهم فسنجان تيموفق نيا مناسبت به شب

 :گفت ذوق با و شد خانه وارد

 !به به_

 ؟یپخت فسنجون ارايت

 :وگفتم برگشتم بودم نشسته مبل یرو

 .اوهوم_

 .ديرابوس ولبم گرفت باال را ازباال،سرم و درآورد را کتش

 .روبکش شام_

 :گفت خورديم آب که یدرحال غذاراخورد یدولپ

 !ديچسب یليخ_

 .جان نوش_

 :گفت لبخند با

 ؟یقبل یارايت ارا؟همونيت يیتو نيا_

 :گفت که زدم شيرو به یلبخند



 !نزارم کم برات دميم قول!خوشحالم یليخ_

 !زمير یم پات اروبهيدن

 .شد برعکس اما باشد نداشته کارم به یکار بودم دواريبعدازشام،ام

 شدم؟ یم دستش ی چهيباز هم امشب ديبا یعني

 !ازش؟ين کردن برطرف یبرا یا لهيوس

 !شدم یمتنفرم ازخود من و ديبوسيم مرا او

 .ديبوس یوم بود بسته چشمانش

 :گفتم باخودم

 !برميم لذت که منم فردا اما!برب لذت االن خان حامد

 !ارميدرم ازسرت و یکرد تمياذ که يیروزا ی همه یتالف من

 .زدم رونيب ازخانه منهم حامد ازرفتن بعد

 اديز یسيانگل زبان به کرد،من ليتکم دکتر یآقا و بود یسيانگل به که يیها پرونده

 !نبودم مسلط

 :گفت که ميزد رونيب یازکالنتر

 !شهياحضارم!کارش محل رنيم گهيد ساعت چند_

 :گفت که شد استرسم متوجه

 ؟یديفشارم دستت یتو رو ناخونت چرا_



 ؟یچ ارهيب سرم يیبال حامد ترسم،اگهيم_

 !یستيتنهان تو نترس یچيازه!طرفه قانون با اونوقت_

 .داد یقلب آرامش من به حرفش نيا

 نگاهش رسازت واردشد و چرخاند در داخل را ديکل که بود شب نه کينزد ساعت

 !زد ینم یحرف نکردم،اوهم

 ؟...پس شهيم ارۻاح که نگفت یمطلوب یآقا مگه

 .خوردم یتکون صداش با

 ؟یکنينم نگام چرا_

 به و انداخت حال ی گوشه را فشيک بود یعصبان که دوختم صورتش به را نگاهم

 :وگفت ستاديا سرم یباال امد طرفم

 !یشد آدم کردميفکرم_

 ؟یکرد یغلط چه

 بزنمت؟ سگ مثل ستين حقت

 

 به را بازکردم،مشتش ازهم را پلکم امد که يیباصدا و بستم را چشمم برد باال را دستش

 یم گوش به تندش ینفسها یوصدا بود شده متورم گردنش رگ بود، دهيوارکوبيد

 .ديرس

 ؟یکرد تيشکا ازم یرفت_



 ها؟

 ده؟يم نجات تورو قانون یفکرکرد

 ؟یمن زن یدونينم

 !رهيبگ ازم تورو تونهينم نخوام من تا قانونم

 :ديغر صورتم یتو کرد بلندم و گرفت را ميبازو

 !یفهم ینم داشتن ازدوست یچيه تو_

 !یرفت کثافتت پدر همون ،بهیندار اقتيل یعني

 :گفتم یبلند یباصدا

 !بزن حرف درست خانوادم به راجع گفتم_

 :گفت گوشم یتو درامد غميد،جيکش رو ميموها و شد یعصبان

 !سين تيحال خوش زبون تو_

 !رفتارکرد ینجوريهم باهات ديبا

 :وگفت زدم یبلندتر غيزد،ج چيپ دستش یرا،تو ميموها

 دردت به کتک فقط حاال!کمه برات تشياذ اون!ببرم لذت ازت خوامينم گهيد_

 !خورهيم

 زد کمرم به که یا ضربه با افتادم نيزم یرو زانو وبا شدم مچاله که زد شکمم به لگد با

 .کردم یم حس وضوح به را مياستخوانها شکستن یصدا



 یصدا که کند ادهيپ کمرم یرا،رو یبعد ی ضربه خواستيم بودم مچاله خودم یتو

 .کرد متوقف را در،کار

 .امد لبم یرو درد از یلبخند سيپل افسر یصدا دنيباشن رفت در طرف به

 ان؟يرينص حامد_

 .نيهست بازداشت شما

 :وگفت کرد بلند را من و شد تاقا وارد هم یخانم افسر

 !نياريب فيتشر ديبا شمام_

 !زدميم لنگ شدينم باز درد از ميچشمها

 :گفتم یفيضع یباصدا امد جلو یمطلوب یآقا یکالنتر راهرو به شدن وارد با

 !یمطلوب یآقا_

 ؟ارايت شده یچ_

 کرد؟ صدا کيکوچ اسم به را من

 :داد ادامه

 ؟اونه کار_

 :گفت که دادم تکان آره نشانه به را سرم

 !هشيعل یا گهيد مدرک نميا_

 .بودم نشسته يیبازجو اتاق در



 :وگفت نشست ميرو روبه و شد اتاق وارد سروان

 ه؟يک کار_

 .دادم جواب مکث بدون نداشتم يیهراس گريد

 !کارشوهرم_

 ان؟يرينص یآقا_

 .بله_

 زد؟ کتکت چرا_

 یاحوال ناخوش متوجه که سروان ميبگو یآخ شد باعث درد که بزنم حرف خواستميم

 .نداد کش را بحث شد ام

 :گفت دکتر یآقا که نشستم یصندل یرو

 .مارستانيب ميبر بده دستتو_

 !ستين ميزيخوبم،چ من نه_

 !س؟ين چطور_

 ؟یچ باشه شکسته کمرت اي دستت اگه

 نشيماش سوار که کرد کمکم کرد حلقه کمرم را،دور شدم،دستش بلند گرفت را دستم

 .ومبش

 :وگفتم کردم نگاهش که افتاد راه باسرعت



 شد؟ یچ حامد_

 ن؟ياريروب من گذاشتن چطور

 .بخوره خنک آب ديبا ها حاال حاال حامد_

 ن؟يمونديم ديبا چرا نينکرد یکار وشما،شما

 .نزدم یحرف

 :گفتم. کرديم ام نهيومعا بود کرده تن به ديسف لباس دکتر شدم یبستر

 .سين ميزيچ نيديد_

 !یبمون ديبا اديب هات اسکن جواب یوقت ات نه_

 ده؟يم رو مارستانيب خرج یک اما_

 !شه؟يم چقدر ساعت چند نيهم نيدونيم

 !هستش هم یخصوص مارستانيب

 !من با_

 ...اما_

 !کن استراحت_

 

 .گذشت شدنم یازبستر شب کي

 .بلندشدم ازخواب دکتر یصدا با صبح



 .ريبخ صبح_

 :وگفتم مديکش باال تخت یرو از را خودم

 .سالم_

 !نداشت وجود یشکستگ خداروشکر_

 .گفتم که من_

 !بشه دمطمئِنيبا آدم_

 :وگفتم انداختم نييراپا سرم

 .انداختم زحمت به یليخ رو شما ديببخش_

 !کردم امضا صتويترخ برگه خونه،خودمم رسونمتيم خودم من سين یزحمت نه_

 .زدم یولبخند دادم تکان را سرم

 حامد؟ ی هخون یبر یخوايم_

 !روندارم يیجا_

 !بمون من ی خونه یمدت ايب یخوايم اگه سين امن اونجا_

 !وتنها بود مجرد دکتر ی،آقا نه

 !،تنها؟ آنهم خانه کيدر واو من

 !دکتر یآقا ممنون نه_

 !جمالم دکتر،من یگفت آنقدر شدم خسته_



 !بود؟ شده پسرخاله چرا

 !جمال آقا ممنون_

 .رفت رونيب ازاتاق و کرد اکتفا یا باشه گفتن به که گفتم یلحن با

 

 .برود فراتر حدش ،از کمکش یبرا نداشت یليدل

 .دميپوش را ميها کفش و بلندشدم تخت یرو کنم،از جمع را لميوسا توانستم خودم

 :گفت دکتر و شد باز بروم،در در سمت به خواستميم نکهيهم

 ؟یبلندشد خودت چرا یکرديم صدام_

 .تونستم خودم_

 .کرد تميهدا رونيب تا و گرفت را دستم

 :گفت که مينشست نيماش یتو

 حامد؟ ی خونه ميبر_

 .بله_

 مزاحمت اصال باال،من یبر یتونستيم دوطبقس من ی خونه ی،ولیراحت هرجور باشه_

 !شدم ینم

 .شمينم مزاحم ممنون نه_

 :گفت که بشم ادهيپ خواستميم



 .بدم دارو بهت مطب ايب فردا درضمن.بزن زنگ بهم شد عوض نظرت اگه_

 .رفتم و تشکرکردم

 .شد دهيکش حامد سمت به نشستم،ذهنم مبل یرو

 ! کردنديم آزادش اگر

 !نبود امن  نجاهميگذاشت،اينم ام زنده مطمئنا

 !بروم اش خانه به توانم یم خواستم هروقت گفت فکرکردم،او یمطلوب یآقا شنهاديپ به

 !رفتم یم ديشا

 :وگفت انداخت ام،متلک دوباره دنيد با یمنش رفتم، مطب به بعدازظهر

 !هيجد هيقض نکهيا مثل_

 :وگفتم برگشتم

 !نکنه استخدام فضول یمنش بگم جمال به ديبا حتما_

 !راگفتم کشيکوچ اسم ازعمد

 .شدم دکتر،داخل یصدا دنيباشن و زدم در

 :گفت که نشستم

 داره؟ باشما یمشکل چه یتقو خانوم_

 .ديايب شيپ سوتفاهم بود ممکن وگرنه گفتميم ديبا

 :وگفتم انداختم نييراپا سرم



 !رکردهيگ دکتر شيپ دلش یمنش

 !هست یزيچ ما نيب که کنهيفکرم االن و

 :وگفت شد یعصبان

 !هيزيچ خوب خجالتم_

 وارد در به یا تقه زدن با قهيکرد،بعدازچنددق واحضارش زد زنگ و برداشت را تلفن

 !کرديم يینما مظلوم شد،چقدر

 داره؟ قتيحق گنيم شونيا که يیحرفا یوتق خانوم_

 :گفت کند یالپوشون کرديم یسع

 !کرديم رو فکر نيهم بود من یجا یهرکس_

 !سرکار اين گهيد فردا از_

 :شدوگفت نيغمگ یمنش نگاه

 ن؟يکنيکارميازکارب رو من قبا ال هي دختره نيچرا؟بخاطرا آخه_

 !بفهم رو دهنت حرف_

 :وگفت زد پوزخند

 .زديم صدا رو کتيکوچ عام،اسم درمال!هست يیخبرا پس_

 .ديرس یم گوش به هم هنوز شيوغرزدنها رفت رونيب در از باعشوه

 :وگفتم بلندشدم



 .کردم کارو نيا اديدرب حرصش نکهيا واسه ازعمد نشه سوتفاهم_

 !یبد حيتوض ستين الزم_

 

 .نوشت را ميداروها

 ارتباطم و آمدم یم مطب نيا به دينبا گريد.کردم ترک را انجا نيبنابرا زنبوديجا ماندنم

 .کردم یم دکترقطع یآقا با را

 

**** 

 اسم به یکس م،امايگشت مارستانهارايوب یمراکزدرمان تمام مترجم کي باکمک

 .نبود انيريحامدنص

 !زندانها و یکالنتر بود مانده

 .رفت ینم گريد يیجا به شکم که بود شده مرتکب جرم انقدر

 !شد یم تمام کارها تاشب

 .ريبخ ختم هيوقض شود دايپ که کردم یم م،دعايکرد شروع شهر یجا نيتر نييپا از

 

