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1



!!!خ�س دانلود و �از کن�د_آوای#

���عاشقانه ا�� د�گر در راە است

آرام _نا_دن�ای#

:خالصه

!مچ عشق �چه گ�م و �ا خدمت�ار �ا�ام گرفتم

ی قرار گرفتم و �ه ک� دل �ستم که ممکن ب ود �ە احساس من ناخواسته توی مس��
...احمقانه ی من جو�ش و از دست �دە

!وری کنمو� من عاشق و دل�اخته ی اون بودم و هیچ جورە ن� خواستم ازش د

آرام _نا_دن�ای#

...داستا�� �س�ار متفاوت و جذاب

...مرادی_مهدخت#عاشقانه ا��  جذاب و خواند�� از 

"�سم هللا الرحمن الرح�م

�از هم اف�ار منو تو دام خودشون کشوندە بودند

...درگ�� بودم

�اد اوری  لحظه �ه لحظه بهمدرگ�� اف�اری که گذشته ی پر درد و رنج ام و 
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...م�کردند

 که �ارها و �ارها گوشه ی دلم خا� � خ
�

ورد و �ه ز�ان �الخرە چند روز پ�ش حر�
!...آوردم

...و اما عکس العمل �درم

د�د   کهکنه ، اما زما��  اول �ه روش خودش س� م�کرد من�ف ام طبق معمول
...آت�ش ام تند تر از این حرفاست �� داد و قال راە انداخت

...من �ا�د برم 

...�ا�د برم پ�ش مامان 

 کوف�� خ�� سخت شدە....د�گه طاقتم طاق شدە 
�

شا�د  د�گه تحمل این زند�
...سخت تر از هم�شه 

...دە�ارهای �ا�ا ، رفتار هاش ، حر�ات اش ، همه و همه من و عذاب م�

...ح�� نفس کش�دن تو خونه اش هم برام عذاب آورە

و حر�ات و �ارای تو این چند روز �ل� روهم نگذاشتم و تمام فکرو ذکرم شدە تمرکز ر 
...�ا�ا

...هر لحظه منتظرم لب �از کنه و �گه برو

م ...فقط اون موقع است که من آروم م�گ��

دن�ااا -

ون دادم ن�اهم و از آین. یهو از جام پ��دم ه ی رو �ه رو گرفتم و نفس پر از خشمم و ب��
...�ا چشما�� آت��� برگشتم �ه سم�ش

� اومدی...چته تو زدە �ه �ت؟...
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وع کرد �ه خند�دن ��

 رس�دن �...ارە زدە �ه �م دخ�� عمو جون -
�

ه خ�� ب�ا منو �عدشم �ه جای اینکه ��
�خور تمومم کن

برگشتم و رژ ل�م و برداشتم و روی ل�ام کش�دم

� دو�ستم تموم م��� حتما این �ارو م�کردم...

جووون -

ای مرض...

...درش و �ستم و پر�ش کردم تو �ا�س پر از رژ ل�م

� �ازوهای ق ...درتمندش چلوندمیهو دستم و گرفت و �ا �ه حرکت از جا �لندم کردو ب��

وع کردم �ه تقال کردند ی مرموز که کنج لب اما اون ب�خ�ال �ا ل�خند. �ا نق و نوق ��
اش �شسته بود بهم ن�اە م�کرد

ولممم کن...استخونام خورد شدن...خفه شدم...برد�ااا...

...ولت نم�کنم -

. خت افتاد�میهو خودش و رها کردو روی ت. آروم قدم برداشت و �ه سمت تخت بردم
چنان ز�رش له شدم که �م موندە بود امعاء و احشام و �اال ب�ارم

د   درحا�. از ته دل جیغ زدم که ترس�دو ولم کرد و کنارم دراز کش�د � که نفس نفس م��
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وع کرد �ه خند�دن ��

ارمرودە هام و دارم �اال م�...خدااا خفت کنه برد�ا  ...خدا خفت کنه...

ت خودش پهلو �ه پهلو شد دس�ش و دور �مرم بردو �دن �� جون شدم و �ه سم
...کشوند و پ�شون�م و بوس�د

خودم و از تخت  ��ــــع �اشدم و . گرد�ش و �ا دستام گرفتم و �ا تمام قدرت فشار دادم
� کشوندم و �ه ل�د مح�م �ه �اش زدم �ای��

آخ �ام شکست...�ااام...دیوونه چ��ار داری م�کن�� ...آیی��  -

آشغال تا تو �ا�� و �ا دل و رودە ی من �ازی نک�� ...

وهای مش� حالت م. ب�خ�اله ناله نوله های برد�ا. رفتم و دو�ارە روی صند� �شستم
ە شونه دارم و که حاال د�گه حسا�� آشفته شدە بودن و آروم �ه جوری که د ردم نگ��

...زدم و سادە �شت �م �ستم

روی س�نه ام بندازم  اومدم که �ال� گردن�ندم و که �شت گردنم افتادە بود ب�ارم جلو و 
�م و ��  که یهو برد�ا موهام و گرفت و آروم کشوند �شت کتف ام و �اعث شد 

م :ل�اش و کنار گوشم اورد و پچ زد. حرکت �اال �گ��

تو که م�دو�� من عاشقتم چرا انقدر اذیتم م�ک�� هان؟ -
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:آروم و حر� گفتم

ول کن موهامو...

ند تار از تو �لو خند�دو �ه خوردە ب�ش�� کش�دشون که �اعث شد احساس کنم چ
...موهام از ر�شه کندە شد

:جیغ زدم

�خدا ول نک�� � کشمت...برد�اااا موهاام...

در ضمن دست از �ا خطا ک�� ب�ش�� � کشم که کچل �� ...ول ن� کنم -

د � داشت درگوشم حرف م��

�ا این که . م دستم و آروم �ه جوری که متوجه �شه �ه سمت ش�شه ی اد�لن ام برد
...خرمعاشق اون اد�لن ام بودم حا�� شدم ازش �گذرم و آزاد�م و �اهاش �

دم و ک���دمش تو صور�ش که �اعث شد تند م وهام و ول حر� دندونام و بهم ف��
کنه

:دس�ش و جلوی بی�� اش گرفت و �ا اعص�ان�ت داد زد

خدا لعنتت کنه بی�� ام و خورد شد...آخ -
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آخ�ششش دلم خنک شد...خ��ت م�اد...

:اومد که ب�اد سمتم که عقب کش�دم و �ا خندە گفتم

نم �ا�ا ب�اد �اال ب�ینه داری دخ�� ��... � �ه دونه اش و � ک��  �خدا جلو ب�ای جیغ م��

� انگشتاش عبور کرد قش �سته دس�ش و برداشت و ن�اهش قفل خون ن. خون از ب��
رفت و روی ل�ه ی تخت �شست. روی دست اش شد

م�ش قدم برگشتم �ا�س دستمال �اغذی و برداشتم و آروم �ه س! دلم واسش سوخت
...برداشتم

...انگشت اشارش و �ه سمتم گرفت

ب�ای جلو �ه �ال�� �ت م�ارم -

:�ا چشما�� درشت شدە گفتم

� خوام بهت دستمال �دم عشقم...وا...

ستمال �ه د. صند� گذاشتم و رو �ه روش �شستم. �� حرف ن�اهش و ازم گرفت
:برداشتم و خودم و جلو کش�دم

...دس�ت و بردار...
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که مثال بهم   دس�ش و برداشت و �ه گوشه ا�� زل زد . ن�اە �� اهمی�� بهم انداخت
...�فهمونه �اهام قهرە

...ن�ا�د موهام و � گرف�� ...تقص�� خودت بود...

مثل . ل شدن�اهش روم قف. آروم خون بی�� اش و �ا� کردم و گونه اش و بوس�دم
م  مظلوم تو چشماش �ا ق�افه ا�� . هم�شه �ه راح�� � تو�ستم افسارش و تو چن�م �گ��

:زل زدم و گفتم

ب�خش�د �اشه؟...

:ل�خندی روی ل�اش �شست و لب زد

مگه � تونم ن�خشم -

وهام و بهم گرە کش ل�خندم داشت �از � شد که ابر . �م مومدە بود بزنم ز�رە خندە
زدم

�� �ه تختم خو�� � شه �� م... � �اد � ب�نه خ�� خب �اشو برو دس�ت و �شور م��
فکر �د � کنه

:اومد که حرف بزنه که صدای �ا�ا تو فضا پ�چ�د
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؟_  عشق �ا�ا کجاا��

...اە اە

ی �. � دو�ستم کوروش ال� مه��ون نم�شه. � دو�ستم �  خواد که یهو�� حتما �ه چ��
...فاز �ا�ا خ��ارو واسه من برداشته

:برد�ا خم شدو �ا خندە درە گوشم گفت

ی م�خوادا - � �ه چ��

:ن�اهش کردم و پچ زدم

ارە م�دونم...

...�ا�ا وارد شد

چته کوروش جان؟...

خند�د و �ه سمتمون اومد

...کوروش چ�ه �� ادب �ا�اتما_ 

:رو کرد �ه برد�ا و �ا همون لحن خندە دار گفت
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�ه دلم موند �ه �ار �ا�ا صدام کنه_ 

.برد�ا خند�دو �اشد

تو که به�� � شنا� - ای �ا�ا عمو جان �ه دل نگ�� دخ��

کنارش بزنم و   جلو اومد و �ه تکه مو�� که جلوی د�دم و گرفته بودو حال نداشتم
�شت گوشم برد 

دخ�� ن�ست که ��ە  -

: �ا�ا، �ا اخما�� درهم جلو اومدو دست برد�ا رو گرفت و گفت

! این خون ماله چ�ه؟_ 

م که از من سوا� خودم و زدم �ه اون راە و ن�اهم و رو درو و دیوار اتاقم چرخوند
... پرس�دە �شه

 ه��� �ه خوردە زد�م تو �و �له هم و� االن خ���م نگران ن�اش -

این پ�ش ب��ن اینطوری �خو ...��م �ا مال�مت تر...ب�ا برو دستاتو �شور...ب�ا برو_ 
همد�گه رو ناقص � کن�د 

...برد�ا �ه سمت �و�س رفت

�ا�ا روی ل�ه ی تخت �شست 

� �ارت دارم ...هوی کجا رو ن�اە م�ک�� دخ�� _  ب�ا �ش��

من دست برادر درض...�ارت و �گو خوا�م م�اد � خوام �خوا�م...نم�خوام ن� ش�نم...
زادە ات و هم �گ�� ب�� حوصله اش و ندارم 

دس�ش و که زدی ترکوندی _ 

 حقشه �ا من بودن درد د...
�
 که دس�ش نبودە و دماغش بودە دوما

ً
ارە او�
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: خند�دو گفت

� ...لج�اااز_  �گ�� �ش��

...دستم و گرفت و بزور �شوندم

ە شدمخودم و روی تخت ولو کردم و �ه سقف خ. س� نکردم از جام �لند شم ��

 کردم و گفتم
�

: پو�

�گو ...

ون اومد و درحا� که دستاش و خشک � کرد گ : فتبرد�ا از دس�شو�� ب��

و تخت آدم جلوی �ا�اش اینطوری ولو م�شه ر ...�اشو خودت و جمع کن...�اشو_ 

...�ا�ا تو �لو خند�د

: �ا اخما�� درهم گفتم

�اری نکن ...خت�ا�ای خودمه دلم � خواد اینطوری ولو شم رو ت...�ه تو چه اصال...
� ها ... که ب�ام ولو شم رو زم��

: ابروهاش بهم گرە خورد �ا�ا خند�دو گفت

-  � ...�ه قول خودت � شناس�ش که دخ�� ن�ست ��ە...برد�ا ب�ا ب�ا �ش��

وع کردن �ه خند�دن ... هردوتا �اهم ��

: شا� صدام و �اال بردم

� د�گه... ون � خوام اصال ب��ن ب�� ...� ه��� نم��م � ادامه م�دن...عه �س کن��
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�خوا�م 

�ا�ا دستم و گرفت و �ا �ه حرکت از حالت خواب�دە ،�شوندم 

� �� م��م ...مأمور�ت داری دخ�� جان - � گوش کن بب�� �ش��

: شوکه گفتم

؟!...مأمور�ت؟... ! مأمور�ته ��

؟_  ! ارە عمو چه مأمور���

ز منه ب�چارە �ا�د برد�ارو ن�اە کردم حسا�� اخماش توهم بود و پ�دا بود فهم�دە �ا
... برای مد�� برم تو نق�� که اصال نم�دونم �� هست

ش چرا انقدر قض�ه رو گندە ا...�ارە ز�اد سخ�� ن�ست...�چه ها �چه ها -
 کنه فقط برای �ه مدت دن�ا خانومه �ا�ا قرارە �ا �� جهانگ...� کن�د

�
ە مقدم زند� ��

 � هم��

� کش داری کش�دم و گفتم : ه��

� �اری و �کنم مگه مغز خر خ...محاله...چ��ار کنمم؟... من ...وردممحاله من همچ��
م و نخواهم رفت  د�گه دست کش�دم از این �ارا د�گه سمت این �ارا نم��
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�ار��ال عشقم  -

: �ا�ا رو کرد �ه برد�ا و �ا ��� گفت

 این وسط برد�ا_ 
�

... تو �� م��

... برد�ا ن�ا� بهم انداخت و حر� دستاش و توی جی�اش فرو برد

...واقعا که

�ن دوس�ش خ�انت کنه. �ا�ا چطور � تو�ست ...چطور � تو�ست �ه به��

ی دوستای �ا� اونم تو صنعت . ا بودتا جا�� که �ه �اد دارم جهانگ�� مقدم �� از به��
� �ا�ا و �ه. مد دسته �� از �ا�ا نداشت ث�ت رسوندن �� از  اما مثل اینکه �اال رف��

. قدم بودە و �سمعروف ت��ن برند ها �ه اسم خودش فقط از � رقا�ت �ا جهانگ�� م
!...هیچ وقت فکرش و ن� کردم ح�� �ه رفیق خودش هم رحم نکنه

ون اومدم :�ا صداش از فکر ب��

� و اخ��ن �ار�ه که دارم ازت � خوا...دن�ا جان ع��زم_  خواهش � کنم ...ماین اول��
ا �قه ام و انجامش �دە �عد برو هر غل� دلت خواست �کن ا�ه من گفتم چرا ب�

�چسب

انجامش نم�دم ... ن� خوااام..