 *ارايت

 .شد سست ميپاها حامد دنيد با و خانه رفتم



 .خورد تلوتلو و بلندشد دنميباد که بود مست انگار

 :گفت یکشدار بالحن

 !منتظرت،بودم!یاومد_

 یم را من حتما ديپر یم اش یتمس که فردا شدم وارداتاقم و انداختم نييراپا سرم

 !کشت

 !بود درامده دخلم

 .کردم وحشت که شد اتاق وارد

 !منم یترس یم چرا_

 :داد ادامه

 ؟یترسيم ازمن چرا_

 .دارم دوست من

 :وگفتم زدم پسش

 .خوابميم کاناپه یرو توحال من بخواب تخت یرو تو_

 .نداشت مقابله توان بود مست که يیازاونجا

 .نشد یخبر وخوشبختانه ظاهرنشه که شدم رهيخ در به و مديدرازکش مبل یرو

 !بود انداختم،هشت ساعت به ینگاه و دميپهلوخواب به

 !برگشته حامد که افتاد ادمي بود،تازه برده خوابم زود شبيد



 .شدم اتاق وارد اطياحت با

 .شد گرفته مچم که شدم رد کنارتخت از

 !نبود؟ خواب مگر

 .فتقرارگر ميرو روبه و بلندشد

 ؟یديخواب حال تو یرفت خواسته بودم،ازخدا مست شبيد_

 :وگفتم بودم داده لباسش به را نگاهم

 .کنار برو_

 ؟یبر بزارم یراحت نيهم به_

 بگذرم؟ کارات کل از

 

 !موش پراز و کيتار یجا!بودم زندون یتو چهارشب

 !کرد یم خفم گند یبو

 !یديخواب یوآرامش،خورد رفاه در تو یول

 .افتادم تخت یورو داد هولم هوي

 !کرد کمکت یک بدونم خواميم فقط_

 !یک

 !کرد پر ازم رو گوشت یک



 !راگرفت ميگلو و زد مهيخ ميرو

 کنم؟ خفت اي یگيم_

 :گفتم تعجب با

 !،خودم یچکيه_

 :وگفت کرد راسفت دستش حلقه

 !بگو_

 .بود بندآمدن درحال کم کم نفسم

 :گفتم سرفه اب همراه شد شل دستش که بردم باال را دستم

 !گميم_

 !خب یليخ

 .بگو_

 .دوستم_

 !یندار یدوست نجايا تو_

 :داد وادامه کرد مکث

 نه؟ یگينم_

 :وگفت گشت هارا وشماره رفت تلفن سمت

 ه؟يک شماره نيا_



 .راگرفت شماره که نزدم یحرف

 !کنميم خراب سرتون یرو،رو مطب من_

 :وگفت کرد قطع را تلفن

 !گه؟يد یمطلوب دکتر مطب_

 :وگفت امد لوج

 .سيبنو رو مطب آدرس_

 :وگفت آورد راباال وصورتم گرفت را ام چانه

 !ستم؟يتون با مگه_

 !کنمينم حالتم مراعات کنميم یخال تو ی،رو رو تميعصبان تمام وگرنه سيبنو

 .زد صورتم به یليس که کردم مقاومت بازهم

 دارم؟ یشوخ باهات یفکرکرد_

 !یبخر جون به خطرهارو تمام یضرحا که مهمه برات چقدر دکتره اون

 .زدم یفيخف غيوج امد دردم که زد شکمم به یلگد

 .شد خارج ازاتاق و وبلندشد سميبنو که کرد وادارم بزور

 .شد روانه ميها هيگر و بستم را شد،چشمم جمع ميچشمها یتو اشک

 

 آورد؟ یم سرش يیبال چه ـکردم،حامديم دکترنگاه یرو یتو چگونه



 آمبوالنس و سيپل نيماش دنيد با رفتم مطب طرف به حاضرشدم، و اوردمين طاقت

 .دميدو و رفت نفسم

 :گفتم بودند شده جمع که یکسان به

 شده؟ یچ_

 .شدم آسانسور وارد و سرگذاشتم پشت را تيجمع

 راپانسمان یکي صورت و بود شده خم که بود ديجد یمنش ايگو.دميرس سوم طبقه به

 .کرد یم

 !دکتربود گمانم به

 :وگفتم گرفتم دهانم یراجلو دستم دکتر یخون صورت دنيباد رفتم جلو

 خوبه؟ حالتون شما_

 .نينباش نگران.خانوم ستين یزيچ_

 :گفتم مطبش یمنش کردن،به رامنتقل دکتر برانکارد با و امدن پرستار چند

 .مارستانيب رميم دکتر با من کن ليتعط رو مطب شما_

 .شدم آمبوالنس سوار داد تکون را سرش

 .شد منتقل بخش به باالخره یول ديکش طول یساعت کي

 .بود یسطح جراحت خوشبختانه

 :وگفتم نشستم یصندل یرو کنارش



 .کرد شرمندم،مجبورم من_

 !هيروان مردک اون ستمين ناراحت ازشما من_

 شد؟ چطور_

 !رميبگ ازش رو زنش قصددارم که ،گفت گفت راهيبدوب و شد اتاق وارد باشدت_

 .زارمينم زندش باشه داشته چشم ناموسم هب یکس و

 .دراومدم خجالتش از منم که کرد صورتم یحوال یمشت

 !داره جون هزارتا یول

 کجاست؟_

 !یکالنتر_

 :داد ادامه

 !بدم تيرضا که نينکن درخواست ازمن_

 !شمام طرف من نه_

 رو روبه باهم مارا همش مشکالت نيا نم،امايبب را دکتر یآقا بازم خواستينم دلم

 .کرديم

 

**** 

 !شده آزاد که وچهارساعته ستيب کينزد انيرينص حامد گفت که ميديرس یکالنتر به



 .بود شده کالفه یحساب اشکان

 !شانس یخشک به_

 :وگفتم گرفتم را اشکان شانه

 م؟يکن داشيپ ميتونيم چطور بپرس_

 .بده بهمون رو حاضر درحال یهايزندان کل یاسام تونهينم

 .بود باآنها صحبت مشغول مترجم و گفت مترجم به

 .بود وتريکامپ داخل سرچ مشغول انگار

 :گفت ما روبه مترجم

 کنه؟ نتشيپر ادهيز یليخ_

 :گفتم

 !آره_

 .بودم زده زل اسمها به دوارانهيام

 .کند دايپ یاسم بلکه تا کرديم نگاه بود دستش که يیها برگه به هم اشکان

 :گفت بود مانهمراه مترجم بعنوان هيترک در که یپسر

 ؟انيرينص حامد نيگفت_

 :وگفتم سمتش برگشتم

 ؟یکرد دايپ یزيچ آره_



 !بازداشته_

 !شهر اونور یکالنتر یتو

 !ميرس یم اونجا گهيد ساعت سه تا ما

 :گفت اشکان

 .گهيد مين،بريهست یچ معطل_

 

 *حامد

 !بود دکتره اون شيپ ارايت حتما

 !کشمتيم نکن شک.اميب رونيب ارايت

 !کشميم روهم کترهد اون

 !؟یزير یم روهم ساله دکترچهل با دهيرس يیجا به کارت

 .زد ميصدا ومامور شد باز سلول در بودم شده بازداشت که بود ساعت دوازده بايتقر

 !یآزاد رونيب ايب انيرينص حامد_

 .برداشتم را ساکم و بلندشدم

 چطورآزادشدم؟

 .ديرس گوشم به يیصدا بود کيتار هوا زدم رونيب

 کرد؟ آزادت یک یفکرکرد چيه_



 یگوش نبود،چراغ مشخص یزيچ اش هيسا جز برگشتم بود آشنا ميبرا یاديز صدا نيا

 اشکان دنيباد و گرفتم چشمم یجلو را دستم گرفت ميرو روبه و کرد روشن را اش

 .شدم شوکه

 !؟ جا نيا اشکان

 :وگفت آمد جلو

 !منم آره_

 !کردم آزادت من

 :وگفتم زدم پوزخند

 دم؟يروم دخترت آدرس یکرد آزادم چون یفکرکرد_

 :وگفت گرفت را ام قهي

 !ارين فتيکث زبون به رو دخترمن اسم_

 !بکشمت نجاي،نزارهمیکرد دورش ازم سالها

 :وگفتم گرفتم دردستم را قشيمتقابال،

 .بودم لحظه نيمنتظرهم_

 که تمراگرف دماغم خون.گرفت صورتش یجلو را دستش که دميکوب سرش به را سرم

 :گفت

 !یخواست خودت_



 هم ميداشت مرگ حد ،به هردو دميکوب صورتش به بامشت که زد شکمم به یلگد

 !ميزد یم را گريد

 .کرد متوقفمان يیصدا که

 !گهيد بسه_

 .زد یم نفس نفس ماهور

 :گفت اشکان

 !ا؟ين نگفتم مگه_

 ن؟يکشت یم گرويهمد زاشتميم_

 

 :کردگفتيم ناله که یدرحال گرفت قرار اشکان وکنار امد جلو

 !آخرخطه گهيد حامد_

 کجاست؟ ارايت ،بگو بگو

 .گرفت هدف مرا و امد رونيب پشتش از یا اسلحه که زدم قهقهه

 :گفت ديلرز یم شيصدا که یدرحال

 !کنميم یخال توسرت گلوله هي_

 !بگو

 !رميتوبم دست به که خوب چه_



 .شو خفه_

 :وگفت راگرفت دستش اشکان

 ؟یکنيکارميچ یدار یدونيم چيه اشب آروم جان ماهور_

 !نکن دخالت اشکان_

 حامد

 .برد هجوم ماهور طرف به و ديخند

 .زد سرش به یا ضربه اشکان که گرفت دستش یتو را ضيموها

 و بلندشد تفنگ یصدا ديکش رونيب بشيازج را چاقو که بودند شده مچاله هم یتو

 !بلندشد یغيج یصدا که برد جلو را چاقو

 خوردنش،ماهور چاقو دنيد با بود کرده برخورد حامد نهيس قفسه به ولهد،گليکش عقب

 .بود شده حرکت یب ها تيم ماند،مانند مات

 :گفت فيضع يیباصدا و داد قورت را دهنش آب

 ...!خواستمينم من،من_

 .افتاد نيزم یرو

 :وگفت ديکش دربغل را ماهور اشکان

 !زميماهور،عز_

 !باش آروم



 

 از و بزند حرف توانستينم بود،ماهور شده یخون دستانم برداشتم که را دستم

 .بود باز مهين دردچشمانش

 .ميديرس مارستانيب به چگونه دانمينم

 .شد یبستر مارستانينـبيدرهم حامدهم.رفت عمل اتاق به ميمستق

 !است مرده حامد که دميفهم بود شده دهيکش شيرو ديسف مالفه که یتخت گذشتن با

 ود؟ب مرده فطرت پست آن

 ...!باالخره

 !ش؟يکارها تمام بعد

 !راگرفت؟ انتقامش نکهيا بعد

 !بود کرده تياذ مارا ی بود،خانواده راگرفته انتقامش آره

 !بود؟ رفته بود شده انجام کارش که واالن

 .کرديم تجربه هم راخودش داد ما به که يیعذابها ديرفت،بايم یراحت نيهم به دينبا

 !ماند یم زنده ديرس یم مارستانيب به زودتر اگه که گفتيدکترم

 !انداخت راازکار قلبش و راکرد کارخودش گلوله اما

 !نبود قاتل ماهور

 !کرد دفاع ازخودش ماهور



 که گفتيم دکتر

 .است ميوخ ماهور حال

 !کرده یاديز یزيخونر

 .بماند ژهيو یها مراقب بخش تو ديبا

 !بود زده ضربه من به یماهور،بدجور تيوضع نيا

 !نداشتم غذاخوردن هب ليم

 !دميکش یم نفس زور به یحت

 !بود معنا یب زيچ همه ماهور بدون

 

**** 

 ارايت*

 منت اومدم که گفتي،میکالنتر رفتميم اگه نبود یخبر ازحامد که بود یدوروز

 !؟یکش

 نيازماش دميرود دکتر نيماش در دم که نييپا رفتم شدم آماده و زدم ايدر به رو دل

 :وگفت اومد رونيب

 .سالم_

 :وگفتم رفتم جلو



 ن؟يخوب_

 ن؟يرفتيم يیجا.بله_

 ن؟يداشت بامن یکار شما_

 !هست حامد به راجع راستش بله_

 .رميخبربگ ازش یکالنتر برم خواستميم_

 .رسونمتونيم ميبر خب_

 رييتغ نگاهش ناگهان بود صحبت مشغول آنها با یمطلوب یآقا یا قهيدق م،چنديرفت باهم

 .امد طرفم به یمعمول حالت با و برد ماتش و کرد

 شد؟ یچ_

 فرارکرده؟ حامد نکنه

 :وگفت داد رونيب را نفسش

 !مرده حامد_

 ...نداشت شد؟امکان یشد،مگرم درشت ميچشمها

 !داشت جان صدتا یافع مار آن

 !بود شيها ازنقشه یکي نهميا حتما

 !رممکنهيغ_

 !سردخونه شده منتقل.ممکنه چرا_



 :وگفتم زدم زل یا نقطه به.نشستم یصندل یرو

 شدم؟ خالص دستش از یعني_

 :وگفت کرد نگاهم برگشت

 ؟یکارکنيچ یخوايم آره_

 !کنم دايپ ومادرمو پدر خواميم_

 

 :وگفتم برگشتم

 ن؟يبرامـبکن یکاري شهيم_

 .بگو_

 کجاست؟ هست حامد که یمارستانيب_

 برمت،چرا؟يم_

 !مرده چطور نميبب خواميم_

 :وگفتم رفتم رشيپذ رفط ،به ميشد مارستانيب وارد

 کردن؟ فوت چطور انيرينص حامد ديببخش_

 !لحظه هي_

 

 *اشکان



 چ من اما.داديم اميپ مژده زديم زنگ یکيبودم،ن نخورده جم مارستانيازب شبيد از

 !؟گفتميم

 خورده؟ چاقو ماهور گفتميم

 .گرفتم باال را سرم

 .بلندشد يیصدا

 ن؟يا کارهيچ شما پس_

 !خبرباشه یب من مثل یکي ديشا

 بکنه؟ ديکاربايچ

 :،وگفتیسکو یرو ديکوب را دستش کردم نگاه دختر به

 کجاس؟ شوهرمن_

 !شد درشت ميحامد،چشمها کلمه دنيباشن

 !چگفت؟

 !شوهرم؟ گفت

 !حامد؟ گفت

 :وگفتم رشيپذ سمت دميدو نبود دختر ازآن یخبر امدم خودم به تا

 رفت؟ کجا بود جا نيا که دختره_

 :گفت مسخرت لحن با پرستار



 !دونميم چه من_

 .کرد اشاره چپ سمت به

 .کردم رصد را اتاقها و دميدو 

 باشه؟ رفته يیدستشو بود ممکن

 کرده خطا حسم باشم گرفته اشتباه که دميامد،ترس رونيب که منتظربودم در یجلو

 :گفت من دنيد با که کرديم خشک شال با را دستش... باشد

 آقا؟ هيچ_

 شم؟ رد نيربزا کنار نيبر شهيم

 :وگفتم دادم قورت را دهانم آب

 ؟یانيريحامدنص دنبال

 :وگفت شد درهم شياخمها

 ن؟يدونيازکجام ،شما شما_

 دخترمن بود ستادهيا ميرو روبه و بود دهيکش قد که دختر نيخت،اير اشکم ناخودآگاه

 !بود حسنا و

 کجاس؟ حواستون آقا_

 :وگفتم کردم پاک دستم پشت با را اشکم

 ...ارايت_



 

 :وگفت کرد تعجب

 ن؟يدونيم ازکجا رو من اسم_

 :دمينال بابغض

 !پدرتم من... من ارايت_

 .بود ام رهيخ ومبهوت مات ینطوريحرفم،هم نيا دنيشن با

 د،يلرز اش چانه

 .فشرد هم یرا،رو لبش و کرد بغض

 .گرفتم را ربغلشيز که خورد تلوتلو

 !جان ارايت_

 :وگفتم زدم داد

 .کمک نيايب پرستار_

 .کردند قيتزر بهش آرامبخش کردن،و منتقلش اتاق به

 .زدم زل  اش بسته چشمان به نشستم کنارش

 !بود ماهور یفتوکپ نبود،انگار من هيشب صورتش یاجزا

 !بودن مارستانيب تخت یرو ودختر مادر حاال

 :وگفتم دميکش شيشانيپ یرا،رو دستم خورد تکون که راگرفتم دستش



 .بازکن چشماتو ارايت_

 :وگفت ديکش باال را اش ینيب.افتاد هيگر به ديد که را نم

 ..بابا.گشتم دنبالتون من...من_

 !آوردم یدرم بال گفت،داشتميم بابا بهم نکهيازا

 ...جانم_

 کو؟ مامان_

 !؟....مامان

 :وگفتم فشردم را دستش

 !ینکن هول بده قول_

 .نيکن فيتعر_

 . کن استراحت فعال_

 .دادم حيتوض ناچار مکررش اصرار با

 تو به تا ميکرد یم دايروپ حامد ديبا دنبالت،اول مياومد گم،راستشيمختصرم من_

 !ميبرس

 گذاشتم قهيوث براش م،منيکرد داشيپ م،آخرشيروگشت یکالنتر و مارستانهايب یتو

 .شد شوکه حامد

 !بکشه جا نيا به کار خواستمياد،نمين که بودم گفته بهش بود نيماش داخل ماهور



 !حامد سمت ديکش واسلحه اومد مادرت ماا

 شد؟ یچ دونمينم که ميشد ريدرگ

 .بودم من هدفش کرد،حامد کيشل ماهور

 .رفت فرو ماهور شکم یتو دستش یچاقو و کرد اشتباه انگار اما

 :وگفت شد هول

 !خورده؟ چاقو مامان،مامان_

 

 :وگفتم انداختم نييراپا سرم

 !کن دعا اس ژهيو یها مراقبت بخش_

 :وگفت کرد هيگر ارايت

 !نيداد نجات شرش از رو من که خداروشکر_

 !سين قاتل مامان

 شه،درسته؟يم خوب

 .گرفت آتش دلم نگاهش و ازلحنش

 .بلندشد و اوردين ،طاقتسرمش شدن تمام بعد

 کجاست؟ ،مامان بابا_

 .نمشيبب خواميم



 شهيش اق،پشتات یرو روبه ميرفت ژهيو یها مراقبت بخش سمت ،به گرفتم را دستش

 .ميستاديا

 .گرفتم نشانه را ماهور تخت و کردم دراز را دستم

 .شدم هقش هق متوجه و داشت نگه شهيش یرا،رو دستش ارايت

 :وگفت گرفت یجا بغلم یتو آن کيدر

 !نيمرد شما کردميفکرم سالها نيا_

 !دمتونيند که خوردميم حسرت

 !دميد رو مامان سال همه نيبعدا

 !رهيبگ ازم نواو خدا سين انصاف

 ؟نه مگه

 :وگفتم کردم نوازشش

 !نزن بد نفوذ ارايت_

 .شهيم خوب

 :گفت ارايت به وخطاب امد پرستار

 ؟باشماهستن آقاهم نيا_

 !یبود اومده یا گهيد کسه ی واسه..شما آخه

 .هستن پدرم_



 .برس بهش ینزده،حساب وغذا آب به لب روزه سه پدرت_

 .کردم حس خودم یارا،را،رويت نگاه ینيپرستارسنگ رفتن با

 .کن نگام بابا_

 :گفت که کردم نگاهش

 !یگفتينم توم گفت ینم اگه_

 :وگفت ديکش را دستم

 !ميبخور چيساندو ميبر ايا،بيب_

 .رميبگ برات تا یخوريم ارا،اگهيت ندارم ليم_

 !خورمينم منم ینخور یزيچ شما یوقت تا_

 :گفت که رفتم بهش غره چشم

 !هست که نهيهم_

 دميفهم تازه من اما خورديم بابا ميديخر چيدوتاساندو ميرفت مارستانيب بوفه سمت به

 !هيچ دردش

 .رفتينم نييپا ميازگلو ها لقمه

 :گفت و گرفت هوبغضمي

 !شهيم خوب مامانت نکن هيارا،گريت_

 بزاره؟ تنها مارو تونهيم مگه اون



 

 اش نهيمعا دکتر روزوام بود نکرده یرييتغ ماهور یاتيح گذشت،عالئم هفته کي

 .کرديم

 !بود آورده یخوب ،باخودشمارستانيب به ارايت ورود با انگار

 .زد حرف حالش ازبهبود هفته کياز دکتربعد که

 .شود یم منتقل بخش به باشد داشته را تيوضع نيهم امشب تا اگر که گفت

 

*** 

 .زدم بهم را شتمخور و رفتم آشپزخانه سمت به دم،يراپوش لباسم نيبهتر و گرفتم دوش

 !بود افتاده جا

 !خواستميم که یهمونجور

 .زدم رونيب ازخانه و کردم خاموش را رشيز

 .رفتم مارستانيب به و گرفتم ینيريش

 :وگفت اومد جلوم بابا

 !اومده بهوش مامان_

 !یاومد که نگفتم بهش

 !شهيزميسوپرا



 :وگفت زد در به یا وتقه رفت ازمن جلوتر

 ده؟اوم یک نيبب ماهور_

 .شدم اتاق وارد سرش پشت

 .بازموند ازبهت دهنش وبعدش کرد یاخم اولش دنميباد

 .کردم یوسالم گذاشتم زشيم کنار را ینيريش جعبه

 :وگفت کرد وبسته باز را چشمانش

 اراست؟ياشکان،ت_

 نگه را بغضش کرد یسع و ديلرز چونش مامان و داد تکون آره نشونه رابه سرش بابا

 .دارد

 !ابغلميب_

 !داشت یخاص آرامش بغلش

 !بود مادرانه بغل نيا

 !بود حس نيحس،بهتر همان قايدق آره

 !نشده غيدر ازم که کردم خداروشکر

 !دهيبخش من به را مامادرم خدا که

 :وگفت زد کنار ازصورتم را ميموها

 !نمتيبب تونستم و ام زنده که خوشحالم_



 !خوشحالم منم_

 :گفت اشکان

 !اشد ميحسود گهيد من خب_

 :وگفت گرفت طرفمان رابه ینيريش

 !کن نيريش رو دهنت گرفته ینيريش دخترت_

 !پختم ميسبز قورمه تازه_

 :گفت تعجب با مامان

 ؟؟یبلد_

 ...وحامد خودم ی واسه شهيکنم،هميم یآشپز که هست یچندسال من بله_

 .ميبرد سر به درسکوت یهمگ لحظه هي کردم راقطع حرفم

 