: برد�ا پ��د وسط �حث و �ا اعص�ان�ت گفت

تم �ذارم �ا ...توهم �خوای انجامش �دی من ن� ذارم - �ه اقا �� د�گه  مگه من �� غ��
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نه بهت چس��د...بری تو را�طه 
�
� ک ە بود و ول کن �ارسا �اف�ه هفت �شتم بود که ع��

نبود 

... �حث اون که تموم شدو رفت �� �ارش...

: رو کردم �ه �ا�ا و در ادامه گفتم

فقط رفته  من...�ادت رفته چه �ال�� �ش اومد...�عدشم تو �ارسارو �ادت رفته...
و واست  بودم �ک �ی سند و مدرک که �ا�اش تو �اوصندوق خونه اش � ذاشت

�ارش ... فه�؟�...تو دیوونه خونه...االن کجاست؟...ب�ارم ��ە ی ب�چارە نابود شد
�ه دیوونه خونه کش�د 

: �ا�ا �الفه داد زد

دە �س کن�د د�گه �م رفت  -

چشمامون و از �اسه  منو برد�ا هم د�گه رو ن�اە کرد�م و سکوت اخت�ار کرد�م که نزنه
..در��ارە

: �م و ز�ر انداختم و آروم لب زدم

ر شدم...
�
... خ�� خب آروم �اش ک

 کرد و س� کرد آروم �اشه
�

... حر� پو�

م_  �اهاشونو � خورن اونا�� که �ارشون �ه دیوونه خونه � کشه چوب �ارای �ا...دخ��
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د�گه 

ف�د �تا�ی و پردە ی س. �ا اعص�ان�ت �اشدم و �ه سمت پنجرە ی بزرگ اتاقم رفتم
ا توش قد علم کردە کنار زدم و �ه محوطه ا�� که چند تا از محافظ های قوی ه��ل �ا�

ە شدم  بودند خ��

 منم �ه روزی چوب �ارای تورو � خورم د�گه...
�

رە؟ ا... �ع�� م�خوای ��

ت هیچ وقت تورو ع��زە من اوال ً که من �اری ن� کنم، �عدشم برد�ا که قرار ن�س_ 
نه برد�ا؟ ... تنها بزارە

...و فکرپ�دا بود که هم عص��ه و دلخورە و هم ت. صدای از برد�ا �لند �شد

نقدر احمقم که فکر کردە بود که من ا. کردە بود اما واقعا �ا�ا ،�ا خودش �� فک
ی ازش �خوام �اری که � خوادو انجام �دم؟ � �دون این که چ��

...هه

شم مثل این که �ادش رفته بود من دخ��

... از خون اون

...تماِم من ش��ه �ه اونه

اون . م�دممن �اری و �� دل�ل و �دون اینکه برام سودی داشته �اشه انجام ن
نم� دو�ست من �� � خوام، اون � دو�ست من واسه ی �� �ال �ال م � اون از . ��

خواست اش �س چرا �اری ن� کرد؟ چرا �� حرف فقط در . خواسته ی من مطلع بود
و گفت؟

اری که دلش نکنه فکر � کنه مثل گذشته جلوی دستورا�ش � خم � کنم و هر �
� خواد و �اب م�ل اش انجام م�دم؟
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دم ز�ر قول ا�ه قبول � کرد که برم پ�ش مامان �ا تأ. ا�ه بهم اجازە � داد � سف تمام م��
... ام � دادمها�� که تو گذشته �ه خودم دادم و واسش �اری که � خواست و انج

�ه هر حال من حرف خودم و زدم ...

ه تو اتاقه �ه شک � نداخت ک نفس عم��� کش�دو �عد �ه سکوت طوال�� که آدم و
: �ا نه گفت

؟  ـ ا�ه ��م �ا درخواس�� که دادە بودی موافقت � کنم ��

یهو حالم از این رو �ه اون رو شد

...حاال شد...آهاا

ل�خند رضا�ت �خ�� روی ل�ام �شست 

: برد�ا کنج�او گفت

! ــ کدوم درخواست؟

. ..واسه این که پر رو �شن ل�خندم و محو کردم و برگشتم �ه سم�شون

! واقعا ؟...

: ن�ا� �ه برد�ا کردم و گفتم
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� ز�اد مه� ن�ست... ... ه��� ع��زم چ��

� ز�اد مه� ن�ست و� تو �ا ش��دن تأی�د �ا�ات صورتت �ل ا ... نداختــ چ��

 برد�ا زدە �ه �ت ؟ ...
�

�� داری م��

ی  ـ جالب این جاست انقد این مسئله ا�� که داری ازم پنهان � ک��  مهمه که حا��
 ک�� قول هاتو و ز�ر �ا �ذاری و دو�ارە بری �ا �ه اقا �� د�گه ارت

�
ی و زند� ... �اط �گ��

: از � اعص�ان�ت داد زدم

 اعصا�م بهم ر�خت...
�

... ه هستبرد�ااا انقد رو مخ من نرو �ه اندازە ی �ا�

خوام �اری که �ا�ا فقط داشت تماشامون � کرد شا�د � دو�ست که ا�ه خودم هم �
ی ن� گفت � � هم چ�� ...که برد�ا �اشه برە  � خوادو انجام �دم برد�ا ن� ذارە واسه هم��

!... برد�ا �ا عص�ان�ت �ا شدو �ه سمت در خرو�� اتاقم رفت

ون پنجه وا�سادم ل�ام  �ه سمت اش رفتم رو . ن� تو�ستم �ذارم ناراحت از خونه برە ب��
د اخم روی پ�شو�� اش محو شد �امال مشخص بو . و روی ته ر�شش گذاشتم

� آ�� که رو آت�ش ر�خته �اشم فرو کش کردە ! اعص�ان�ت اش ع��
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� واست توضیح م�دم... .. .ع��زدلم مگه ن� �م ز�اد مهم ن�ست ب�ا �ش��

ه�� دارم حاال ای خدا خودم �م مشغله ی ذ. دس�شو گرفتم و دن�ال خودم کشوندم  اش
. ام گرفتمدستاشو تو دست. روی صند� �شست. �ا�د �ش�نم و نازە برد�ارو �کشم

: برخالف اعص�ان�ت ام بهش ل�خند زدم �ا لح�� پر از آرامش گفتم

� ع��زم من �ه �ا�ا گفتم �ه مدت �ذارە برم پ�ش مامان ... ...بب��

: �ش و �اال اورد و متعجب گفت

! ـ � خوای بری ام���ا؟

... فقط واسه �ه مدت...

�ا�ا داشت ن�اهمون � کرد

: پوزخندی زدو گفت

ـ �ه مدت �ا �ه جورا�� واسه هم�شه ؟ 

� من و �ا�ا ردو �دل شدو �دون این که س� کنه آر  وم �اشه �ا اعص�ان�ت ن�اە برد�ا ب��
: گفت
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 !...ــ واسه هم�شههه؟
�

؟ دن�ا از � تا حاال �اد گرف�� بهم دروغ ��

... من بهت دروغ نگفتم �ا�ا اش��اە متوجه شدە...

م تو �اری که گفتم و انجام �دە ، م �ذارم �ه چند ما� من قول م�دـ اها �س �اشه دخ��
... بری پ�ش مامانت

 خواستم واسه ی خدا ��م چ��ارت کنه �ه چند ما� چ�ه؟ من ا�ه �. �ه �ا�ا زل زدم
نم�دونم ک�ه و  چند ماە خالص شدن از دس�ت خودم و وارد زندگ�ه �ه آد� که اصال 

!چ�ه کنم که قبول ن� کردم

...برد�ا �ا اعص�ان�ت �اشدو از اتاق خارج شد

....�م موندە بود موهای خودم و �کنم

: گفتم  از جام �لند شدم و �ه جوری که برد�ا صدامو �شنوە حر� �ه �ا�ا 

... من ا�ه برم د�گه برگش�� در �ار ن�ست...

ول م�دم ترت�ب ـ تو �اب م�ل من نقش ات و �ازی کن و مدارک و از مقدم �گ�� من ق
... سفرتو �دم

 در موردش حرف � زن�م...
�
... �عدا

هنوز �ه در خرو�� خونه نرس�دە بود . ��ــــع دن�ال برد�ا رفتم

صدام توی �ل خونه پ�چ�د . از �اال صداش زدم
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برد�ا...

م شا�دم از شا�د از دروغ ا. از چشاش معلوم بود �غض کردە بود. روشو برگردوند
... پنهان �اری ام 

�ا �عت �له هارو � کردم 

ر ب�اد فقط �م موندە بود اشک اش د. دستم و جلو بردم ته ر�شش رو نوازش کردم
اسه این که مال ن�اهم � کرد �ه جورا�� دلم واسش � سوخت هر�اری � کرد فقط و 

� خودش ... اون �اشم و دوس�ش داشته �اشم دق�قا ع��

...ز من بود رو پنجه م وا�سادم و ل�امو روی ل�اش گذاشتم قدش خ�� �لند تر ا

...چشما�ه عس� طور و موهای مش�. �ه �� قد�لندو چهار شونه

، د�گه جذاب�ت اش  �ه جرأت � تونم ��م خوش��پ تر از برد�ارو تا حاال ند�دە بودم
... �ه کنار

�ه حالت اول�ه برگشتم

رو �ا�  �ا دستم اشکش. چشماش هنوز �سته بود قطرە اش� روی گونه ش لغ��د
کردم 

... ِعه عشقم گ��ه نکن د�گه...

�ا�د �ه �اری � کردم که �اور کنه پ�شش م�مونم 

ق��ونت برم من که هیچ وقت تنهات ن� ذارم ...

... نوازش کرد دس�ش و جلو اورد آروم گونه ام و . بهم زل زد.آروم چشماش و �از کرد
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دن�ا هیچ وقت منو تنها نذار �اشه؟  -

؟  اصال � خوای بهت قول �دم که...�اشه... �اورک��

... ـ نه ن� خوام قول �دی

...��� هللا ا . �م و ز�ر انداختم و ال� �� از انگشتام و حر� � کندم

ە. فک � کردم م�گه قول �دە ها
�
... ضایع ام کرد ا

بن��س و امضا کن -

: �م و �اال برم و متعجب ن�اش کردم و گفتم

! نکنه حرف منو قبول نداری ؟! �ع�� �� برد�ا؟...وا...

ی که � ... ـ قبولت دارم و� �ه دل�ر� � خوام �ه چ��

: �الفه گفتم .نذاشتم ادامه �دە

�اشه � ن��سم و امضاش � کنم واست ...
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از � ذوق ل�خند زد 

!...ـ جدی؟

دس�ش و جلو اوردو دستم و گرفت 

...خب ب�ا ب��م بن��س د�گه -

: ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم

فردا ب�ا برات � ن��سم �اشه؟ ...االن حوصله ام نم�شه...

تند ل�ام و بوس�د 

چ��ار کنم که �ا لوند�ات را� جز �ذیرش برام ن� ذاری  -

: �ا خندە گفتم

خ�� خب برو تا نزدم ز�رە حرفم ...

 کردو گفت
�

: پو�
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... ـ �اشه ع��زم

ە رو چرخوند .  طوال�� منتظر بودم که برە �عد مک�� . �ه سمت در رفت و دستگ��
: گفت  تو �لو خند�د و . برگشت تند �ه سمتم اومد از ترس قد� عقب گذاشتم

س  - ب�ا جلو ن��

روی موهام و بوس�د . بهت زدە جلو رفتم

ب�خش�د ا�ه موهات و کش�دم  -

ه س�نه اش ق�ل از این که �ه خودم اجازە �دم احساسا�� �شم �ا خندە دستام �
چسبوندم و هل اش دادم 

�مشو تا نزدم چشمات و در��ارم ...

ه �شانه ی درحا� که عقب عقب �ه سمت در � رفت �ا ل�خند خندە دارش �ی �
: تأسف تکون دادو گفت

�� احساس  -

و پچ زد. خند�دم دس�� براش تکون دادم . ..برام بوس فرستادو شب �خ��

ون دادم  ا �ه نفر صح�ت ��ــــع �له هارو � کردم �ا�ا داشت �. نفسم و �ا صدا ب��
�ا د�دنم . رمدر واقع س� نکردم که � در ب�ا. � کرد از حرفاش � در نیوردم
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وارد اتاقم شدم . گو�� اش و قطع کرد

جلو اومدو دس�شو روی موهام کش�د 

�� انجام م�دی؟ـ خب دخ�� �� �ه دونه ی خودم �اری که ازت خواستم و واسه �ا�ا

�ه خوردە فکر کردم 

ون دوس داشتم از این منجال�� که �ا�ا �ا �اراش واسم ساخته بود خو  دم رو ب��
ج سا� � شد �کشم ، دوس داشتم برم پ�ش مامان دلم واسش خ�� تنگ شدە بود پن

... �ه دور از چشم �ا�ا بود که تنها راە ارت�اط�مون و�دیو �ال

م�شه � گفت آدم واسه ه. اونم دق�قا مثل من متنفر بود از �ارا�� که �ا�ا انجام � داد
�ا ز�ر آب کردن  رس�دن �ه موفق�ت �ا�د تالش کنه تو�ل اش �ه خدا �اشه نه این که

� این و اون �ه �اال صعود کنه 

ود �انزدە سال �اهاش عج�ب بود مامان �ا اعتقادا�� که �امال بر عکس اعتقادات �ا�ا ب
 کرد

�
زند�

ت �ه طالق اخرش هم را�طشون �ا تمام حس دوست داشت�� که �ا�ا �س�ت بهش داش
ختم شد 

� شا�د تنها دل�ل این که �ا�ا قبول کردە بود من برم ام���ا و د� گه بر نگردم هم��
شت و� پنج سال دوری �س�ت �ه مامان دااحساس عش�� بود ک هنوز �عد از 

 �اهاش �شد
�

� �ه زند�
. مامان د�گه هیچ وقت را��

: یهو گفتم

ارە قبوله ...

؟. گونه ام و بوس�د ال نگذاش�� که احمق چرا �ه خوردە واسش طاقچه �ا...وا �ع�� ��
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� جدی و چقدر رو قولش داری حساب م ؟ �دونه چقدر تصم�مت واسه ی رف�� �ک��

ـ ق��ون دخ�� خوش�لم برم 

ە ی اتاق و چرخوند که خارج شه ... دستگ��

وع کنم؟ ... حاال � �ا�د ��

... برگشت

� عجله داری  !... ـ مثل این که واسه رف��

بهش مجال  اصال �ح�� که شدە بود و چرا �ا�د . حوصله �از کردن �حث و نداشتم
تکرار � دادم؟ 

وع کنم؟... گفتم � �ا�د �ارم رو ��

�ن صبح اش م��اپ آرت...ـ �س فردا شب مهمو�� بزرگ مقدم تو �اغ و�الش �ست و به��
...طراح ل�اسم و � فرستم اتاق ات

اقل د�دش رو �ا�د تو مهمو�� �ه جوری خودت و �شون �دی که ا�ه �شد دلش رو حد
... ت�ف ک�� 
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! تو �ه �ار من شک داری؟...

 و �ک�� 
�

� ر�سک بزر� � اجازە م�دم همچ�� ە �ه �� �� .... ـ شک ندارم واسه هم��
... معمو� ن�ست خ�ل�ا خواستارش ان

نار زدم و آروم لب جلوی آینه رفتم �ا ن�ا� پر از غرور موهام و از روی پ�شون�م ک
: زدم

... منم دخ�� معمو� ن�ستم...

: برگشتم �ه سم�ش و �ا ل�خندی غرق غروری کنج ل�م در ادامه گفتم

غ�� از اینه ؟ ... 

ری بهم ن�اە از حرفم خوشش اومد معلوم بود �ه شدت ام�دوارش کردە بودم �ه جو 
...� کرد که ان�ار سند و مدارک تو مشته اش بودند

... ـ نه واقعا 

ز روی ک�سول عطری که اخ��ن �ار ازش استفادە کردم و ا. ن�اهم و �ه آینه دادم
ش های چرم از صدای �اشنه ی کف. برداشتم و مرتب کنار عطرای د�گه ام گذاشتم

مردونه اش متوجه شدم از اتاقم خارج شد روی تخت ام دراز کش�دم 

�ن  نت � کرد دوست خودش خ�اچه جهان عج�ب و غ���� داشتم �درم �ه نزد�ک��
 ش��ه اون بودم و هیچ وقت ش�اهت ام و ا

�
ن�ار من �ه شدت از نظر اخال�
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...ن� کردم

.

ه خودم ندادم تو �ا صدای برد�ا از خواب ب�دار شدم مغزم فعال بود و� �ه تکونم �
نقد دهنه اش ا. دلم همه اش فحشش � دادم اخه این چه عادت �دو زنندە ا�� بود

د گرمای دها�ش گوشم و قلقل� م� � آروم درە . دادنزد�ک گوشم بود که وق�� حرف م��
د � ...گوشم صدام م��

نفس ب�دار ن� �� ...عشقمم...ـ دن�ااا

تکو�� �ه خودم  ز�ر �لوم و بوس�د ته ر�شش روی پوست ناز�م بود چقد اذ�ت � شدم
...دادم تا از �ارش دست بردارە

وع کردم �ه حرف زدن :�اصدای خواب آلود ��

 افتادە؟...
�

�� شدە اتفا�

چشام هنوز ن�مه �از بود

ـ ق��ونت برم صبح ات �خ�� 

مال توهم �خ�� ...

...ـ �اشو �اشو خوا�الو
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ولم کن خوا�م م�اد �ذار �خوا�م...

ـ ن� ذارم �خوا�� 

وع کرد �ه قل قل� دادنم  ��

نمت ها... � � �ا م�شم م�� ...آی آی�� نکن��

؟ �� � ـ توله سگ کیو م��

:اعص�ان�ت گفتم �ا . همش � خند�د و قلقل� ام � داد �اری کرد که �الخرە �ا شدم

بزنم تو گوشت ؟...

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت

ـ دلت م�اد؟

:نه گذاشتم و نه برداشتم گفتم

...ارە خ�لی�� ...
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:�ا چشما�� درشت شدە گفت

!ـ جدی ؟

�اشدم و �ه سمت دس�شو�� رفتم 

هان؟  من ب�ام صبح اینطوری ب�دارت کنم چ��ار � ک�� ...معلومه که جدی...

. صورتم ش�� آب و �از کردم و چند مشت آب �اشوندم توی. منتظر جوا�ش �شدم
: صداش توی اتاق پ�چ�د

واب�دی و واسه هم�شه ـ تمام آرزوم اینه که �ه صبح چشمام و �از کنم و ب�ینم کنارم خ
... مال من شدی

...تو آینه ی رو �ه روم ن�ا� �ه خودم کردم

ا من وق�� برد�ا از عشق اش �س�ت بهم � گفت عذاب وجدان � گرفتم چر 
دوست اش داشته �اشم؟  ن� تو�سم اندازە ا�� که اون دوستم دارە

!... مگه ای�� که ب�نمون بود عشق نبود

ون اومدم  تو چهار چوب در ا�ستادە بود . �ا صداش از فکرو خ�ال ب��

ـ کجا�� عشقم؟ 
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: مبهوت گفتم

ه��� همینجام ...ها؟...

... خورمـ �ا این صورت ما� که تو داری منم �اشم از جلوی آینه ُجم ن� 

... بهش ل�خندی زدم و از دس�شو�� خارج شد

 کردم و گفتم
�

: پو�

ا؟ ... چه خ��

سالم��  -

چشمم �ه ساعت افتاد 

!اوف ساعت دوازدهه ؟...

... ـ ارە د�گه 

ون اوردم چشمم �ه برد�ا افتاد بهم زل ز  دە بود ل�اسام و از توی �مد ب��

ی چجوری ل�اس و در م�ارن و ... � پوشن؟  چ�ه نکنه � خوای ن�اە ک�� �اد �گ��
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: �ا خندە گفت

... ـ نه دوس داشتم ب�ام �مکت

و ب�ار تلف شدم خ�� � خوای بهم �مک ک�� برو ص�حانه ام ر ... نه ن� خواد مر�...
 

�
...از گشن�

... ـ ای �ه چشم

� �ا ت ون رفت ل�اس خوا�م و در اوردم و �ه شلوار ج�� اپ �لب� ام و پوش�دم از اتاق ب��
موهام و شونه زدم و دم اس�� �شت �م �ستم

...ه ام اوردە بودندبرد�ا �ا ان�تا وارد اتاقم شدند ص�حانه ام و �ا مخلفات اش واس

: ن�اە گذرا�� �ه آن�تا انداختم و گفتم

؟ ... سالم آ�� خو��

؟ � ... ص�حتون �خ�� ...ـ مر� خانوم شما خ����

: نفس عم��� کش�دم و گفتم

... اهوم خ��م...
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...ن�ا� �ه �تا�اش انداختم

ی قد �لندو الغر اندام ...ا بی�� قل� و چشم ابروی مش� و ز��... دخ��

�اری که �ا�ا   ق�ل از خودش مامان �ا�اش جور کثافت �ار�ای �ا�ام � کش�دند هر 
 سهم ن� ذاشت� گفت و �� برو برگرد انجام � دادند البته �ا�ا هم اونارو �� 

 � ... پول ، خونه ، ماش��

ز دست دادو از اما چه فا�دە �انزدە سال پ�ش تو سانحه ی تصادف �درو مادرش و ا
... همون موقع �ه �عد جای مامان �ا�اشو تو خونه ی ما پر کرد

... ا�د متنفرەنم�دونم چرا �ه جورا�� احساس � کردم ازم خوشش نم�اد �ا ح�� ش

ان تنفرە آن�تا �ه من نبود � . م�ت نداشتچون اصال برام اه. البته �حث فقط م��

ان عالقش �ه برد�ا شد شا�د � م هوس بود ، از ن�اهاش � شد �ه راح�� متوجه م��
...نم�دونم

 که برد�ا تنها خ�� وقت بود ز�ر نظر داشتم اش ح�� چند �اری هم د�دە بودم تو ا
�

تا�
... بود � رفت

... رە� دو�سم که �ه راح�� حا�� تمام جسم اش و در اخت�ار برد�ا بزا

...آن�تا ص�حانمو ب�� تو �ال�ن... 

... ـ چشم

�ارو هم گرفت سی�� ص�حانه ا�� که تو دس�ش بودو برد و برگشت سی�� تو دست برد
برد 

ر واقع ب�ش�� د. دلم � خواست عکس العملشو �س�ت �ه را�طه ی من و برد�ا ب�ینم
ار برد�ا ش�ل � گرفتند دلم � خواست مهر تائ�د و بزنم رو اف�اری که �ا د�دن آن�تا کن

: �ا لح�� پر از عشوە رو کردم �ه برد�ا و گفتم
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عشقم ...

اسه ی برد�ا منو این همه عشوە اونم و . ب�چارە حقم داشت. برد�ا چشاش قلم�ه شد
� �اور نکرد�� بود ! تو این وقت روز �ه چ��

ز بود �امال قا�ل �اور حاال �ه جوری � �م این وقت روز ان�ار ا�ه �ه تا�م د�گه از رو 
... بود ن�ع حرف زدن و لحن ام

؟ ! ـ �ا م��

... اهوم �ا توام د�گه...

ە مارو ز�ر  �ا لحن حرف زدنم برد�ارو �ه سمت خودم تح��ک کردم � دو�ستم که دخ��
... نظر دارە

... ـ ق��ونت برم من

�ازی کنم  �لد بودم نقشخوب. برد�ا جلو جلوتر میومد دست اش و دور �مرم برد
فت تو ل�ست  �ادمه مامان هم�شه � گفت ا�ه �از�گر � شدم �� شک اسمم م��

�ن ها ... به��

ن�تا ح�� ن�م ن�ا� برد�ا �امال تح��ک شدە بود خودشو بهم چسبوند �دون این که �ه ا
!�کنه

ە ن�اە.دائم ق��ون صدقه ام � رفت کردم   اما من فقط ز�ر چش� �ه دخ��

از ! �� اعص�ان�هاز اعص�ان�ت و حرص رنگ پوس�ش �ه قرمزی � زد �امال پ�دا بود خ
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کنارمون رد شدو رفت 

...�� اخت�ار پوزخندی زدم

د برد�ارو هم خانوم عالوە بر این که از من �دش � اوم. �س درست حدس زدە بودم
دوست داشت

ە ی عو�� چطور تو�س�� �ه برادر زادە ی رئ�ست دل ب�ندی؟ دخ��

!ماش شدە بودمبرد�ا � اش و توی گردنم فرو برد و من تازە متوجه شهوت توی چش

: خودم و عقب کش�دم و �ا ��� گفتم

گشنمه �ذار برم ص�حانه ام و �خورم اقااا ...