 داشتم رد،دوستيبم نداشتم دوست د،گرچهيرس شيارهاک یسزا به اوهم باالخره

 ...شود مانيپش شيکارها از خودش

 .زدم رونيب وازاتاق کردم ی،عذرخواه خورد زنگ ام یگوش

 بله؟_

 !یمطلوب منم اراخانوميسالم،ت_

 چطوره؟ حالتون دکتر یآقا سالم_



 ن؟يکرد دايپ رو ومادرتون پدر شد یچ_

 !مارستانهيب مادرم فقط بله_

 مارستان؟يب کدوم.نده بد خدا_

 .شد یبستر حامد که مارستانيب همون_

 .اميم االن نيهم من_

 باال را شيامد،موها ینيريوش گل دسته ،با ومنتظرشدم رفتم نييکنم،پا مخالفت نتوانستم

 .بود دهيپوش وشلوار وکت بود زده

 :وگفتم گرفتم را گل دسته

 !شهيم ناراحت بابا نيباورکن نيفتيب زحمت به نبودم یۻرا_

 !هيحرف چه نيا نه_

 .کردم شييراهنما داخل سمت به

 ـ.گفت دکتر دنيد با بابا

 ؟یکنينم یمعرف دخترم_

 ـ.یمطلوب جمال کردن،دکتر کمک بهم یليخ شونيا_

 .بودند وگفت گپ مشغول اتاق رونيب ودکتر بابا.کردم فيتعر مامان یبرا را هيقض

 .بودند شده یميصم باهم زود یليخ

 .شد یم صيترخ گهيد مانما



 .شد یم ملحق ما به ناهار یبرا بابا،دکترهم اصرار با

 .بخورد ناهار باما که بودم معذب کمي

 .دميراچ زيوم ، کارهاراکردم خودم و رانشاندم مامان ميرفت که خانه به

 

 ـ.زدم شانيوصدا کردم آماده هم یساالد صحبته سرگرم بابا که دميد یوقت

 :گفت باتعجب بابا

 کارتوئه؟ نايا_

 :گفت دکتر که دادم تکون یلبخندسر با

 !خانومن پارچه هي_

 !معذبتر ومن شدن خوشحال وبابا مامان فشين،تعريازا

 یرو نگاهش ینيخوردن،سنگ شام هنگام نزنم حرف ادهميز کردم یدکتر،سع باحضور

 !بود من

 !کنم بارش راهيبدوب و دربروم ازکوره بود ممکن هرآن

 !کنم سکوت که کرديم حکم بابا حضور اما

 :دکترگفت که شدم ها بشقاب کردن جمع مشغول

 !هيعال دستپختتون_

 !کنم امتحانش بتونم،بازم که بشه بمينص سعادت نيا دوباره دوارميام



 :گفت بابا اما دميفهم کامل را منظورش من

 .نيکرد کمک دخترم به یليخ شما!نشه چرا_

 د؟يديم ديوع وعده چرا بابا ميبگو خواستميم

 ...از داشت رسما مرد نيا اصال

 !کردم یم قضاوت داشتم دهميشا!اليفکروخ بود بس گريد

 .ميرانـبرويا به قرارشد شد خوب مامان حال یوقت

 !دوربودم سال نوزده که يیجا

 کرد یم احساس مژده که بود دردناک گفت،چقدر ميبرا راهم مژده موضوع مامان

 !خواستيوهمدم،م خواهر واقعا دلم من درعوض اما ندارد ر یکس

 !کنم یشگيهم خانوادمان داخل را مژده که دادم قول مامان به نيهم یبرا

 از را کردم،چمدانيم راجمع ميها ليوسا ديبا بودن،منم کاررفتنمان دنبال وبابا مامان

 .افتاد تختخواب به چشمم که آوردم نييپا کمد یرو

 .گذشت چشمم یجلو از لميف مثل حامد با لحظات

 !گرفت ازمن شبه کي را ميايدن تمام حامد که امد ادمي

 !آورد ینم ميرو به مامان که بود خوب چقدر

 مياشکها با هم خانه نيا یها خاطره ،تا کردميم یخال را خودم ،کاش ختير اشکم

 !فتنديب ازچشمم

 .بروم نجايازا یهرفکر از یخال تا



 .گذاشتم راجا بود دهيخر ميبرا دعقدبع حامد که يیلباسها کردم،اما راجمع ليوسا

 :گفتم که ميبود فرودگاه داخل

 م؟ير ینم چرا_

 :گفت بابا

 .ميدکترهست یآقا منتظر_

 !دکتر؟_

 .ميبمون منتظرش رفتنمون قبل که بود گفته بهم آره_

 .کردند یروبوس و رفت سمتش به بابا که دميکش یهوف

 :گفت بابا.کرد یگرم یپرس لاحوا من با بامامان،وبعد اول و امد ما سمت به

 م؟يبخر یمعدن آب ميبر یايم ماهور_

 .ميبر_

 :گفت من روبه

 .نباشن تنها دکتر یآقا کنار توبمون_

 !بود شده یزير برنامه ازقبل نهايا انگار

 :وگفت گرفت جلوم یا جعبه که انداختم نييراپا سرم کالفه

 !من ازطرف یسوغات نيا_

 :وگفتم فتمراگر جعبه و زدم یکوتاه لبخند



 .ممنون_

 !شه یم تنگ براتون دلم_

 !شد ینم تنگ دلم که نداشتم،من گفتن یبرا یحرف شد درشت چشمام

 نطور؟يهم منم گفتميم ديبا حاال

 !رفتم در دادن جواب ريز مامان،از یباصدا

 

 دخترم؟ ميبر_

 .ميبر_

 .کرد یدکترخداحافظ از مانهيوصم گرم بازهم بابا

 :گفت که بروم خواستميم ندافتاد جلو وبابا مامان

 ارايت_

 .برگشتم سمتش به

 .باش خودت مراقب_

 :وگفتم زدم یلبخند

 .خداحافظ_

 

**** 



 :گفت مامان که فرستادم ميها هير به بار نياول یبرا را رانيا یهوا

 !یشيم خفه آلودس تهران یهوا_

 :د،گفتميخند همراهش هم بابا

 !بشه کيرمانت استمخوين،ميکرد خارج بودن یازاحساس رو من عه_

 .ميافتاد راه خانه سمت به

 .بلندشد غيوج دست خانه به ورودمان با که بودند منتظراومدنمان ايليخ انگار

 .باشه زدم،مژدهيم حدس که جلواومد یدختر

 داد دست من با وسپس ديوبوس گرفت دراغوش را مادر داشت تن به یقرمز راهنيپ

 :وگفت

 !یاومد که خوشحالم_

 .زدم ولبخند ردمروفش دستش

 هاهم عمه کردميفکرنم گرفت خو من با زود یليخ یکين دارم،عمه عمه دميفهم تازه

 !باشن؟ دوست برادرزاده نقدريا

 :گفتم باالبرد طبقه طرف وبه ديراکش دستم مژده

 ؟یبريم رو من کجا_

 .ايب فقط_

 کنه؟ خفتم خواستيم نکنه



 :فتوگ کرد بلند یلباس تخت یرو از ميشد اتاق وارد

 .بپوش نويا_

 :گفت باخنده که بودم زده زل بهش

 ه؟يچ_

 .منتظرم اتاق پشت دادوگفت رادستم لباس

 !،برجستهیمشک یها پولک با بود یمشک لباس

 :گفت مژده و امد در یصدا که دميپوش یمشک ساپورت داشت،با دنباله نشييپا

 ؟تو اميب_

 .شد،خندهـامـگرفت داخل منتظرجواب آنکه بدون

 :وگفت امد مسمت به

 !شهيآرا وقت خب_

 .بودميم فعال وقفه بدون ديبا انوقت.ميبود دهيرس که بود نشده ساعت مين هنوز

 

 .بود صورتم یتو دستش یساعت مين بايتقر

 :وگفتم رانشناختم خودم لحظهي نهيدرا خودم دنيباد

 منم؟ نيا_

 !خوشگله خانوم بله_



 !بود شده یميصم من با زود چقدر

 :گفتم

 !یباش ومغرور غد که داشتم ؟توقعیشد یميصم آنقدر بامن چطور_

 :گفت باخنده

 !ندارم خانواده نيا یتو یسهم که چرا؟من من_

 !يیتو خانواده نيا یواقع دختر

 ست؟يموقت ماندنش که بگه خواستيم یعني شدم ناراحت

 !یشد بزرگ نجايا م،تويندار باهم یفرق من مثل هم تو_

 .رميم نجايازا زود اي ريد من_

 !دمينم اجازه من!یبگ خودت مگه_

 !باشه ازخدات ديبا که تو_

 تو؟ بهتراز یک باشم خواهرداشته دارم دوست س،منين_

 .ماند ناتمام بحثمان مامان یصدا دنيباشن

 .رونيب نيايب نيکنيکارميچ دخترا_

 :وگفت راگرفت دستم

 .ميبر دراومد مامان یصدا_

 .کردنيم پچ پچ باهم و بودند دهش ريدنم،متحيد با همه ميشد جمع وارد



 .گفتم گوشش کينزد کرديم نگاهم رهيخ نطوريهم هم مامان

 ؟یکنيم نگاهم ینجوريا که شدم زشت یليخ مامان_

 !یشد فرشته!کدومه زشت_

 .ديانـرسيپا به جشن سوزنـانداختنـهمـنبود یجا که چندساعت بعدازگذشت

 .ميخورديم وشام ميبود نشسته زيم کي دور.بودم خودم ی خانواده در سالها بعداز

 :وگفت بلندشد مژده

 .ندارم ليم اتاقم رميم_

 :وگفتم راگرفتم دستش

 .نيبش_

 :وگفتم بلندشدم بود ناراحت مامان.کرد پاتند اتاق طرف به حرفم به توجه بدون اما

 .نيبخور شامتونو نينباش نگران ارمشيم من_

 :وگفت گردشد چشمانش داشتم نگه شيجلو رو ميپا که ببندد را اتاق در خواستيم

 ؟یکنيکارميچ_

 تو؟ اميب_

 .رابازکرد در

 ؟یندار ليم چرا_

 .اشتهانداشتم چون_



 من نکن یسع پس گذرهيم سرش تو یچ فهمم یشناسم،ميم رو خودم همجنس من_

 !یبزن گول رو

 ؟یچ که خب_

 !بودم یاضاف من اونوقت نينشست زيم هيسر بعدمدتها.نيتنهاباش خواستميم

 .یزنيم رو حرف نيا باشه ارآخرتب_

 :گفتم که برداشت را یکتاب

 مژده_

 :کرد،گفتم بلند را سرش

 !ميا خانواده هي باهم هممون ما!یخواهرمن تو_

 ؟؟یبفهم یتونيم نويا

 !نگو بهم یدلخوش محض_

 !هيچ یدلخوش_

 .امينم رونميب اتاقم تو نميش یم بست رميم منم یخور ینم توشام که حاال خب

 

*** 

 .آوردم یدرم شاخ ازتعجب اشتمد

 !اتاقش یتو رفت خودش حرف طبق سرشام،اما رهيم و کنهيم یشوخ ديشا گفتم



 !کنن خلوت بعدمدتها وبابا مامان که شد یفرصت دميشا

 

 .بازکردم را چشمم گوشه و دميغلت تختم یرو بابا یصدا دنيباشن

 .بود باز مهين اتاقم در

 .زکردميت شزد،گويم حرف تلفن با داشت انگار

 !نييفرما یم رنجه دکتر،قدم یآقا بله_

 !نيدار جا ما چشم یرو

 !کنميم اس رو آدرس من بله

..... 