... حقم داشت زدم ب�چارە رو پوکوندم. اخماش تو هم رفت

آدمو � کشو�� و  ـ توله سگ تو خوب �لدی �ا احساسات آدم ها �ازی ک�� تا مرز لذت
... تو �ک ثان�ه همه چیو نابود � ک�� 

... 
�

... ب�ا ص�حانه...خ�� خب تو راست م��

: �ا همون اخم روی پ�شون�ش گفت

ـ خوردم نوش جان 

. رو �ه روم �شست �� اهم�ت رفتم تو �ال�ن ش�شه ا�� اتاقم �شستم برد�ا هم اومد و 
وع کردم �ه خوردن �� ...
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خب ؟  -

خب که خب؟ ...

ـ �ا قض�ه د�شب چ��ار کردی ؟ 

... انجامش م�دم...

؟ ! �س من این وسط چ��ارە ام دن�ا؟! ـ �ع�� ��

... د�گه خسته شدم...

! ـ از من ؟

نکه قرارە از این �ه �عدم نه از این خونه و ادماش، از �ارا�� ک انجام � دادم و مثل ای...
ورو ب��ام برام انجام �دم، از �دری که فقط �ه فکر منفعت خودشه ،از جها�� که د

 � ون...ساخ�� ... �ا�د �ه جوری خودم و از این گنداب �کشم ب��

�ن ن�ست �ه ؟به�� � من راحت م��� ؟�ا تنها گذاش�� � راە حل دوم فکر  ـ چجوری؟ �ا رف��
... ک�� ؟

! راە حل دوم ؟...
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ـ ارە 

! کدوم راە حل؟...

... ازدواج �ا من -

 برد�ا...
�

... �� داری م��

� و متعجب گفت : �ا لح�� خشمگ��

؟ !... ـ �ع�� تو ن� خوای �اهام ازدواج ک��

ن� دو�سم �� �ا�د در جوا�ش � گفتم که کشش ندە 

... چرا � خوام �اهات ازدواج کنم و� االن نه...

 � خوای دست برداری از �ارا�� که عمو وادا
�

رت م�کنه انجام ـ �س � ؟مگه نم��
�دی؟ 

اها �ع�� راە رهای�م ازدواج �ا توعه؟ ...

... ـ خودت که م�دو�� من واسه ارامش تو هر �اری م�کنم

 ارە م�دونم و� من هنوز ب�ست سالمه فک � کنم واسه وارد شدن �...
�

ه �ک زند�
... هنوز خ�� زود �اشه
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... ـ داری بهونه م�اری د�گه

: صدام �اال رفت

ن�... �  در موردش حرف م��
�
م خ�الت راحت �س کن برد�ا بزار ص�حانه ام و �خورم �عدا

شد؟ 

�ا د�دن عص�ان�تم از حرفاش دست کش�د 

 ـ �اش �خور

ە مشغول خوردن ص�حانه ام شدم و اونم تا اخ��ن لحظه رو �ه روم �ش سته و بهم خ��
...شدە بود

ص�حانه ام و خودم و از جام �اشدم اونم دن�الم راە اوفتاد 

؟  ـ خب دن�ا خانم ن� خوای �ه قول د�شب ات عمل ک��

! کدوم و قول؟...

...نوشته و امضا...ـ همون قو� که د�شب بهم دادی د�گه

ول اصال چرا قب...اخه اون �� بود من گفتم؟. ای وای چه گندی زدم د�شب
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...خدا�ااا...کردم؟

ە : خودم و زدم �ه اون راە که ز�اد موض�ع و جدی نگ��

... 
�
اها االن حسش ن�ست �عدا

رفت و منو رو �ه �ا این حرفم عص�� شد �ا دوتا دستاش �ازو های ظ��ف زنان ام و گ
: رە خوردە گفت�ا ابروها�� بهم گ. بهت زدە تو چشماش زل زدم. روی خودش قرار داد

 ؟مثل این که � خوای �شت گوش بنداز�ش که فراموش شه 
�
... ـ �عدا

...در برابرش احساس ضع�ف بودن م�کردم

 بود �ه فشار �ه �ازوم �دە که آخ ام در��اد
�

�ا�

: هول شدە و ترس�دە گفتم

... ب�ا ب��م بن��سم واست...نه نه...

!...آروم شد

چش� ن�اهش کردم و ز�ر  ز�ر . راە اتاق �ار �ا�ا رو در پ�ش گرفتم اونم دن�الم راە افتاد
: لب پچ زدم

ی کردما ... چه گ��

؟ - ! �� گف��
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ه��� ...ه��� ...

� �ار درو �از کردم و وارد شدم �ا�ا تو اتاق اش نبود �ه ورق �اغذ و � ه خود�ار از روی م��
اش برداشتم 

خب �� بن��سم؟ ...

وع کرد �ه حرف زدن ... تو �لو خند�دو �ا ذوق و شوق ��

د�ا راد و هیچ وقت قول م�دم که جناب اقای بر ....ـ بن��س من دن�ا راد در تار�ــــخ فالن
... تنها نزارم

... هم زمان �ا حرفاش � نوشتم

� اون � لمات ، و� احساس خو�� نداشتم �ه جورا�� ان�ار مجبور بودم از نوش��
ا�ا ازم خواسته بودو � دو�سم ا�ه نن��سم و امضا نکنم محاله ممکنه �ذارە �اری که �

... آم���ا هم ک�سل د�گه. انجام �دم

ـ خب حاال ز�رش و امضا کن 

؟خطم که معلومه مال خودمه... ... امضا د�گه واسه ی ��

... ـ ع��زم �الخرە هر قول نامه ا�� امضا � خواد د�گه
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رو ازم گرفت    ذ�الفه �ه امضا �ه قول خودش ز�ر قول نامه زدم و بهش دادمش، �اغ
که ان�ار �ه جای   بود انقد �ه �اغذە ن�اە م�کرد و پ�شون�م و بوس�د خ�� ذوق کردە

صد خط نوشته بودم . چندخطه قا�ل دار البته برای اون

ـ ق��ون خط خوش�له ات برم 

برگه رو بوس�د و تاش زدو داخل ج�ب اش گذاشت

خب حاال د�گه � تو�� مأمور�ت عمو رو انجام �دی  -

ِعه؟ ...

ـ ارە 

برو اعصاب منو خورد نکن ... ب�ا برو ب�ا...

ردە از وقت نازن�نتون ن� خوا�د �ه خو ...تازە اومدم ها...عه �ع�� �� ب�ا برو ب�ا برو؟ -
و در اخت�ار این عاشق دل خسته �ذار�د؟ 

ە شدم و �ا لح�� جدی گفتم : بهش خ��

 ب�ا وقتمون و �اهم � گذرون�م ...
�
برد�ا من خوا�م م�اد برو �عدا

40



... دو ساعت �شدە ب�دار شد�ا!...خوا�ت م�اد؟ -

 کردو �ا اخما�� در هم گفت
�

: پو�

�� واسه این که منو از خ - � ودت دور ک�� �ع�� وقتا حس � کنم همه ی زورت و م��

جلو رفتم و دستام و دور گر�ش حلقه کردم 

من تورو دوست دارم ...این چه حرف�ه عشقم...

ە
�
ە ا

�
...ا

...حرفا�� که هیچ کدومشون از عمق وجودم �شأت ن� گرفت

لخو�� اش ان�ار چندتا �لمه ی �� مع�� و داشتم کنار هم  � چ�دم و محض د
! تح��لش � دادم

... دستاش و دور �مرم برد و �ش و توی گردنم فرو برد

�خدا ...ندگ�مونای خدا � م�شه منو تو �اهم ازدواج کن�م و ب��م �ە خونه و ز  -
... د�گه طاقتم طاق شدە دن�ا

ندە بودمش خودم و ازش جدا کردم و �ا ل�خندی مصنو� که بزور �ه ل�ام چسبو 
: گفتم
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�م ع��زم... �ا زود �اهم  دیر ...من که �جز تو مال کس د�گه ا�� ن�ستم ،هستم؟...م��
ازدواج � کن�م 

: گونه ام و آروم نوازش کرد و پچ زد

تا � دلم و واست صابون بزنم هووم؟  -

ار س� � کرد �ا این که هیچ وقت بهش اجازە ی همخوا�� و ندادە بودم اما هر �
حت تاث�� نوازشش ق�ل از این که ت. تالشش و �کنه که این �ار هرچه زودتر انجام �شه

م خودم و عقب کش�دم ... قرار �گ��

ون �ه دوری بزن�م؟ ....م��م...ِام... م��م چطورە ب��م ب��

 . از ق�افه اش پ�دا بود که فهم�دە � خواستم �حث و عوض کنم 
�

:  کردو گفتپو�

� منتظرم ...چرا که نه - برو ل�اسات و بپوش �ای��

... �اشه...

ون ...��ــــع از اتاق �ارە �ا�ا زدم ب��

ن�م بوتای . ش��مدو �از کردم �ه مانتوی کوتاە آ�� نف�� برداشتم و شلوار جذب م
م و �ا �ه ر�مل و از اونجا�� که ز�اد اهل آرا�ش ها�� غل�ظ نبود. خوش�لم و پوش�دم

... برق لب �و ته قض�ه رو هم اوردم

...ک�ف و گوش�م و برداشتم و از اتاق خارج شدم
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� لوکس برد�ا قدم برداشتم  وارد محوطه شدم و �ه سمت ماش��

راە بیوفت ...

! عه -

ن�اش کردم 

ی شدە؟... � ! چ��

 راە بیوفت؟ -
�

�� که م�� � مگه داری �ا نوکرت حرف م��

: �ا خندە گفتم

کرد ، حرکت   چ�ه نکنه انتظار داری �ش�نم تا هر وقت جنا�عا� دلت هوس حرکت...
کن�م؟ 

ت �ه درست ن�س...نه خانوووم من فقط دارم م��م لحن حرف زدنت و عوض کن -
 خانوم �ا �ماالت و جماال�� مثل شما �ا شوهرش اینطوری حرف بزنه

! حاال کو این شوهر کجاست ن� ب�نمش!...اوە اوە شوهر...

...ن�م ن�ا� بهم انداخت روشن کردو راە افتاد
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!نکنه دلخور شد؟

ی نگفتم اخه چرا �ا�د دلخور شه؟ � وا من که چ��

... دستم و جلو بردم و آروم انگشتام و تو انگشتاش قفل کردم

برد�ااا ...

هووم؟  -

: �ا غ�ظ گفتم

ه��� ...

عه �گو د�گه  -

ن� خوام �ش�مون شدم ...

؟ -  �ش...خب حرفت و بزن دیوونه...�ع�� ��
�

�� �عد م�� � �مون شدم؟ آدم و صدا م��

ون �کشم و �اهاش قهر �اشم که ف شار مح�� �ه اومدم که دستم و از تو دس�ش ب��
دستم دادو مانع ام شد 

ول کن دستم و انگشتام خورد شدن ...اخ اخ دستم...
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حق نداری �اهام قهر کن�ا  -

ول کن ...قهر ن�ستم...

م مش�ل�ه؟    ...ولت ن� کنم  - � خوام دستای عشقم و �گ��

دستم شکست �خدا ...برد�ااا...

و ماساژ � دادم ز�ر  در حا� که �ا نق و نوق �ا دست آزادم دستم. یهو دستم و رها کرد
! �ازم ق�افه اش درهم شدە بود. چش� ن�اش کردم

: ل�ام و آو�زون کردم و �ا لح�� �چه گونه گفتم

! دستم اوف شد...

تم و ن�اهش و از مس�� گرفت دستم و گرفت خودش و جلو کش�دم و مح�م دس
. بوس�د

: �ا خندە گفتم

تصادف نکن�م �ه وقت ...

: �ا ل�خند مرموز گوشه ل�ش گفت

تو ن� خواد نگران �ا��  -
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 کردم
�

: �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و پو�

�م؟ ... حاال کجا دار�م م��

ب��م رستوران؟  -

گشنم ن�ست ...

مت هووم؟  - کجا ب��

س�نما ...

! واقعا؟ -

حاال چرا تعجب کردی؟ ...ارە...

چه م�دونم تو که اهل ف�لم و س�نما نبودی  -

م � گفته ... نخ��

خب فک � کردم ن�س��  -
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اش��اە �ه عرضتون رسوندن ..

 کردو گفت
�

: پو�

�اشه  -

ون دادم و گفتم : �الفه نف� ب��

اصال نخواس��م ...

�ع�� �� !...وا  -

دم بزنم �ه جای خوب پ�دا کردی بزن �غل �ه خوردە � خوام ق...�ش�مون شدم...