 .خدانگهدار باشه...باشه...دنبالتون اميم

 اد؟يب قراربود یک

 بود؟ یک دکتر یآقا

 پخش جا هي هرکدام ميلباسها و بود نشده مرتب هنوز بلندشدم،اتاقم تخت یرو از

 .ندبود وپالشده

 .راشستم وصورتم دست ،ويیروشو یتو رفتم

 :وگفتم شدم آشپزخونه وارد غذابود پختن مشغول مامان

 .سالم_



 :گفت وبالبخند برگشت

 .ريبخ صبحت جان ارايت سالم_

 کجاست؟ مژده_

 .گردهي،ظهربرمیرو ادهيپ رهيم صبحا_

 :گفتم خوردميم که یدرحال و برداشتم يیکاهو

 ...دميشن ،حرفاشونم زد یم حرف تلفن با داشت بابا که دميد مامان،صبح_

 !دکتر یآقا گفت

 ؟یشناس یم شما

 !کرد کمکت هيترک یتو که یدکتر همون ارايت آره_

 !گفت؟ یم را یمطلوب یآقا!؟یچ

 جا؟ نيا اديب خواديم یمطلوب یآقا_

 !آره خب_

 چرا؟؟_

 !اين ميبگ شهيم اميم گهيم یوقت دختر،مهمونه اع_

 .رفتم اتاقم طرف وبه نزدم یحرف

 !وآمد؟ رفت نيازا بود چ هدفش

 .واريد به بکوبانم را سرم داشتم دوست



 

*** 

 یرچشميز رفتم اتاق سمت ميومستق کردم مادر به یسالم برگشتم که یرو ادهيازپ

 .انداختم ارايت اتاق به هم ینگاه

 !نبود سرحال انگار

 !چه من به کنجکاوشدم،اما

 !افتادم شبيد اتفاقات ادي وبه کردم عوض را لباسم

 بدشده؟؟ بخاطرمن حالش و نخورده یزيچ شبيد از یعني

 .رفتم اتاقش سمت وبه زدم رونيب اتاق از

 !نبود ايدن نيتوا انگار

 :وگفتم داخل رفتم

 ...ارايت_

 .انگار نه انگار اما

 .دادم تکانش و جلو رفتم

 ...ارايت_

 .داد تکان را سرش و کرد نگاهم

 !یزد قصنا سکته کردم فکر_



 .زدم که واال_

 :وگفتم کنارش نشستم

 !یگرفت غمباد شده یچ_

 :وگفت ديکش یهوف

 !شم یم بدبخت دارم_

 .ميبد انجام ميتونست یکار ديشا بگو تيبدبخت از خب_

 .راگفتم شدم آشنا بادکتر که داستان اول از

 .باشد زيانگ جانيه مژده یبرا انقدر کردميفکرنم یول بود شده خشک دهنم

 :گفت باخنده تهش

 رکردهيگ شتيپ گلوش نکن شک_

 

 !داره بابامو کشه؟سنينم خجالت سالشه چهل اون بابا.خدانکنه_

 !باشه یچ قسمت تا_

 .اورديدرب مرا حرص تا زد یم را حرفها نيا قصد از

 

 *مژده

 .بود ام یخواهرواقع ارايت بود،انگار رممکنيغ جمع نيازا کندن دل انگار



 !زالله آب مثل صافه دلش واقعا او دميگفت،فهم من رابه شدل یحرفها که لحظه آن

 !رميبگ فاصله خانواده نيازا خواستمينم گريد

 !منن ی خانواده نهايا

 

 :گفتم که زد یم غر همچنان ارايت

 ینم وجدان عذاب یزد تهمت بهش نکهيازا نباشه،اونوقت نيا قصدش دميشا_

 ؟یريگ

 .مزد حدس خب!منگنه یال یزاريروم آدم چرا_

 اد؟يم یک خب_

 :گفتم یکالفگ با

 .ادين اهيس صدسال خواميم دونميچم_

 بابا و شده تمام زيچ همه که گفتم مژده به زد صدا ،مارا امد ازسرکار که بابا بعدازظهر

 مبل یرو کهيدرحال م،پدريزد رونيب زد،ازاتاقيبر دستم یرو را یپاک آب خواهديم هم

 :گفت ما دنيد با بود نشسته

 .دخترا بگم یزيچي خواميم_

 :داد ادامه که ميکرد نگاهش

 .ميدار ژهيو مهمون_

 !رسه یم گهيد چندساعت البته



 :اراگفتيت روبه

 !ارايت یمطلوب یآقا_

 :گفت مژده روبه

 ...که داره يیماجرا هم یمطلوب یآقا نيا_

 :گفت حرفش وسط مژده

 !کرده فيتعر برام رو ازيرتاپيازس ارايت_

 :گفت بابا و ديراجو لبش که کردم رالگدمال مژده یپا

 !خوبه پس_

 :داد ادامه

 .نيايم فرودگاه،همتونم ميريم_

 :وگفت شد متوجه مژده که کردم باد تيعصبان از را ميلپها

 .نيبر ومامان تو ميايکجاب گهيد ما بابا_

 !دخترم زشته_

 .ميکنيم آماده رو شام ارايمنوت خب_

 :اراگفتيت به خطاب.شام یگفت اع_

 .بخوره روبازم دستپختت داشت دوست_

 



 !بهتره بخوره کوفت

 .اومد خوشش یليخ ميمطلوب یآقا پخت غذا ارايت اونجا مژده،_

 .نيکن آماده رو شام ديبمون شما هيفکرخوب

 :گفت مامان روبه

 .ميفتيب راه حاضرشو_

 :گفت زدند،مژده رونيب ازخانه که اونا

 ؟یکرد حال کردم درستش خوب_

 :وگفتم کردم نثارش یا غره چشم

 !داره؟ پختن غذا حوصله یک حاال

 !یستين ليم یب توم فکرکنه طرف و فرودگاه یبر که بود نيبهترازا_

 .کردميم مشيج نيس داشتم تشکر یجا گفتيم درست فکرکردم،آره

 :گفت که زدم باال نيآست

 !نندازه رتيگ تنها باشه حواست فقط_

 ؟یچ واسه_

 !ستتببو هوياره،يب بدست دلتو بخواد_

 :وگفتم زدم سرش به یا ضربه

 !کنم قلم پاشو جفت تا کنهيم جايب نگو،اون وپرت چرت مژده_



 .خوردميم حرص ومن ديخنديم زيزرير مژده

 در را وجودم تمام استرس.کردم،امدن عوض را لباسم و ميکارهاراکرد تمام باالخره

 .بود برگرفته

 .ميستاديا در دم مژده همراه استقبال یبرا

 شيموها و بود شده اصالح صورتش زديم جوانتر ها قبلن برعکس یطلوبم یآقا

 پشيت به هم کراوات امروز و داشت تن وشلواربه کت شهيهم بود،مثل کرده راکوتاه

 .بود شده اضافه

 .گرفت من طرف به را گل دسته و مژده رابه ینيريش جعبه

 .گفتم یدييبفرما و زدم یظاهر لبخند

 .رفتم آشپزخانه به عيسر

 .واردشد سرش پشت ومامان امد مژده

 :وگفت زد ام شانه به

 .اريب یچا جان ارايت_

 .ارهيم مژده_

 :وگفت رفت بهم غره چشم

 .اريروب يیاره،توچايم ینيريش مژده_

 :وگفت برگشت که بره رونيب آشپزخونه از خواستيم

 !یرنکنيد_



 :گفت مژده که دادم فشار هم یرو را ميلبها ازحرص

 !هييراخب نکنم غلط_

 !من اال دوننيم همه انگار_

 !خبردارن نکنه وبابام مامان

 !یببر يیچا تو داشت اصرار که دارن_

 :وگفتم گذاشتم ینيس داخل را وانهايل حرص با

 !دخترشه یجا که ی،کس یخواستگار اومده!کشهينم خجالتم کهيمرت_

 .زدم رونيب آشپزخونه از تيعصبان باهمان و ختمير يیچا

 اش وخنده شد تميعصبان متوجه کرد نگاه که صورتم به دکترگرفتم رفط رابه يیچا

 .محوشد

 :گفت بابا نشستم،که کنارمامان

 !داره گميد ليدل هي،یدورهم نيا ارايت_

 .گفتم زده هول

 .کاردارم خوردهي اتاقم رميم من،من_

 :وگفت رفت بهم غره چشم مامان

 !بعد یبرا کاربمونه_

 



 .دوختم چشم بابا به ناچار

 !شده مزاحم ريامرخ یبرا یمطلوب یآقا راستش_

 .گفتم دلم یتو

 !چرا؟ گهيتود بابا

 !ساله؟ چهل مرد هي به یبد رو دخترت یخوايم

 .ندارم قصدازدواج من،من_

 :گفت دوباره مامان

 !بزن سازمخالف بعد بزنه رو حرفش بابات بزار_

 .بود شده یعصبان یحساب مامان

 .اومده خوشش تو از دهيد تورو یوقت از یمطلوب یآقا_

 !اومده خوشش که کرده خوديب

 :داد ادامه

 !گرفته درنظر پسرش یبرا تورو و_

 !پسر؟

 داشت؟ زن مگه

 !بود؟ نگفته چرا پس

 :داد ادامه که ميبگو خواهميم چ دانست یم بابا انگار



 !داره پسر هي فقط و رفته خدا رحمت به که ساله ده دکترجان زن_

 :گفت خودش یمطلوب

 !آلمانه رمپس_

 ارا؟يت یموافق!کنم یمعرف بهش تورو خواميم

 !یبش من عروس تو دارم دوست یليخ من

 !نباشه یراض دپسرتونيشا اما_

 :وگفتم انداختم نييپا را سرم

 ...دارم من که یطيشرا با_

 !داشته ناموفق ازدواج هي پسرم راستش_

 !یدخترخارج هي با

 !بکنه اشتباه انتخاب خوامينم گهيد

 !شناسمش ینداره،م یمشکل که نمدويم

 

 :وگفت گرفت ميرو روبه قهيچنددق بعداز و درآورد بشيازج را اش یگوش

 !نه اي نهيش یم دلت به تو نيبب!پسرمه نيا_

 !واعصابه مغز دکتر

 !اونجاس که هست یسال وده گرفت روآلمان دکتراش



 .گرفتم دستم در را اش یگوش

 .دکتربود یجوان درواقع دکتربود،و هيشب يیجوراي پسرش

 خندان وچهره بود شيابروها نيب یاخم.داشت شير بودوته باالزده را شيموها

 !شد ینم دهيد درعکس

 !بود جذاب

 !داشت را یپسر نيهمچ یآرزو یهردختر یعني

 :دکترگفت

 !مهربونه یليخ نکن،قلبش نگاه اخموش افهيق به_

 !داره دوسش که یکس یبرا مخصوصا

 !ران؟يا اديب بگم بهش من

 :گفت بابا

 .نيديرس توافق به ديشا نيبزن حرف_

 کردم؟ناخودآگاه یم گفتم؟ازدواج یم چه ديبا یعني

 :وگفتم دادم تکان باشه نشانه رابه سرم

 .بابا نيبگ شما یهرچ_

 .رفتم آشپزخانه سمت به و بلندشدم

 :وگفت ديراکش دستم مژده



 شد؟ یچ_

 ؟یکرد قبول

 !کردم يیفکرا چه من بابا_

 !کرده یخواستگار پسرش یبرا رو من

 !داره؟ پسر_

 :وگفتم دادم راتکان سرم

 !دکتره_

 !ه؟يچ نظرت.اوه_

 !نمشيبب ديبا حاال!اديب که گفتم_

 