: بهت زدە گفت

... �اشه -

� متوقف شد . درو �از کردم و پ�ادە شدم. طو� نکش�د که ماش��

...�ادە خن� توی صورتم �خش شد

47



...آسمون آب�ه آ�� بود

�ش�� ش��ه �ه اخه ب. �ه جوری که آدم �ا ن�اە کردن بهش احساس م�کرد واق� ن�ست
! نقا�� بود

!چشمام و �ستم و ر�ه هام و پر از هوای تازە کردم

... شد یهو �ا گرمای دست برد�ا دور دستم آرامش چند ثان�ه ای�م متال�� 

... ق�لش �ه خ�� �دی �د ن�ستا...

: �ا خندە گفت

�م  - من عاشق غافل���

ی �ا عاشق ترسوندن من؟ ...عه اینطور�است؟... عاشق غافل���

سونه  - تو که جون� آدم که جو�ش و نمی��

... 
�

�س �ا من جونت ن�ستم �ا تو داری دروغ م��

تو که م�دو�� من چقدر دوست دارم ...�دخل�� نکن عشقم...عه دن�ااا -

ارە �ه وض�ح دارم می�ینم ...

برگشتم و ن�اش کردم . �جاش وا�ساد
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د�ما ... � چرا وا�سادی داش��م قدم م��

اخماش درهم شد

! ای �ا�ا اینم امروز واسه من فاز برداشته

 نزدم چرا ال� ناراحت م��� ...�از �� شد؟...
�

من که حر�

�ه سمتم اومد و دستاش و توی جی�ش فرو برد

...به�� 

� انگشتام نداشتم ن�اش کردم. اصال حوصله قفل انگشتاش و ب��

قهری ارە؟ ...ناراحت شدی؟...برد�ا...

ون داد  ز�ر چش� ن�ام کرد و نفسش و ب��

�ع�� وقتا حس م�کنم تو داری منو �ازی م�دی -

 �اهم من و تو از �...مگه ال��ه...زدە �ه �ت...عه دیوونه این چه حرف�ه...
�

چه �
�زی...بزرگ شد�م آخرشم مال هم�م د�گه  چرا ال� اعصاب منو بهم م��

 دوسم داری؟ -
�

؟چرا �ا �المت دل منو گرم ن� ک...�س چرا بهم ن� � چرا �ه ...��
؟ �اری ن� ک�� �اورم شه توهم اندازە ی من عاش��

من که م��م ...معلومه که دوست دارم...
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 و� هروقت �خوای داستان و �ه نفع خودت تموم ک��  -
�

خوای منو هروقت �...م��
...منم که سادە...رام حرفات ک�� 

� ک���دم و گفتم : �ا عص�ان�ت �ام �ه زم��

� فکرا�� �ه � ...واقعا برات متاسفممم... فکر ...ت بزنهفکر ن� کردم درموردم همچ��
کردی من � ام هان؟ 

� شوکه هردوتامون و ن�اە � برد�ا جلو .  کردند تمام کسا�� که از اون مس�� � گذش��
... اومد و س� کرد آرومم کنه

ی نگفتم که...آروم �اش ع��زم آروم �اش...ه�س ه�س - � اعص�ا�� ...اش��اە کردم...چ��
ی از دهنم پ��د  � بودم �ه چ��

تا هم قدم �اهاش  دستام و تو جی�م فرو بردم و �ا اخما�� درهم �دون این که وا�سم
...قدم بردارم راە افتادم

... خودش و بهم رسوندو مح�م گونه ام و بوس�د

من طاقت قهرات و ندارم دن�ا ...قهر نکن�ا �اشه...ق��و�ش برم من -

ە برگرد�م خونه ...منم حوصله ی تورو ندارم...ولم کن برد�ا... به��

� االن...�ع�� �� حوصله ام و نداری؟...�ع�� �� برگرد�م خونه؟ - ی ��م بب�� � م �ه چ��
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� �اهام چ��ار داری م�ک�� ..��ــــع اعص�ا�� م���  ، بب�� �  �ارات و بب��

�ار بیخ پ�دا کنه و   مغزم داشت منفجر � شد واسه این که گند نزنم �ه را�طه اتمون و 
ت �خورن �جام عمو دو�ارە زنگ بزنه �ه �ا�ا و جرو�حثای �سام آور �ا�ا استار 

... وا�سادم و چندتا نفس عمیق کش�دم

... برخالف درونم که آت��� بود ل�خند زدم و برگشتم �ه سم�ش

...عشقم ب�ا همینجا این �حث و تمومش کن�م...

...ن�اهش و از چشمام گرفت و �ش و ز�ر انداخت

...وای د�گه داشتم دیوونه م�شدم

نبودم  در واقع اصال اهلش اصال حوصله ی منت ک�� و ناز کش�دن و نداشتم

... ب��م -

دم و �شت �ش رفتم. از کنارم رد شد �ش و دس. دندونام و از حرص بهم ف��
...گرفتم

�ن حرف و �ا حدی��  ی طوال�� و �اهم قدم زد�م �دون کوچک�� ...مس��

: واسه این که � صح�ت و �از کنم تند گفتم

�ست�� � خوام ...
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! ن�م ن�ا� بهم انداخت و اهم�ت نداد

... عشقم �ست�� � خوام...

م - ... جلوتر برات � گ��

�اش �س من �ش�نم تو برو �گ�� ب�ا �اشه؟ ...

. ن�ا� بهم انداخت. �جاش وا�ساد

! چ�ه؟...

ون داد  �الفه نفسش و �ا صدا ب��

� االن م�ام ...�اشه - �ش��

: رو پنجه وا�سادم و گونه اش و بوس�دم و گفتم

مر� ...

ل�خندی روی ل�اش �شست و �م �م ت�د�ل �ه خندە شد 
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چ�ه چرا م�خندی؟ ...

خوب �لدی دلم و ذرە ذرە آب کن�ا  -

: ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

... برو برو برام �ست�� �گ�� ب�ا...�له د�گه...

ادم دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار د! �ا ل�خند بهم زل زدە بود

دە برو د�گه ...

خند�دو بزور ن�اهش و ازم گرفت و رفت 

�اتر کردە بودند روی ن�مکت ز�ر سا�ه ی درختای ��ه فل� کش�دە ا�� که مس�� و ز�
...�شستم

ون اوردم ...گوش�م و از توی ج�ب ام ب��

 کردم و �عد وارد کردن �سورد واردش شدم
�

...پو�

�� اخت�ار پوزخندی زدم 

سادە �دە  pmتو که کسیو نداری بهت زنگ بزنه �ا ح�� گه گداری �ه ...احمق...
ی هم برای ک� اهم�ت ندارە...محض دلخوش�ت ...�خدا که ا�ه �م��

البته چرا شا�د اهم�ت داشت
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...شا�د مامان �ا ش��دن خ�� مر�م �ه خوردە ناراحت � شد

...و البته برد�ا

... شا�د برد�ا هم ناراحت � شد

؟ � !هم��

!فقط دو نفر؟

� دونفرم ممکنه زودی فراموشت کنند که � کنند ...تازە هم��

 �� دل�� و عشق دست رو دست �ذار 
�
ە، مامان هم که برد�ا که �ا اون ق�افه اش عمرا

نه � مه تا من زنگ نزنم سا� �ه �ارم بهم زنگ نم�� ! انقدررر درگ��

� اش و دارند �م که خ�� ها هوس داش�� من دخ��

...مردهای هوس �ازی که �ام هاشون م�ل �ه هوس دارە

... کسا�� که مدت هاست توی ح�ت لمس ام گذاشتم اشون

م...دن�ا -
�
الووو ...�ا توا

: گفتم اال بردم و�ا صدای برد�ا ن�اهم و از صفحه ی گوش�م گرفتم و مبهوت �م و �

! جانم؟...

 �ه سمتم گرفت
�

ازش گرفتم اش . �ست�� ش�ال�� بزر�

... وای ش�ال�� ...مر� ع��زم...

ق��ونت برم � دو�ستم دوست داری  -
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!واسه خودشم ش�ال�� گرفته بود. کنارم �شست

وع کردم �ه خوردن ��...

دن�ا خانوم داشت �ه �� فکر � کرد؟...خب حاال �گو ب�ینم -

!وا ...

�گو د�گه کنج�اوم  -

... ه��� برد�ا...

؟ - �اور کنم ؟ ! ه���

... �اور کن ه��� ...

�اشه  -

ارم و براش ب��زم که احساس کردم �ا�د �ش�نم و س�� تا پ�از اف�) �اشه(�ه جوری گفت 
... رو دار�ه که آقا ناراحت �شه و دو�ارە فاز دلخوری برندارە

س دارم...داشتم �ه فردا شب فکر � کردم...داشتم... کنه نتونم ن...�ه خوردە اس��
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جلو اومدو روی موهام و بوس�د 

س �� تو که ماشا� ه��� �م نداری - � و ظاهر چه چه تو خوش�...ق��ونت برم اس��
... تو

سوا� ن�اش کردم و منتظر ادامه ی حرفش شدم . کنج�او شدم

خب؟ ...

ه��� ولش کن  -

؟ ...نه �گو... چه تو ��

: �ا خندە گفت

... اغوا�ری و ف��ب �اری و �از�گری و دوزو �ل� -

�ه مشت ک���دم تو �ازوش که زد ز�رە خندە 

�� از ...ریدس�ت درد نکنه که �ل خصلت های �دم و داری �ه روم م�ا...عوضی�� ...
س و اضطرا�م �استه شد مر�  اس��

وس�د تقال کردم اما بزور �غلم کرد و ز�ر �لوم و ب. دستاش و دورم برد 
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�ست�� و � ک��ونم تو صورتتا ...حوصله ات و ندارم...ولم کن...

... چشمای عس� اش درشت شدو ق�افه ی جذا�ش و �انمک تر کرد

؟ - ! چ��ار � ک��

ه ی بزرگ و تو روم و ازش برگردونم و حر� قاشق و فرو بردم تو �ست�� و �ه ت�ک
دهنم گذاشتم 

ونه تو که م�دو�� من طاقت قهراتو ندارم دیو ...خ�� خب �ا�ا قهر نکن -

ب�ند �ا�ا ...

: �ا لح�� جدی و بهت زدە گفت

؟ - ... �� گف�� دن�ا!...��

...اە �ازم گند زدم

م ...هیچ جورە نمیتو�ستم جلوی ز�ون کوفت�م و �گ��

برگشتم و ل�ام و براش آو�زون کردم و معصومانه ن�اش کردم 

... ه��� ...
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!�ه ن�اە عاشقانه طور�ه پر از هوس. �� حرکت فقط بهم زل زد

...ن�اهش و از چشمام گرفت و قفل ل�ام شد

...اوە اوە

...حوصله ی این �� و اصالاا نداشتما

...تا �ه خودم اومدم د�دم عه مثل �� ل�ام و �ه دندون کش�دە

وع کردم �ه تقال که �الخرە دست بردار شد ��!

: �شت دستم و حر� �ه ل�ام کش�دم و گفتم

... واقعا که...

...�ا خندە مشغول خوردن �ست�� اش شد

م و راه�ه خونه هوا �م �م درحال تار�ک شدن بود �الخرە �عد �� �گو �خند �اشد�
� و توی خ�ابون پ�چ�دو وارد محوطه شد. شد�م و درو برام �از برد�ا پ�ادە شد. ماش��

کرد 

� خانوووم  - �فرمای��

�ا عشوە پ�ادە شدم 

مر� ...

اومدم که برم دس�ش و �شت �مرم بردو �ه خودش چسبوندم 
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آروم�� دیوونه �مرم رگ �ه رگ شد ...

�ا خندە پ�شون�م و بوس�د 

دلم برات تنگ م�شه  -

: �لو�� صاف کردم و گفتم

منم ...

چرا نم�ای پ�شم هان؟  -

االن پ�شتم د�گه ...وا...

 ک�� چرا د�گه نم�ای خونه �� دوروزی و �ا...�� گفتم...االن و نم��م -
�

هام زند�

؟ ...
�

زند�

: خند�دم و در ادامه گفتم

 و �ذار واسه �عدە ازدواج ع��زم...
�

 بودە �اشه البته ا�ه واقعا منظور ...زند�
�

ت زند�

 نبودە -
�

اب�م آسمون دوروز و کنار همد�گه �خو ...خب تو فک کن فقط منظورم زند�
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� م�اد هووم؟ � م�اد؟...�ه زم�� رگ�� خودت نکن �ا�ا انقدر منو د...نه آسمون �ه زم��
انقدر منو چشم انتظار نذار 

ز شه و د�گه دستم و �شت �مرم بردم و دس�ش و گرفتم که �اعث شد قفل دستاش �ا
...مجبور ن�اشم روی پنجه وا�سم تا صورتم �ه صور�ش نزد�ک�� �اشه

: �ه دس�ش ن�اە کردم و �ا ن�اە مرموزم توی چشماش زل زدم

! نگو که این دست ها تا حاال �دن هیچ ز�� و لمس نکردە...