 :وگفت کرد هوبغلمي

 ؟یبر یخوايکردم،م عادت بهت تازه شدم خواهردار من تازه_

 :وگفتم امدم رونيب ازبغلش

 !باره به هداره،ن به نه رم،بعدشمينم که سفرقندهار_

 !برد ینم خوابم ازفکر شب آن

 !کردم؟يفکرم ازدواج به یجد یجد داشتم

 !یمطلوب یپسرآقا به قايدق آنهم



 !دميپرس یم هم را اسمش کاش

 بود؟ مهم نقدريا یعني

 بود؟ ربوده را دلم عکسش دنيد با یعني

 کردم؟يفکرم راجبش بودکه نشسته دلم به واقعا

 نخواهد؟ مرا او اگه خب

 .پهلوشدم آن به پهلو نيازا

 .برود رونيب ازسرم فکرا نيا که دادم فشار سرم یرا،رو بالشت

 .برد خوابم چطور شبيد دانميد،نميرس فرا روزبعد

 :وگفت ظاهرشد ميرو روبه بابا زدم رونيب ازاتاق نکهيهم

 !خواب ساعت_

 .بابا بودم خسته خب_

 !تهران دهيرس شيپ ساعت کي یمطلوب یآقا پسر بگم خواستم،بهتيم سين مهم_

 !رسانده؟ پرواز نياول با را خودش که بوده عجول ازدواج اونقدرواسه یعني

 :داد ادامه

 !نيدار قرار باهم امروزم نيهم_

 ؟يیهوي آنقدر چرا ،آخه فتهين بابا به نگاهم تا چرخوندم چشم

 ؟یگرفت زم،استرسيعز_



 !رارگرفتهق سرراهش تو مثل یدختر که باشه ازخداشم نباش،اون نگران

 

 *ماهور

 .کرديم یخط خط را دستش یجلو ورق یکاريازب و بود نشسته یصندل یرو مژده

 !نه اي گفتم یم مژده به ديبا دانميبودم،نم کرده دايپ را مادرش سرخاک

 !بود شده خوب حالش تازه

 :وگفت برگشت که گذاشتم اش شانه یرا،رو دستم

 ؟یداشت یکار مامان_

 !...بگم ی،چجور آره خب_

 .نيبگ شنوم یم_

 :گفتم من من با و بگم که کردم دست دست

 !مادرت سرخاک ميريم یخواست اگه یول کنهيم ناراحتت دونميم_

 و زديبر خودش یتو را زيچ همه که نبود یکس مژده چون بشه داغون کردميتصورم

 .داديم بروز

 ن؟يکرد دايپ چطور م،شمايبر آره_

 .یبخوا ديشا گفتم_

 .دکر وبغلم بلندشد



 .مامان ممنون_

 .ميگرفت هم گل شاخه م،چنديرفت سرخاک به ميرفت بعدازظهر

 

 *مژده

 !بود ارايبود،ت وبابا مامان که حاال

 !بود خوش دلم گهيد

 !ميايکنارب موضوع نيا با توانستميم اما بودم ناراحت مامان فوت از

 زشيتم و ختير آب بود یوخال خشک بود چندسال انگار که قبرش سنگ یرو مامان

 .کرد

 .ميختير سنگش یرو و ميکرد پرپر گلهارا

 !نمشيبب نتوانستم چوقتيه من

 :وگفتم خاندم فاتحه

 !دميند چوقتيه رو تو مامان،من_

 ماهور مامان به سپس دونم یم راومدميد یليخ!نيببخش رو دنتون،منيد اومدم االن

 : وگفتم کردم اشاره

 شما دونم یپرکرده،م برام شمارو یجا هيخوب مامان یلي؟خینيب یم رو ماهور مامان_

 .بخوره تکون دلم تو آب زارهينم و مهربونه یليخ یدون یم هم

 :وگفت کرد بلندم ردينگ دلم نيازا شتريب خواستيم مامان



 !یکنيم یعذرخواه که ینکرد یکار_

 !کنهيافتخارم بهت نهيب یم تورو که االنم

 :دوگفتيکش یآه که کردم نگاهش

 .ميبر گهيد_

 

 *ارايت

 

 :گفت که شوم ادهيپ خواستميم رساند را من یمطلوب یآقا

 !نباش یچيه نگران_

 !رينگ ازش شقه کله کم هي پسرم

 .۲۸شماره زيانداختم،م ی،نگاه شدم کافه وارد و شدم ادهيپ نيشازما

 که دميفهم بود نشسته که یمرد دنيباد رفتم جلو

 .بود دهيرس ازمن زودتر دکتر پسر

 .گرفت باال را سرش که شد من یها قدم متوجه

 !نشد اما شود بلند داشتم توقع

 .داد را جوابم سرش دادن تکان با که کردم سالم وآهسته رفتم جلو

 :وگفت انداخت ساعتش به ینشستم،نگاه



 !نيرکرديد_

 !ريتاخ قهيدق ده

 :گفتم دلم یتو

 !شناس وقت بابا

 !؟یکن همميتنب راومدنميد قهيدق ده بابت یخوايم حاال

 :وگفت شد ام رهيخ داشت عکس داخل که اخم باهمان و گذاشت زيم ی،رو را دستش

 م؟يينجايا یچ یبرا ما.شنوميم خب_

 :وگفتم دميگز را لبم پوست

 !پدرامون ی خواسته بخاطر_

 !نه اي ميپسند یم همو مينيبب که

 :وگفت داد تکون وراست چپ به را سرش

 ...پدرامون_

 ن؟ييانجيا اجبار به شما یعني

 ن؟يستين شما مگه_

 :وگفت گرفت خودش به مغرور حالت

 !اومده خوشم ازتون یمقدار دميشا نه_

 .جاخوردم



 :وگفتم

 ن؟يگرفت ازدواج به ميتصم يیهوي چطور شما_

 !ن؟ياومد آلمان از فورا

 :وگفت ظاهرشد لبش گوشه یپوزخند

 !یهست یزرنگ دختر اومد خوشم نه_

 !لنگه یم کمي هيقض ینجايا خب

 :وگفت کرد اخم

 !کنم ازدواج کنهيم انتخاب خودش که یدختر با اگه که داده قول من به پدرم_

 !بده پول ونيليچندم بهم

 

 !بودند کرده معامله مرا پس

 رسه؟يم من به یچ_

 :وگفت ديکش رونيب دفترچه بشيازج و انداخت باال ابرو

 چقدر؟_

 :داد ادامه

 .بدم بهت یبخوا هرچقدر چقدره؟حاضرم متتيق_

 داد؟يم رشوه من به بودکه چقدر ديرسيم بهش ازپدرش که یپول مگه



 :وگفتم زدم پوزخند

 !؟یکنيم جرئت چطور_

 !رسهيم من به یچ یگفت علنا خودت_

 !خواميم یزيچ نگفتم_

 نگفت؟ یزيچ گذاشته واست شرط که نيا به راجع پدرت چرا ضمنا

 گفت؟ یم ديبا چرا_

 !یباش انيجر در ،گفتمنشدم وابروت چشم عاشق و نداره برت هوا گفتم منم

 !ميخواينم چکدوممونيه چون

 !ميش یم جدا یا بهونه به بعدشم

 ه؟يباز مسخره ازدواج مگه_

 :گفت یعصبان

 !؟یونيپر دخترشاه یفکرکرد نکنه_

 !یستيدخترن تو درضمن

 !یدوم دست رن،جنسيبگ لتيتحو که باش نداشته توقع پس

 !بود کرده رميتحق

 !؟گفتميم چ

 !گفت یم را قتيحق داشت



 کنم؟ انکارش توانستميم

 !نکنم نشينفر توانستمينم که بود کرده باهام یکار حامد

 !ديلرز یم هم قبر یتو ديبا

 :وگفتم شدم مانعش اما ديرس چشمم ی چهيدر تا اشکم

 !یاريب روم به نبود الزم_

 !رکم یليخ ديببخش_

 !بود یشعوريب نبود بودن رک نيا

 :داد ادامه

 ؟یکنيم قبول خب یليخ_

 !کردم؟ یم قبول ديبا چرا

 !شد یم خوشحال ازدواج نيازا یليخ بابا ديشا

 کرد؟ یم قبول رو من ینگفت،ک بدم حرفش نيا

 بمانم؟ کنارشان توانستميم یک بود،تا هم بابا یآبرو بحث

 !اوردنيدرم بابا واسه حرف

 !بدم رد جواب گذاشتينم یحس انجا یول

 د؟يد ینم را یکس خودش جز که یازخودراض یمرد به بودم باخته دل من یعني

 !نشم رتريحق نيازا و کنم دفاع ازخودم کنم، مخالفت که دادينم اجازه یحس



 !بود؟ افتاده جانم به حس نيعکسش،ا دنيد ی لحظه ازهمان

 .امدم رونيب االتيازخ زد که یبشکن با

 !باتوام_

 :وگفتم دادم قورت را دهنم آب

 .باشه_

 .یاوک_

 !نکنه دايپ درز يیمونه،جايم وتو من نيب راز نيا یراست

 .دادم تکان را سرم و دوختم زيم به را نگاهم

 :گفت که ميزد رونيب کافه از

 ؟یبر یتاکس با یخوايم نکنه_

 ؟یکن یباز نقش ديبا که بگم الزمه

 :گفت.نزدم یحرف

 !پارکه ابونيخ اونور من نيماش ايب_

 !نبود مهمم مي،برا دانستم ینم را مش،اس داشت يیباال مدل نيماش

 !فکرکردم شيحرفها به همش راه یتو

 کرد؟ یم ازدواج باهام که کرديم لطف بهم داشت یعني

 !آوردم؟ یم شيرو به منهم بود خوب!داشت همسراول اوهم خب



 .جاخوردم زد که یحرف با

 ؟یکرد قبول چرا_

 

 :داد ادامه که نزدم یحرف

 نه؟ یشد عاشقم_

 .کنم شهيپ سکوت دمدا حيترج

 و شدم ادهياوپ به توجه ستاد،بدونيا مان خانه دم

 :زدگفت یم موج شيصدا از که یذوق با زدم،مامان را فونيا

 .باال نيايب_

 .بلندشد مامان دنيکش کل و دست یصدا ميشد داخل نکهيا محض به

 !جان آرشام مبارکه_

 .گرفت درآغوش را پسرش یمطلوب یبود،آقا آرشام اسمش پس

 .شود انينما شيدندانها بود شده باعث شدم،لبخندش رهيخ آرشام به

 !د؟يخند ینم شهيهم چرا پس آمد یم صورتش به لبخند

 .چته که گفت واشاره مايا با مژده

 .سين خوب حالم اصال که ديفهم او

 :وگفت ديکش کنارم ازجمع



 !دهيپر خوبه؟رنگت حالت_

 .افتادم آرشام حرف داي که ميبگو را هيقض تمام ميبگو خواستميم

 "! مونهيم خودمون نيب موضوع نيا"

 :وگفتم شدم منصرف

 .خوبم_

 .نشستن کنارهم بعدازشام،همه

 :گفت ازآن وقبل کرد شروع را بحث یمطلوب یآقا

 ن؟يننشست کنارهم چرا دوتا شما_

 .بود رآوردهيگ وقت هم یمطلوب یآقا

 :وگفت ،بلندشد بود نشسته کنارم که مامان

 .نيبش ايب انج آرشام_

 .شدم آرشام اخم متوجه اما بود نييپا سرم

 .کردم حس کنارم را حضورش یا فاصله با و کرد یعذرخواه ازمامان

 بودم؟ شده عاشق من یعنيکردم،يم یباز ميناخنها با

 !بشم؟ عاشق که بودم ساله۱۴،۱۵دختر مگر آخر

 !فکرکنم توانستمينم

 .بود افتاده ازکار مغزم



 یمطلوب یآقا که ميبود گرفته سکوت ی روزه دوتا ما و بودند صحبت مشغول همه

 :گفت بازهم

 !معذبن ماها شيپ جوون دوتا نيا که نيا مثل_

 !اتاق؟ یتو برن ستيبدن

 !مرد؟يم زد ینم حرف اگه

 :وگفت کرد دييتا را حرفش بابا

 !اتاقت نيبر کن يیراهنما رو ،آرشام جان ارايت_

 .وبلندشدم دادم تکون را سرم فقط انفجار درحال

 .دادم رونيب را نفسم و بلندشد اما بشوم عيضا و دياين دميترس ینخورد،م تکان آرشام اما

 :گفتم که راببندد در خواستيم اتاق داخل ميرفت

 !نبند_

 .بزار بازش کمي

 .نشست وترميکامپ یصندل یرو و گذاشت باز مهين را در

 

 :گفت رلبيز

 !کنه تحمل نويا یک حاال_

 :فتمگ اخم با



 ؟یگفت یزيچ_

 :وگفتم گفت یا نه خونسرد

 !یگفت_

 !کنميم تحملت دارم بزور که برسونم اطالعت به ديبا منم نيبب

 ...خب_

 !بود اليخيوب خونسرد چقدر

 :نشست،گفتم تخت یرو ميرو روبه و اومد جلو هوي

 نجا؟يا یاومد چرا_

 !سرجات برو

 :گفت ديجو یم را لبش که یدرحال

 ؟یش ساکت شهيم_

 !سرجات برو ؟گفتمیهست طلبکارم_

 حرف اجازه قرارگرفت لبام یرو که لبش و کردم حس گردنم پشت را ستشد هوي

 .نداد من به را زدن

 .جداشد و ديبوس یطوالن

 ؟یکرد کارو نيا چرا_

 :وگفت ديکش دهنش یتو را نشييپا لب



 !زديم ديد مارو داشت یخواهرجنابعال کارنداشتم،اما نيا به ليم منم_

 !ميرفتيم لو یگفتيم وپال پرت که توم

 !کنم ساکتت مجبورشدم

 .بود امد،مامان رونيازب يیصدا

 .جان آرشام_

 .بلندشد من به توجه بدون آرشام

 داده یخوب حس بهم يیهوي ی بوسه ان.زدم لبخند و دميکش لبم یرو را دستم

 !کنم اش تجربه بازهم خواستيم دلم چقدر...بود

 

 ؟یبست دل یا عقده خودخواه ی پسره نيا ارا،بهيت توسرت اکخ.گفتم لحظه بعدچند

 :وگفت انداخت تخت یرو را خودش و داخل اومد مژده هوي

 بود؟ چطور بوسه_

 :وگفتم گرفتم ازش را نگاهم

 .مسخره_

 !نايا و ميريم لو دميشن يیزايچ هي_

 ه؟يچ هيقض

 .یچيه_



 به؟يغر شدم حاال_

 .یستين بهيغر_

 .شد قطع بحثمان آرشام ورود با

 :گفت یجد آرشام

 ؟یبزار تنهامون شهيم_

 .رفت رونيب یحرف بدون مژده

 :وگفتم کردم اشاره آرشام دست بشقاب به

 زد؟ صدات نيبخاطرا مامانم_

 !خورميم وهيم من آره_

 .،نخوریخوريتونم اگه

 نخورم؟ چرا_

 بکنم؟ پوست برات که یندار توقع_

 :وگفتم برداشتم را ینارنگ

 !یآورد یم اقوچ دوتا الاقل_

 .دميم بهت صبرکن که یندار عجله غرنزن_

 .گذشت یروان مردک نيا با چندساعت خالصه



 بود مامان بود مشتاق شتريب ازهمه که یبشه،کس انجام ینامزد مراسم فرداشب قرارشد

 .ميکرديم داريد باهم بار نياول یبرا که يیها ليکرد،فاميم دعوت را همه که

 .بود ربرس حوصله ميبرا يیجوراي

 ...بود شيدرپ سخت یشدم،روزا رهيخ سقف به و دميدرازکش تخت یرو

 یم نابود را ام یزندگ یدست یدست ديبا زدم؟چرا ینم بهم را زيچ همه من چرا

 ...!ندارد من به یا عالقه چيه که یکس با یکردم،زندگ

 .دميپر باال دومتر و بازشد در هوي

 :وگفتم دميراد شد،مژده روشن که چراغ

 !چخبرته_

 .ميکن اختالط کمي گفتم بردينم خوابم_

 !یچيبگم،ه بهت اول نيازهم که گذشت، یچ وآرشام من نيب که یبپرس یخوايم_

 :وگفت درآمد یناراحت حالت به مژده یلبها

 !یشکست دلمو_

 :گفت خنده با بعد

 .ارميدرم تاتوشو_

 :وگفتم دميکش خودم یرا،رو پتو

 .ريبخ شب_



 .داد یم مژده رفتن از نشان شدن بسته یوصدا دميبخوا مخالف سمت به

 .بست نقش ميجلو شياخمو ی چهره که بستم را ميچشمها

 .ماندم رهيخ یا نقطه به و دميجاپر از ها زده برق نيع

 !بود؟ شده چم

 دم؟يد یم را او ريتصو چرا

 !شدم عاشق که کردم یباورم ديبا بود،انگار دهيپر ازسرم عقل پاک

 .فتديب ازسرم یعاشق تا بزنه کتکم فست هي حتما ديبا

 

*** 

 !تميفعال درحال مدام دارشدميب که یوقت ازهمان

 .ام سوزانده هم یکالر فکرکنم

 ـماند؟يم یباق ازم یچ بسوزونم هم یکالر یاستخون پوست منه آخه

 .کند شيآرا مرا یه یبزار که هم مژده

 و کرديم یمعرف  من رابه آنها ینوبت ومامان دنديرس یم سر یگريد ازپس یکي مهمانها

 !شدند یم مرگ ذوق دنميد از ازانها یبعض

 !کردم یم استقبال ازشون یظاهر ی خنده با منهم

 .نداشتم یا چاره اما بود کننده خسته



 :گفت مامان شد تمام که بودن،استقبال اديز ها ليفام

 .بپوش رو لباست برو_

 !دمش یم ،آماده پسر شازده اومدن قبل ديبا من پس

 :وگفت کشوند اتاق داخل را من مژده

 !بسازم ازت یچ نيبب_

 !نشم پلنگا هيشب خواهشا_

 !یشينم_

 آرشام که دميغ،فهميج و دست یصدا دنيشن با ديکش طول یساعت کي بايتقر کارش

 .اومدن وپدرش

 

 .داشت لخت نيبود،است کرده انتخاب ميبرا مامان که یلباس

 ؟دميپوش یم را نيا آرشام یجلو من

 دعا شد بسته پشتش پيز بزور و بود تنگ ميبرا کميکردم، تنم مژده کمک اجباربا به

 .برود ميوآبرو نرود در که کردميم

 !کرد یم يیخودنما دميسف پوست و بود افتاده رونيب ميها سرشانه

 :گفت نهيآ یازتو و زد ام شانه به مژده

 .شهيم وونهيد داماد آقا_



 !بخواد منو کاش بشه وونهيد فت،کاشگر شدت قلبم تپش حرفش نيازا

 !نبود خودم دست افکاراتم نيا

 .شدبا طرفه کي حسم خواستينم داشتم،دلم دوست را آرشام من که حاال

 .ماند رهيخ آرشام یرو ميچشمها همه از اول زدم رونيب اتاق از مژده همراه

 !بود نشسته یخوب به تنش یتو چقدر وشلوار کت

 ديفهم یبود،وقت کرده اضافه تشيجذاب به بود ختهير رتشصو یرو که شيچندتارمو

 یم یفکر چه نبود مهم گريد.نشست لبش ی گوشه یپوزخند کنم، یم نگاهش که

 .کند

 !بود؟ سرد نگاهش چرا

 !عشق؟ و احساس از یخال

 !نداشت؟ یحس من به هم ذره کي یعني

 .گرفتم آرشام از را نگاهم مامان یباصدا

 .نينيشب جان آرشام با دخترم_

 .نشست کنارم هم آرشام قهيدق بعدازچند و نشستم یصندل یرو

 یعني.دادينم نشان یالعمل عکس و بود زده زل رو روبه کردم،به نگاهش یرچشميز

 !بودم؟ نزاشته اثر شيرو اصال

 .بلرزد که داشت یدل مگر اصال

 .کردم یباز ميدستها وبا کردم اخم



 :گفت گوشم وکنار شد خم مژده

 !؟یشد عاشق_

 .گازگرفتم را لبم و جاخوردم

 .شنوهينم نباش نگران_

 !نه؟ اي یشد

 کنم؟ کمکت یخوايم

 :وگفت کردم حس را مژده لبخند.انداختم نييپا را سرم و نگفتم یزيچ

 !یشد_

 !من با خب

 !بده گوش گميم یهرچ

 ؟خب

 :گفت مامان

 !مژده ستين پچ پچ وقت االن_

 :گفت مامان.داد مامان به هارا حلقه جعبه یمطلوب یآقا

 .ميکن شروع خب_

 

 :گفت من روبه



 .تو اول جان ارايت_

 .درآوردم ازجعبه را حلقه

 :وگفت گرفت را دستش ،مامان اورديب جلو را دستش نداشت قصد آرشام

 ...آرشام_

 .کنم ستشد را حلقه که گفت بهم سر دادن تکان با

 .کند گاهمن نداشت قصد و بود مخالف سمت به نگاهش.زدم زل صورتش به

 .چرخاندم را صورتم و کردم دستش را حلقه

 .جان آرشام شماس نوبت خب_

 .کرد دستم را حلقه کنه نگاهم نکهيا بدون جلوبردم را دستم خودم

 !باشه؟ تفاوت یب تونستيم چقدر آدم هي

 ، بلندشدم و گرفت بغضم هوي

 .ستادميا نهيآ مقابل و اتاق یتو رفتم

 !بود آرشام یتفاوت یب از اشتمند شک و بود شده سرخ صورتم

 :وگفت اومد سمتم به عجله با مژده

 !يیتابلو توچقدر دختر_

 :وگفتم دميکش صورتم یرا،رو دستم

 !کنهيم تمياذ شيتفاوت یب نيتونم،اينم_



 !خوره؟يم یدرد چه به ازدواج نيا

 :وگفت نشوند تخت یرا،رو من

 .تهس یزيچ هي وسط نيا دونميم که نم،منيبب کن فيتعر_

 !شدم یم یخال و گفتميگفتم،ميم ديبا آره

 :گفت زده کردم،بهت فيتعر

 !پرو چه_

 !چته؟ تو ر،ينخ

 !یندار یتومشکل

 :گفت خنده با بعد

 !گفته؟ رو نيا چرا یدونيم_

 !یکن مخالفت ازدواج نيا با ینتون تو چون

 !داره یحس بهت اونم یعني

 :داد ادامه که دمينفهم را منظورش

 !نه اي یدار عالقه بهش توم که بفهمه راه نيازا خواسته گه،اونيد ارهد یفن هي هرکس_

 :وگفتم زدم پوزخند

 !داره حس بهم چقدر مشخصه رفتاراش نيا از_

 !کرد داشيپ ديبا که!داره یضعف نقطه هي یهرک خب_



 ؟یچطور_

 .زدم ضربه مژده یزانوها وبه دميد را مامان که در چارچوب سمت رفت نگاهم

 :گفت ماخ با مامان

 ن؟يکنيم فيتعر قصه نيدار نينشست اونوقت توئه، واسه مراسم_

 :گفت مژده

 .ميايم االن_

 :وگفتم دادم رونيب را نفسم

 !دهينشن حرفارو نکهيا مثل خداروشکر_

 :دادم ادامه

 .بگو خب_

 !نه؟ مگه خودمون نيب باشه راز هي بود گفته بهت اون_

 ...خب_

 :گفت که کردميم نگاهش گنگ

 .بگه همه به رو هيقض خواديوم دهيفهم خواهرم که وبگ تو_

 به الزم گهي،دکنه یعمل رو داده بهش که یقول یگيم و یزنيم حرف پدرش با که وبگو

 .نباشه ازدواج

 !هيچ حسش ینيبب که هيراه تنها نيا



 !کنه پنهونش تونهينم گهيد

 !شود ميتسل مغرور یآقا نيا بود وقتش ،حاال دميخند

 