خندی زدو ن�اهش ترس�دە اش قفل چشمام شد �عد از �ه سکوت طوال�� شوکه پوز 
: گفت

معلومه که لمس نکردە...معلومه!...منظورت چ�ه؟  -

: آروم لب زدم

رادرزادە ی دخ�� عموت، ب...ای�� که جلوت می�ی�� دن�است...آقای برد�ا خاِن راد...
ە �ما� هر احدو ...دار�وش راد، دک�� کوروش نا� و بتو��  � هر ک� و بتو�� ش��

هم خوِن ...امچون من از شم...م�دو�� دل�ل اش چ�ه؟...دور بز�� من �� و نمیتو�� 
...دروغگو�� و دغل �ازی تو خوِن منه...عاشق �ازی دادن آدم ها...شما

: پچ زدم دستم و روی قل�ش گذاشتم رو پنجه وا�سادم و صورتم و جلو بردم و 

� فه� �� م��م؟...
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!ترس�دە بود

د � !قل�ش تند تند م��

...�ع�� برد�ا داشت پنهو�� �ه �ارا�� و � کردو من خ�� نداشتم؟

ا�ه غ�� از این بود �س این ترس از کجا �شأت � گرفت؟ 

ون کش�د رگشتم و بهش �ه حالت اول�ه ب. �ا پوزخندی خودش و از دن�ای اف�ارش ب��
ل�خند زدم 

تو �ه من شک داری دن�ا؟  -

شک ندارم ...نه...

ی �ا ا...�س این چرت و پرتا چ�ه که گف��  - اف �گ�� ز ز�ر ز�ونم � خوای ازم اع��
؟ ی بهت گفته؟ ...�ک�� � ک� چ��

ا�� که توی ذهنمه و ...نه ع��زم... � اقع�ت دارن �ا فقط دلم � خواست ب�ینم اون چ��
 � نه هم��

:اومد که حرف بزنه که صدای �ا�ا مانع شد

ن �ا اختالط �ه �ه دوتا گنجشک عاشق توی این تار�� دارن دل م�دن و قلوە �_   گ��
� کنند 

ش که چشماش اون و داد � زدند ل. برگش��م �خند مصنو� برد�ا برخالف ذهن درگ��
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!روی ل�اش اورد 

د�م... � ... ه��� داش��م �ه خوردە گپ م��

گونه ی برد�ارو بوس�دم 

شب خوش عشقم ...تنهاتون � ذارم...من د�گه برم �خوا�م خسته ام...

� کرد و ن�اهش روم قفل بودو فکر حرفا�� بود که  درحا� که هنوز تو  �ی �اال و �ای��
: زدم لب زد

شب خوش -

...�له هارو � کردم و جسم خسته ام و �ه اتاق خوا�م رسوندم

دم و کندم اش و د�مه های مانتوم و تند تند �از کر . ک�ف ام و گوشه ا�� پرت کردم
...پر�ش کردم رو م�ل

...قدم برداشتم آروم و تو فکر �ه سمت اش. چشمم �ه پ�انوی گوشه ی اتاق ام افتاد

...�شست ام

نگشتام روی �ل�د �دون در نظر گرفتم موس��� که گه گداری توی ذهنم پرسه � زد ا 
�م فرما �ا برداشتم انگشت ام دو�ارە سکوت ح. صداش فضارو پر کرد. هاش �شست

نفس عم��� کش�دم و ب�خ�ال اش شدم. شد

� �� م�ل بودم واست �دون فقط دلم � خ. هروقت که ذهنم درگ�� بود �ه همه چ��
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...نمکوچک ت��ن حرک�� که �ه �ل� هام �دم ساعت ها �ه گوشه ا�� زل بز 

...روی تخت دراز کش�دم و چشمام و �سته ام

س فردا شب داشت �م �م ِخرم و � چس��دا ...واقعا مثل این که اس��

؟. چشمام و �از کردم و پهلو �ه پهلو شدم توجه ��ە رو  ا�ه نتونم...ا�ه نتونم ��
...�ا�د همه ی زورم و بزنم...جلب کنم �ا�د چه غل� �کنم؟

!�ل�د حل مش�التم. �عد از مدت ها �ه �ل�د پ�دا شدە

� پ�ش مامان ...فرار از خونه ی کوروش و رف��

...و حاال این �ل�د دست قلب ��ە مقدمه

م چه شود !ا�ه بتونم �اهاش وارد را�طه �شم ا�ه بتونم دلش و ب��

قت و �� د�گه ز�ر منت هیچ کس نخواهم رفت د�گه مجبور ن�ستم از دستورات و 
...وقت کوروش و اطاعت کنم

 جد�دی رو آغاز � کنم
�

م پ�ش مامان و زند� ...م��

...نه �ا�ا دا�ش�اە و ب��� . اصال شا�د رفتم دا�ش�اە

 � کنم
�

...�� دغدغه �� غم و غصه. فقط زند�

...هوووف

...�ذار اول چاە و �ک�� �عد منارە اش رو �دزد

...�ل�ام و روهم گذاشتم و �م �م �ه خواب عم��� فرو رفتم

مام پر از اشک چش. نفس نفس زنان اینور و اونور و ن�اە کردم. یهو از خواب پ��دم
...ردمشد �دنم و جمع کردم و دستام و توی موهای �لند حالت دارم فرو ب
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...ب �کشمتا � �ا�د عذا. � قرار �ابوس های لعن�� ام دست از �م بردارن

عمو� ن� تونم �� چرا ن� تونم �م و �� درد� روی �الش �ذارم چرا مثل �ه آدم م
...فکرو خ�ال دوساعت چشمام و رو هم �ذارم

:هق زدم

...چقدر من �د�ختم خدا�ا...

� کشوندم � کنار پنجرە �ارچ آب و ب. خودم و از تخت �ای�� رداشتم و لیوان و از روی م��
�ز از آب کردم و �ه نفس � کش�دم اش ...نفس عم��� کش�دم. ل��

...اتاق دستم و �ه سمت پردە بردم �ه ام�د وارد کردن روشنا�� خورش�د �ه

!اما هوا ابری بود

� گذاشتم و گوش�م و برداشتم. پردە رو رها کردم اعت هفت صبح س. لیوان و روی م��
...بود

م گوش�م سکوت اتاق و درهم شکست و خواب و تا حدودی از �   pmیهو صدای 
...پروند

...اش �از شد �pmا لمس اسم اش . برد�ا بود

که هیچ کس   � خوام اینو �دو�� . دن�ا من عاشقتم، من خ�� دوست دارم: برد�ا( 
)نمیتونه جای تورو برام پر کنه عشقم 

 pmبح بهم از این که � د�دم این وقت ص. �� اخت�ار ل�خندی روی لب هام �شست
...دادە و از عالقه اش گفته

وست داشته �اشه از این که � د�دم �ه نفر تو این دن�ا هست که منه ب�چارە رو د
...حسا�� ذوق کردە بودم
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...هر کس د�گه هم جای من بود خوشحال � شد

 pmهم برد�ا عادت نداشت ب. های ق�� اش و ن�اە کردم pmانگشتم و حرکت دادم و 
د که �ا نصف شب فقط �ع�� اوقات اونم تو تا�م های مختلف البته نا�فته نمان. �دە

...بود �ا صبح ع� الطل�ع

�ه �التوی ش�ک . م�مد ل�اسم و �از کرد. ن�اە ذوق زدە ام و از صفحه ی گوش�م گرفتم
و مش� ام ر�مل �شستم �ه خوردە �ه مژە های �لند. خا� رنگ برداشتم و شلوار جذب

...زدم که �اعث شد دو برابر �شن و خوش�ل�� بنظر ب�ان

�ل�دای خونه ی   �اشدم ک�ف ام و برداشتم و . طبق معمول برق ل�م و �ه ل�ام مال�دم
ون کش�دم دم و هم �ا�د �ه � بهش م. برد�ارو از کشوی عس� کنار تختم ب�� � ��

قتم و �اهاش دلخور�ش از حرفای د�ش�م و � شستم و � بردم هم �ه خوردە از و 
� گذروندم

...ا�ه هم ا�ار کرد گفت �مونم و این داستانا

...هقض�ه ی امشب و بهانه � کنم و فلنگ و � بندم و بر� گردم خون

ون �له هارو � کردم از اتاقم زدم ب��

ی ��م شا�ان ب...کجا این وقت صبح �ا�ا...�ه �ه دخ�� �لم - رسون�ت؟جا�� م��

ە منه، مه��ونه و �ا�ا. اوە اوە چقدم مه��ون تا وق�� �ارش گ��

ند اخالقه �د و� �ه محض اینکه �ارش �اهام تموم شد دو�ارە م�شه همون کوروش گ
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...خلق

نجام � دادم و عادت اما من معموال خودم �ارام و ا. شا�ان �� از محافظ های �ا�ا بود
م �ه این و اون ح�� حوصله نداشتم روی صند�  �ش�نم و تا �ه نداشتم �ارام و �س��

 کنه
�

!نفر د�گه رانند�

� � اومد. برگشتم �ه سم�ش ...از �له ها داشت �ای��

 کردم و گفتم
�

:پو�

م پ�شه برد�ا... م که چالق درضمن رانندە نخواستم ، خود...زودی بر� گردم...م��
ن�ستم کوروش جان

خندە ی مستانه ای � داد و �ه سمتم اومد

� و برندە ات برم - ار امشب �ادت نرە فقط قر ...برو �ا�ا جان برو...ق��ون اون ز�ون ت��
...ها

:ل�ش و کش�دم

ە... �اری نداری؟...نم��

� ابروهاش �شست اما س� کرد ل�خند بزنه که اعص�ا�� �شم و بزنم ز�رە همه  اخ� ب��
 ��...

:�ا لح�� جدی گفت
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نه برو �سالمت -

خوش�ل  � راە �ه دست �ل جمع وجور . �شستم و راە افتادم. وارد محوطه شدم
 �ه نمای ن�ا�. رس�دم. گرفتم که د�گه حسا�� از ذوق و خوشحا� سکته اش �دم

و�� خونه اش انداختم  ن� کرد م. ب��
�

پ�ادە . ستقل بودبرد�ا �ا عمو و زن عمو زند�
تم و �ل�دو توی قفل انداخ. شالم و مرتب کردم و دست �ل و برداشتم. شدم

...چرخوندم

قد� عقب  از ترس! وارد شدم هنوز درو ن�سته بودم که خدمت�ار جلوم ظاهر شد
کش�دم 

ته تو؟... !چه خ��

؟...ب�خش�د خانوم...ب - � !امری داشت��

متعجب ن�اش کردم

!اومدم برد�ا رو ب�ینم...وا...

ونم م�کرد. دس��اچه بود !ولش � کردم از خونه ب��

؟... چته تو چرا اینجوری ن�ام م�ک��
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م�شه ب��د �عدا ب�ا�د؟...م�شه -

س�نه اش چسبوندم و هل اش دادم �ا حرص دستم و �ه

!...پر روو...برو کنار ب�ینم...

ی ر . �ه جلوی در اتاقش رس�دم. �له هارو � کردم � وی ل�ام ل�خندی ش�طنت آم��
ە رو تو مشتم. ذوق سور�رایز کرد�ش امون و ب��دە بود. �شست گرفتم و آروم   دستگ��

...چرخوندم

ل دادم
ُ
...یهو �جام خش�م زد. درو ه

روی ل�ام پرکش�د و  �ه �ک�ارە ل�خند از . �اهام و بزور حرکت دادم و قد� جلو گذاشتم
...برق خوشحا� از توی چشمام راهش و کش�دو رفت

!�� داشتم � د�دم؟

...برد�ا

!اون واقعا برد�ا بود

...ن� تو�ستم قدم از قدم بردارم

� اش چشمم �ه آن�تا افتاد !�ا کنار رف��

زنم، که خا� کنم ل�ام و از هم �از کردم که جیغ ب. قل�م �ه �ک�ارە از جا کندە شد
� ل�ا !م در نرفتخودم ، که �مب درونم و منفجر کنم اما ح�� �لمه ا�� از ب��

...دسته �ل و �ل�دها از دستم افتادند
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...رد�ا و آن�تا�ا افتاد�شون و تول�د صدای مزاحم اشون برای آرامش پر از لذت ب

!برد�ا دست از �اری که داشت م�کرد برداشت و �ه سمتم برگشت

ە شد !ابروهاش بهم گرە خوردن و شوکه بهم خ��

که و �خا دم که �غ�� که راە �لوم و �سته بود ن�� طر برد�ای �� ارزش ل�ام و بهم ف��
...صورتم خ�س اشک �شه

�ه . م و حرکت دادم ق�ل از این که برد�ا اقدام کنه �ه توجیح کردن �ارش، بزور �اها
. �عت �له هارو � کردم

صداش فضا رو پر کردو خدمت�ار خشک شدە بهم زل زدە بود

�ذار برات توضیح �دم...تورو خدا ص�� کن...دن�ا ص�� کن...دن�ا -

ون. �ه سمت در دو��دم �� �ه نه م. فقط دلم � خواست از خونه اش بزنم ب��
فرت شدە ان�ار که تمام احساساتم ت�د�ل �ه ن. ش��دن صداش داشتم نه د�د�ش