 گذاشت دستم یتو را آرشام دست مامانم که نميبش خواستميم ميزد نرويب اتاق از

 :وگفت

 .وسط نيبر_

 .زدند دست همه

 د،يکش خودش طرف به مرا اخمش همان با آرشام

 .شد کم مانيصورتها ی فاصله و شد حلقه دورکمرم دستش هي

 کن اخم ینطوريکردم،هميم نگاهش پوزخند با من و کرديم نگاه بهم اخم همان با

 !چخبره دلت یتو فهمميم که باالخره

 .بودم معنا تمام به خنگ هي درمقابلش و بود خوب یليخ رقصش

 .نزنم یسکندر که بود نيا به حواسم و کردميم تکرارش داديم انجام یهرحرکت

 .نشست شيسرجا ازمن وجلوتر کرد ولم آرشام شد تمام که آهنگ

 .رفتنديم یکي یکي مهمانها

 :گفت یمطلوب یآقا

 .بگذرونن وقت باشن هم شيپ وداماد خانوم عروس امشب نظرمب_



 :گفت هم بابا

 .نيبگ شما یهرچ_

 .نداد نشان یواکنش دم،آرشاميکش یهوف

 .کنم فيتعر شيبرا را هيقض فرصته نيبهتر که داد عالمت بهم مژده

 .بست را در آرشام ميرفت اتاق داخل

 :گفتم مقدمه یب

 ؟ینيبش شهيم_

 .مبزن حرف باهات ديبا

 :وگفتم دادم قورت را دهنم زد،آب زل بهم و نشست

 !دهيفهم رويچ خواهرم،مژده،همه راستش_

 :وگفت کرد واخم شد درشت چشمانش

 !؟یريروبگ دهنت یجلو ینتونست_

 .ديفهم خودش نگفتم بهش یزيچ من_

 !یدار یخواهرفضول چه_

 !بگه همه به ويچ همه خواديم_

 :گفت تيباجد

 !؟یچ یعني_



 !زنهيم رقولشيز منم پدر اونوقت!خورهيم بهم یچ ههم بگه اگه

 :گفتم یخونسرد با

 .کردم یفکر هي من_

 رو داده تو به که یقول گميم زنميم حرف پدرت با ندونن،من یزيچ من پدرومادر نکهيا

 !خورده بهم که ميگيم پدرومادرم به یا بهونه کنه،به یعمل

 .شهينم انجام مياشتباه ازدواج هي گهيد

 :گفت تيجد همان با رفت وا

 ده؟؟يم گوش رو حرفت بابام یکرد فکر_

 !من با اون_

 !ندازهينم نيزم رو حرفم که دونميم

 

 د،يرس یم گوش به شينفسها یزد،صدا قدم را اتاق عرض و بلندشد

 :وگفت کرد فرو شيموها در رو دستش

 !هست؟ خودتم حرف نيا_

 :وگفتم رفت درهم ميابروها

 !ه؟يچ منظورت_

 !؟یخوايم رو نيا خودت_



 نخوام؟ چرا_

 !ميندار بهم یحس که ما

 :وگفت بلندشد

 .آره_

 .رفت رونيب و شد منصرف اما بزند یحرف خواستيم برگشت بازکرد را اتاق در

 :وگفتم گرفت ام هيگر

 !؟یکرد قبول یراحت نيهم به یعني،یلعنت_

 !؟یدار عالقه بهم کردميفکرم که کردميم اشتباه یعني

 .امدين چشمم به خواب صبح تا و دميشدرازک تخت یرو

 .دميديم کابوس زاشتميم هم یرو پلک هم یوقت

 .ديرس گوشم به در یصدا

 ـ:گفت ومامان دميکش یسرک پتو ريز از

 .ارايت پاشو_

 :گفت باتعجب که بلندشدم

 کرده؟ باد چشمات چرا_

 !؟یکرد هيگر

 :وگفتم دميکش چشمام یرو را دستم



 ...نيهم یبرا دميرخوابيد نه_

 شد؟ دعوات آرشام با شبيد نميبب بگو_

 !رفت شبيد

 !یچينه،ه_

 

 .بود تلفن با صحبت مشغول مامان.زدم رونيب اتاق از

 !ومده؟ين_

 .زنميم زنگ بهش منم

.... 

 .نيخبربد بهم باشه

 :وگفتم کردم نگاهش

 بود؟ یک مامان_

 !نرفته هم خونه رفته نجايازا که شبيازد آرشام!جمال یآقا_

 دختر؟ یگفت بهش یچ

 بود؟ رفته کجا کردم،پس تعجب

 :گفت روبهم

 .بهش بزن زنگ_



 را اش شماره و برداشتم را مياتاقم،گوش یتو رفتم و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 .گرفتم

 .دادينم جواب اما زديم بوق

 .گرفتم دوباره

 .ديچيپ گوشم یتو سردش و خشک یصدا باالخره

 بله؟_

 ؟يیکجا هست معلوم چيه_

 مهمه؟_

 !نگرانته پدرت آره_

 ؟یزد زنگ توچرا خب_

 :وگفتم شدم ساکت

 ؟يیکجا_

 ؟یبدون یخوايم-

 .آره_

 .هستم که نجايهم ايب پس_

 ـ.کنميم اس رو آدرس

 :وگفت شد اتاق وارد مامان کرد قطع



 داد؟ جواب_

 .آره_

 !توبود تلفن منتظر پس_

 گفت؟ یچ

 !ششيپ برم که گفت_

 !داره ازين بهت برو پس_

 برسونتت؟ بابات یخوايم

 .رميم خودم نه_

 

 .رساندم انجا به را خودم اسنپ با

 دومش ی طبقه به و شدم داخل در بازشدن با و زدم را فونيا دميرس يیاليو یا خانه به

 .رفتم

 .نبود ازش یخبر اما.زدم ديد را اتاقها

 .بود بالکن بودم نرفته که يیتنهاجا

 !بود شده زانيآو بالکن یها نرده به بازکردم را در

 .بود شده برجسته شيها وعضله بود تنش کوتاه نيآست لباس

 :گفت که رابستم بالکن در ديرس مشامم به گاريس یبو



 ؟یاومد چرا_

 !يیکجا.دونستميم ديبا_

 :وگفت کرد دود را گاريس

 !؟یچ که یدونست_

 خونه؟ ینرفت چرا_

 :وگفت برگشت

 دستته؟ چرا_

 :گفت که کردم نگاهش یپرسش

 !گميم رو حلقت_

 !تمومه یچ همه یگفت که تو

 :،گفتم چرخاندم انگشتم یتو  را حلقم

 ؟یبگ یخوايم یچ_

 .گذاشت شيلبها نيب را گاريس و چرخوند را سرش

 گفت؟ ینم کردم،چرا بغض

  رفت دستش سمت ميچشمها شد دهيکش دستم که برم خواستميم

 .دادفشار گاريس یرو را شيپا و انداخت شيرپايز را گاريس

 .کن ولم_



 .کن نگام_

 .بود یاشک ميکردم،چشمها نگاهش

 پراشکه؟ چشمات چرا_

 .نداره یربط تو به_

 :گفت پوزخند با

 !یلجباز یليخ_

 :وگفتم دادم تکان را خودم

 !کن ولم_

 !یبر یتونينم نخوام من تا نکن تقال_

 !بزن حرفتو_

 ؟یبشنو یخوايم یچ_

 .شدم رهيخ بهش اخم با

 :توگف گرفت را دستم

 !اريدرب رو حلقت_

 :گفت که کردم تعجب

 چرا؟_

 !اريدرب گفتم_



 

 :وگفتم شدم مانعش که ارهيدرب خودش خواستيم

 !دمشينم_

 :وگفت چسباند اش نهيس به محکم را سرم

 !من یوحش ی گربه_

 !دميشن یم را قلبش تپش یشدم،صدا شوکه

 .ديچک اشکم

 :گفت و کرد قاب تمصور دوطرف را شيدستها دوتا و آورد رونميب ازبغلش

 !یدار دوستم دونميم من_

 !یدار دوستم که بگو

 :گفت بامقاومت کنم جدا صورتم از را دستش کردم یسع

 !بگو_

 :گفتم هيگر با

 بگم؟ چرا_

 ؟یبشکن رو غرورم که بگم

 ؟یبزن پسم

 کنه؟يم برات یفرق ،چهیندار دوست منو که تو



 :وگفت زد پلک چندبار

 !یدار عالقه بهم که یبفهمون بهم تو که منتظربودم من_

 !کشوند جا نيا به رو من یحس آلمان همون از

 !نداره وجود یشرط!بود دروغ حرفام ی همه

 :کرد زمزمه سپس

 !دارم دوستت من_

 بود؟ مغرور پسره همان نيا

 کرد؟يم اعتراف اش عالقه به داشت

 :گفت آهسته

 شد؟ راحت التيخ_

 !یدار بهم یحس که بگو توم خب

 !بشنوم خودت زبون از خواميم یول یدار دونميم

 من نوبت حاال ديبوس مرا یناگهان که بود آرشام بار نياول رفت لبش سمت به نگاهم

 !بود

 شد بسته شيچشمها گذاشتم لبش ی،رو را لبم و دميکش باال را خودم پا ی ازپاشنه

 :وگفت داد رونيب ینفس بود بسته هنوزچشمش دميکش عقب و دمشيبوس قيعم

 !دميمفه_



 .بود لباسش به رهيخ نگاهم

 :داد ادامه

 !بودم کرده تجربش که بود یحس نيبهتر_

 

 را لشيوسا ،تمام بود خودش یشخص یاليو م،اونيزد رونيب اليو اون از یخوشحال با

 .ميکن یزندگ نجايا بعدازدواج نکهيا یبرا بود دهيچ

 !باشه شده عالقمند من به اول ازهمان شد ینم باورم

 .داديم نشان من به را خوشش یرو اشتد یزندگ

 یتالف که داد هشدار ميديکش نقشه مژده و من ديفهم تا گفتم،آرشام مژده به را هيقض

 !کنهيم

 .کردم نگاه دستم یتو ی حلقه به

 !کردم؟يم ازدواج داشتم

 !عشق با انهم

 .دميشن یم را شانيصدا هم ازاتاق

 !کردنيم مشخص را یعروس خيتار داشتن

 .ميبود اتاق یتو ومژده من

 :وگفت گذاشت پام یرا،رو سرش مژده



 ؟یگزاشت تنهام یديد_

 !رهيبگ تورو که شهيم دايپ ميبدبخت هي_

 :وگفت رفت بهم غره چشم

 !شوهرخواست یک_

 ؟یبنداز یترش یخوايم_

 :وگفت بلندشد اتاق،ومژده تو اومد خبر بدون آرشام

 !آرشام آقا_

 :گفت باخنده آرشام

 .فضول رزنخواه باش راحت_

 .رخندهيز ميزد هرسه

 :وگفت کرد نوازش را ام وگونه نشست کنارم 

 ؟یش یم من مال گهيد هفته کي یدونيم چيه ارايت_

 .ميستين تنها که رفتم غره چشم بهش

 :گفت باخنده مژده

 .زارميم تنهاتون_

**** 



 تورا که آنگاه. بيپرنش یراه هرچند! نه گام راهشبه خواند،یم تورا عشق که گاهآن»

 که گاهآن. جانکاه پنهانش غيت هرچند! کن نيتمک دهد،یم پناه شيهابال گستره ريز

 کوبد،درهم را نتيريش یايرؤ او یآوا اگر یحت! آور مانيا بدو کند، آغاز سخن باتو

 «.را یبوستان که شرطه باد مانند

 

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 

 يینها پيتا

 انيپا

 