ی که �ه برد�ا م��وط � شد بهم � خور  � ...دبودندو من حالم از هرچ��

ە برسه ودش برم مچ دستم و گرفت و �ه سمت خ. ق�ل از این که دستم �ه دستگ��
...گردوند

زنمبزار �اهات حرف ب...�ذار برات توضیح �دم...دن�ا تورو خدا ولم نکن -

ون کش�دم و داد زدم :دستم و از توی دس�ش ب��
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آدم  این که �ه...چیو م�خوای توضیح �دی...چیو � خوای توضیح �دی هان؟...
�ا ...بودە رو؟ این که �ه آدم هوس�ازی؟ این که تمام حرفات دروغ...عوض�ه آشغا�؟

 خوای برام توضیح کدوم و برد�ا؟ کدوم و �...این که �ا خدمت�ار �ا�ام ر�خ�� رو هم؟
. ..�دی؟

ی خودش و احساسا�ش برام ا. اشک توی چشماش حلقه زد � هم�ت د�گه ح�� �ش��
...از خودم هم متنفر بودم. ازش متنفر بودم. نداشتم

من . وش دادممتنفر بودم از تمام سالها�� که �شستم و داستان عاشقانه اش و گ
دم که بهش دوسش نداشتم و� احساس حقارت � کردم از این که انقدر احمق بو 

...اجازە دادم من و �ا دروغ هاش �ه �ازی �دە

...�اری کنه که �اور کنم که �� هست که دوستم دارە

و� هیچ کس نبود

!دن�ای ب�چارە هیچ کس و نداشت و نخواهد داشت

من دوست دارم...من -

ق خشمم �� اخت�ار زدم �ه چک خوابوندم تو گوشش و �ا صدای �غض آلودە غر 
:گفتم

ت و �اهاشون برو �ا همونا��  که ش�ا...حق نداری د�گه سمت من ب�ای...حق نداری...
...� گذرو�� خوش �اش

� �ار دستم و گرفت و �ا چشمای پر از اشکش توی چشمام ز  .ل زدبرای دوم��
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ە خودت بود - ا�ه بهم اجازە � دادی...تقص��

:�ا اعص�ان�ت داد زدم

های وقت و �� وقتت فقط  pmفکر ن� کردم تمام اون ...ب��د دهنت عوض�� ...
د�گه ن� خوام ب�ینمت ،حالم ازت بهم ...�خاطر عذاب وجدانت �اشه

فهم�دی؟...نداری اسم منو ب�اری...حق...د�گه...� خورە

ون وع �ه �ار�دن  �ارون. �شستم و حرکت کردم. درو �از کردم و از خونه اش زدم ب�� ��
� � چک�د و �اعث �. کرد  شد که قطرات ر�زو درشت �ارون روی ش�شه ی ماش��

...�غض گ�� کردە توی �لوم �اسه ی چشمام و پر کنه

ز تو چشمام ن�اە تا ديرو ...چه �ال�� �ە من اوردی...برد�ااا تو �ا من چ��ار کردی...
....چطور تو�س�� �ا آن�تا...چطور تو�س�� ...� کردی و � گف�� عاشق�

...ح�� اوردن اسم آن�تا هم �م و درد � اورد

� این همه آدم چرا اون ...ب��

!چرا �ا �ه غ���ه نه

...هه

 � کنه مهم اینه که طرف تورو ن� خواست
�

اون �عدە . کرد  اون بهت خ�انت. چه فر�
ه رو انتخاب کرداین همه سال و اون همه حرف عاشقانه تورو کنار گذاشت و �� د�گ

� و �ارک کردم. رس�دم خونه اش�ام و �ا�  از توی داشبور دستمال برداشتم و . ماش��
.کردم

منم ...�� �درک که بهم دروغ گف...�ه درک که دلت منو نخواست...اصال �ه جهنم...
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منم حالم از تو بهم ...تورو دوست نداشتم منم تورو ن� خواستم
روشکر که د�گه خدا...اصال خداروشکر که �ا آن�تا وارد را�طه شدی...اصال ...� خورد

...آو�زو�� مثل تو توی زندگ�م ن�ست

دم و حر� درو ک���دم و وارد خونه شدم ...دندونام و بهم ف��

...دن�ا -

:برگشتم �ه سمت �ا�ا و �ا ��� گفتم

چته؟...

اخماش توهم رفت �ه سمتم قدم برداشت

؟ �ا برد�ا دعوات شدە �ە من و �ق�ه خا�...این چه طرز حرف زدنه  - م�ک��

ون دادم و گفتم :نف� ب��

م ب�خش�د خسته ا...�عدشم...اوال که دعوام �شدە و حالم خ�� هم خ��ه... م م��
�خوا�م

اومدم که برم که دستم و گرفت
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طراح ل�استم  ن�م ساعته د�گه...م��اپ آرت�س�ت اومدە تو اتاق ل�استه...کجا کجا -
سه � ز�ادی نموندە...م�� برو که �م �م آمادە �� تا شب چ��

. م و درو ک���دموارد اتاقم شد. �دون این که وا�سه زرم و بزنم راهش و کش�دو رفت
�خوا�م که مغزم  دلم � خواست �ه خوردە. ل�اسام و در اوردم و ل�اس راح�� پوش�دم

ە و غ��ب �ه  اما چه فا�دە تا �ل� روهم � ذاشتم �ابوس های عج�ب. آروم �گ��
...جونم � افتادند

...ج��ه � کردمب�داری به�� از خواب بود، وق�� که تو خواب هزاران �ار مرگ رو ت

...درو �از کردم. �ه سمت اتاق ل�اسم قدم برداشتم

...شونخانوم و آقا�� �شسته بودند و مشغول چ�دن لوازم گ��م و آرا��� ا

سالم...

�تا�ام و برانداز کردند. �ا د�دنم برگش�ند

� !...سالم خانوم ز��ا - !�فرمای��

جلو رفتم و روی صند� مخصوص �شستم

� موهام شد خانِم جلو اومد و مشغول �س��

...صورت پر محب�� داشت

!هرچند این روزا اصال ن� شه از روی ظاهر آدم هارو قضاوت کرد

ه مرد عاشق نمونه اش برد�ای آب ز�رە �اە که شخص�ت اص� اش و �شت پوسته ی �
لقمه ا�� کنارم دارە  و � �ه ز�ر قا�م کردە بود و منه احمق نفهم�دم که چه آدم حروم
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م از عشق � زنه
َ
!.. .نفس � کشه و د

ە و  ح�ف من که دلم واسش � سوخت و حرف دلم و �ه ز�ون ن� اوردم که دلش نگ��
...غصه نخورە

ون کش�دم :�ا صدای خانِم خودم و از اف�ار عذاب دهندە ام ب��

-  � ماشا� چقدر خوش�ل��

:ل�خند زور� زدم و گفتم

مر� لطف دار�ن...

وع کردند ...م و و�وصورتم و آرا�ش کردندو موها. طو� نکش�د که �ارشون و ��

ه ن �لند که از قسمت �و �له ی طراح ل�اس هم پ�دا شد و �الخرە �عد �� پرو �ه پ��
...ران �ه چا� بزرگ داشت و �قه اش قا��� بود و انتخاب کردم

...حسا�� جذاب بود و �ه دل  � �شست

...از �غل ز��ش و برام �ست خانوِم جلو اومدو

دمعقب رفت و کنار طراح ل�اس و هم�ارش ا�ستاد برگشتم و ن�اشون کر 

چطورە؟...

� � شد  ل�خند روی ل�اشون �شسته بود و مدام ن�اهشون روی اندامم �اال و  �ای��
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عینه �ه ت�که ماە شدین...حرف ندار�د -

:�ا ل�خند گفتم

...� تون�د ب��د...مر� ...

و اونور شونه موهام و اینور . کفشای �اشنه �لندم و پوش�دم. برگشتم �ه سمت آینه
...هام ر�ختم

...ک�ف ز�ر �غل�م و برداشتم و از اتاق خارج شدم

•••

 �                   "حس��

ون اوردم جلوی آینه ا�ستادم دستام و تو  هن سف�دو از �مد ب�� � هاش فرو پ�� ی آست��
...بردم و �ا �ه حرکت پوش�دم اش

...ید�گه خسته بودم از مهمو�� های �� خود. �ا�د �م �م آمادە � شدم

� کردن �و سالم و احوال پ ر� گرم برای آشنا و خسته بودم از خودنما�� و �اال و �ای��
...غ���ه

�ن ش�ل ممکن جلو . اما چه �ا�د کرد مجبور بودم د�گه ی آدم ها ظاهر �ا�د �ه به��
دن. � شدم ...ن�ا�د مردم از من تص��ر �دو چرکی�� و �ه خاطر � س��
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�ن ش�ل ممکن تو جم ع ها و مجالس �الخرە وارث خانوادە ی مقدم �ا�د هم �ه به��
مهم حا�� � شد

هن ام و �ستم ...آخ��ن د�مه ی پ��

ون روی تخت دراز کش�دە ام ..�� اهم�ت �ه �و صدای ب��

ردن �ه اف�ار �دون فکر ک. شا�د �ا�د �ع�� وقتا حرف دل خودم و هم گوش � کردم
...�ق�ه

� تمام گ��نه ها�� که �ه نفع همه بود گ ��نه ا�� و انتخاب شا�د �ع�� وقتا �ا�د ب��
...� کردم که راح�� خودم توش بود �� اهم�ت �ه ناراح�� �ق�ه

م و گوش�م و از �مو چرخوند. �ا صدای آالرم گو�� ام ن�اهم و از سقف اتاق گرفتم
...روی عس� کنار تخت برداشتم

:�ا د�دن اسم سوف�ا روی صفحه اش �الفه ز�ر لب پچ زدم

. . .م   تنها دل�ل درگ�� بودن مغز ...نمونه ی �ارز تمام ناراح�� های من...

...سوف�ا

...دخ�� تنها عموم

 ادعا � کرد دوستم دارە هیچ وقت س� نک  ک�
�

ردم از احساس که از همون �چه �
�ن ح� بهش نداشتم � شم چون کوچک�� ...اش مطم��

لس مهم بهش اجازە اما �ه اج�ار خانوادە هر �ار مجبور � شدم تو مهمو�� ها و مجا
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...�دم کنارم �ش�نه

. ش ندارم ، � ترس�دم�ه جورا�� از این که جلوی عمو و �ا�ا �ه ز�ون ب�ارم که دوست ا
قت ها هم دلم �ل�ه �ا� و . هرچند این ماجرای عذاب دهندە تنها دل�لش ترس نبود

...براش � سوخت

س وحش�نا� ن� تو�ستم بهش نه ��م چون �الفاصله اشک اش در � اومد و احسا
. کنم منم عاشقشم  عذاب وجدان �قه ام و � چس��د و وادارم � کرد �ه این که ادعا 

ذاب بودو عذاب و غافل از این که �شت تمام ل�خند های �ه ظاهر عاشقانه ام تنها ع
...عذاب

ە دیوونه بود  !دخ��

...ح�� دیوونه تر از �ک دیوونه ی واق�

ان ناشد�� بزنه ...ممکن بود دست �ه �ارای ج��

�ه اج�ار این که دلخور �شه وصل کردم و گو�� ودرە گوشم گذاشتم

�گو سوف�ا...

؟ - ا؟...سالم عشقم خو�� � منو مامان و �ا�ا تو راه�م د...چه خ�� ار�م بب��
مهمونا اومدن؟...م�ا�م

 کردم و گفتم
�

:پو�

نم�دونم...
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؟...وا - !مگه خونه ن�س��

ارە خونه ام...

 نم�دونم؟...خب -
�

!خب �س چرا م��

:عص�� گفتم

ون نرفتم که �د...چون فعال تو اتاقم دارم ل�اسام و � پوشم... ونم متوج�؟ب��

�اش �س ما دار�م م�ا�م د�گه ...ارە...اها -

ب�ا...

!�اری نداری؟ -

نه...

� گفت :غمگ��

�اشه -
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:�لو�� صاف کردم و گفتم

زودی ب�ا...منتظرتم...

:گرفت  ذوق توی صداش دو��د و دو�ارە لحن اش رنگ و بوی عشق رو �ه خودش

زودی م�ام پ�شت...�اشه ق��ونت برم -

دم و بزور لب زدم :�ل� هام و روی هم ف��

�اشه...اهوم...

...�� خداحاف�� قطع کردم و گو�� و پرت کردم کنارم

:مامان حر� �ه سمتم اومد. ��ــــع �اشدم و �شستم! یهو در �از شد

� ، تو هنوز کتتو نپوش�دی ؟ ...�اشو �اشو �ل مهمونا اومدن!...ـ حسی��

ون اورد ...�ه سمت �مد ل�اس ام رفت و کت �مه ای و ب��
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...ای �ا�ا ...

گفتم �اشو...ـ ای �ا�ا دارە؟

ون دادم و مجبور شدم. �ا اخ� که کرد رو �ه روی آینه . ماز جام �اش نفسم �الفه ب��
ی قدی ام وا�سادم

 آروم �اش...اخه مادر من �ه کت پوش�دن که انقد حرص خوردن ندارە...

�شت �م وا�ساد

� های کت فرو بردم و پوش�دم اش صاف وا�سادم و  هن  دستام و توی آست�� �قه ی پ��
ام و مرتب کردم

� اش شد کراوات �مه ای و اورد و دور گردنم انداخت و مشغول �س��

:حر� گفت

!...ـ حرص خوردن ندارە؟

...خفه ام � کرد از حر�ات دس�ش و فشارها�� که �ه کراوات � داد ا�ه � گفتم نه

...خداوک�� دارە...چرا دارە...

...ـ امشب حواست �ا�د جمع� جمع �اشه
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از چه �ا�ت؟...

...قرار شد �ه خوردە �ا مال�مت �اهاش رفتار ک�� ...ـ سوف�ا د�گه

ذار�د زندگ�م و شما که � دون�د من حوصله عشق و این داستارو ندارم �... ای �ا�ا...
...�کنم تورو خدا

 خوای؟عمل ک�� ، � ـ ه�س ، حرف �ا�اته تو که ن� خوای برخالف حرف اش

...مشا�د من دلم نخواد حاال حاال زن �گ�� ...اخه مگه ازدواج زورک�ه؟...

� �ا ، �درت در میون �...ـ عا �ار��ال � و برو مثل �ک مرد �ش�� �گو فعال ...ذارهم��
 
�
...ن� خوای �اهاش ازدواج ک�� ا�شا� �عدا

...آب دهنم و قورت دادم

...مامان...

ـ جان؟

منتظر شدم کراوات و ب�ندە 

...�ست اش و اد�لن ام و برداشت
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...من ...

ن�اهش و از اد�لن تو دس�ش گرفت و سوا� ن�ام کرد

...حرفت و بزن د�گه جون �ه ل�م کردی!...ـ تو �� ��م؟

...من سوف�ا رو ن� خوام...

...�ل�اش �� حرکت موندن و ن�اهش قفل چشمام شد

؟ !ـ �� گف��

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

... � ه درد هم د�گه �ا�ا ، �خدا من و اون �...دوسش ندارم چرا ن� خواین �اور کن��
ن� خور�م 

ون دادو س� کرد آروم �اشه ...نف� ب��

م ...اینجا زدی جای د�گه نزن�ا...ـ این حرفت رو �ش��دە � گ��

...من حرف خودم و � زدم اون حرف خودش رو 
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وری �ا�د چط. چطوری �ا�د بهشون � فهموندم که هیچ احسا� �ه سوف�ا ندارم
وردە بود و �ا وجود خودم و از زندا�� که سوف�ا �ا عالقه ی نا �ه جاش برام بوجود ا

!ون � کش�دم�ش�ی�ا�� مثل �درو عمو م�له هاش و فوالدین شدە بود خودم و ب�� 

� ت��ن حالت ممکن تو فکر فرو رفتم ...�ا غمگ��

ون داد و گفت :ناچار نفسش و �ا صدا ب��

ـ واقعا دوسش نداری د�گه؟

:ن�اە اش کردم و تند گفتم

...نه �خدا ندارم ...نه...

کرد  �ه جوری که ان�ار از �ا�ت من قطع ام�د شدە �اشه تو چشمام ن�اە

�ع�� هیچ را� وجود ندارە؟...ـ چ��ارت کنم حاال هوم؟

��ارش دل د�گه چ...�ه هر دری زدم �شد که دوسش داشته �اشم...ندارە.... نه...
کنم؟

ە شد �ه گوشه ا�� خ��

83



ی �گه که خ�الم راحت شه �  بزنه ، چ��
�

� کرد و  �ی �اال و . منتظر بودم حر� �ای��
:گفت

...ـ �اشه

� نبودم از درک مع�� حرفش حالم از این رو �ه او  ن رو شد�ا این که مطم��

 د�گه درسته؟...
�

!این �ع�� این که �ه �ا�ا م��

...ـ �اشه �ه �ا�ات � �م �ا عموت درمیون اش �ذارە

مح�م �غلش کردم

...ردیال� من ق��ونت برم مامان ، تو که نم�دو�� چقد من و خوشحال ک...

...له شدم...ـ خ�� خب خ�� خب

�ا خندە ازش جدا شدم

...مر�...

م ...ـ �شکر الزم ن�ست ...�ا ل�خند ب�ا�� ها...من دارم م��

84



:داشت � رفت که برگشت و گفت

 تونم �کنم تا ب�ینم چ��ار �...فقط امشب و �ه خوردە مه��وتر �اهاش رفتار کن -
�اشه؟

:�ه اج�ار و حر� لب زدم

س� ام و � کنم ...

...�ار��ال ��م -

رفت

هوووف خداروشکر 

ان�ار �اری از روی دوشم برداشته شد

ە رو چرخوندم و خارج ...شدم صاف وا�سادم و د�مه ی کت ام و �ستم دستگ��

•••

"دن�ا

�ه سمت در خرو�� راە افتادم
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:یهو صدای �ا�ا توی سالن پ�چ�د

...ـ �ه �ه چقد خوش�ل شدی 

...�ه سمت اش برگشت ام

...�ا�د برم دیرم شدە...مر� ...

...ـ �ه لحظه ص�� کن

جلوتر اومد

ی شدە؟... � !...چ��

ومدمـ رف�� اونجا اس� از من نم�ار�ا �گو �ه دعوت �� از دوستام ا

�اش ...

ـ مواظب خودتم �اش

� اف�ارهای شومت، احساس �درانه توهم د�د�م... ...چه عجب ب��
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دس�شو روی موهام کش�د

م مال خودته ، من  این مال و اموال�م که � بی�� اخرش...ـ من هم�شه �ه فکرتم دخ��
...که جز تو کسیو ندارم

...ارە معلومه کوروش...

...برو د�گه دیرت م�شه برد�ا دم در منتظرە.... ـ خ�� خب پرو �شو 

�ا ش��دن اسم برد�ا ام�� چسبوندم

!!!برد�ا؟...

 �� � ...م�اد که مواظب �اشه د�گه...ـ چته دخ�� چرا داد م��

 
�

� هم �ا حر� ی �فهمه واسه هم�� � که زد مخالفت   نم�خواستم �ا�ا از اتفاق صبح چ��
...نکردم

ل کنم ...�ا این که عص�� بودم س� کردم خودم و کن��

من د�گه برم خدافظ...�اشه... 

� ن�اهم و ازش گرفتم و وارد محوطه شدم برد�ا دق�قا رو �ه روم ا� ستادە بودو �ه ماش��
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از کردبود �دون این که بهش ن�اە کنم جلو رفتم درو برام �اش تک�ه دادە

�� اهم�ت �شستم 

�اهاش  اومدو �شت فرمون �شست و حرکت کرد�م ن� خواستم ح�� �ه �لمه هم
حرف بزنم 

س�� طوال�� ح�� بوی عطرشم بهم احساس �دی و منتقل � کرد �عد از � کردن م
ت ش�شه رو دادم �شت چراغ قرمز وا�ساد�م چه تراف�� بود دلم هوای تازە � خواس

 � ...�ای��

ت و �ما �م �م تا�ستون گرماش و ازمون � گرف. �اد خنک توی صورتم �خش شد
�ه صند� . ە بوداما هنوز �مای هوا غ�� قا�ل تحمل �شد. جاش و برامون پر � کرد

ام تک�ه دادم و چشمام و �ستم

� از حرکت ا�ستاد چشمام و �از ک برد�ا پ�ادە .ردمتق���ا ب�ست د�قه ا�� گذشت ماش��
� و برام �از کرد �ا �از شدن در متوجه شدم جلوی خو  نه مقدم هس��م شدو در ماش��

� پ�ادە شدم از در خونه ن�ا� �ه داخل انداختم  اوووف چ. از ماش��
�

ه مهمو�� بزر�
!بود 

یهو متوجه لغ��دە شدن دست برد�ا روی �مرم شدم

:آروم پچ زد

...ـ چقد ناز شدی امشب
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دستام و �ه س�نه ی پهن و عضال�� اش چسبوندم و هلش دادم

ای واسه ی لذت هات برو دن�...د�گه حق نداری بهم دست بز�� فهم�دی؟... ال دخ��
...خرا�� مثل آن�تا

 بزنه �ه سمت در ورودی و�ال قدم ب
�

...رداشتم�دون این که منتظر �مونم حر�

ام اوردم که ابروهای بهم گرە خوردم و از هم �از کردم و ل�خندی ملیح روی ل�
.  ..خواست�� تر بنظر برسم

�دون . ردم�ا ورودم �ه وض�ح سنگی�� ن�اە مهمان هارو روی خودم احساس � ک
وب ها قدم برداشتم � م�� ...اهم�ت دادن �ه ن�اهاشون �ه سمت م��

وب ر�خت. لیوان و برداشتم � ل�ام گذاشتم ل�ه ی لیوان و ب. �ارسون اومدو برام م�� ��
ی �س�ار لوکس و�ال. برگشتم و �دون این که ک� شک کنه ن�ا� �ه اطراف انداختم

...و محوطه ی بزرگ

...مهمو�� مجل� بود و هیچ �م و ک�ی نداشت

اشت �ه سمتم ��ی �ا قد متوسط موها و چشم ابروی مش� �ا ل�خندی که �ه لب د
!جذاب بود. اومد

ا این حجم از البته �. هرچند اهمی�� هم نداشت من �ا�د �� مقدم و پ�دا م�کردم
!مهمان ها فک کنم �� مقدم مثل �ه سوزن بود تو ان�ار �اە

-  � �ه �ه خانووم خوب هست��

:دوندم و گفتم �ه جوری که نفهم�دە د�دمش که داشته �ه سمتم میومدە �م و برگر 
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خ�� ممنون...

هزار ماشا�...ماشا� -

� تقه ا�� زد و در ادامه گفت :�ا انگش�ش �ه م��

بزنم �ه تخته از همه ی خانومای مجلس �ت��ن ها -

:�ا ل�خند زورک�م گفتم

لطف دار�ن...

...معلوم بود م�خواد مخ ام و بزنه

...منم که خر نبودم قشنگ متوجه شدم

:دس�ش و �ه سمتم گرفت

...من رضام -

برخالف م�لم بهش دست دادم 

خوش�ختم...
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ون �کشم که پرس�د اومدم که دستم و ب��

!و شما؟ -

:حر� گفتم

دن�ا...

!دستم و رها کرد

...هوووف خداروشکر

خوش�ختم دن�ا -

:�ا اخم ن�اش کردم که از ترس آب ده�ش و قورت داد در ادامه گفت

خوش�ختم دن�ا خانوم...خانوم -

� جمع�ت دن�ال برد�ا � . د�گه حوصله ی اش و نداشتم � . گشتم�ا ن�اهم ب�� روی م��
م هنوز داشت ز�ر چش� ��ە رو ن�اە کرد. چهار نفرە ا�� تک و تنها �شسته بود

د � ...شمحرفا�� که ح�� دلم ن� خواست متوجه �لمه ا�� ازشون �. حرف م��

...چقدم پر چونه بود خدا�ااا

...پ��دم وسط حرفاش
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بر� گردم ...من برم...ِام ...

� کرد� . از این که نتو�سته بود جا�� تو دلم �از کنه اخماش در هم شد ی �اال و �اي��

...�اشه -

� جمع�ت رد شدم و �ه سمت برد�ا قدم ب ن�اهم و ازش گرفتم و ...رداشتماز ب��

هوی...

�شو �اال اورد

ـ جانم؟

این ��ە کدومه؟...

!ـ کدوم ��ە؟

وب خوردن و... ...اینجا ؟ بزن و برقص اومدمش�ش � زن�ا فک کردی من واسه م��

؟...ـ اهااا
�

...��ە مقدم و م��
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توجه �شه �ه �ه ن�ا� �ه دورو برش انداخت �ا انگشت اشارە اش طوری که ک� م
ی مون بود اشارە کرد ی که چند م�� � م��

مردە �شسته ...ـ اون کت و شلوار �مه ای که پ�ش اون پ��

...اروم برگشتم و �ه ن�ا� بهشون انداختم 

� و  دوتا دخ�� . ب�خ�ال برد�ا �ه سم�شون قدم برداشتم. �شت اش بهم بود رف��
 � ...کنارشون �شس��

...خدا�ا �ا�د چ��ار م�کردم ؟

و�م هنوز  تو دستم بود  قدم هام و آهسته کردم پ�� مردە �ا شد و رفت لیوان م��

� دارم �ا ک� نم در  گوش�م و از توی ک�ف ام در اوردم و �ه جوری فک ک�� � حرف م��
...گوشم گذاشتم اش

مردە �شسته بود ...جلوتر رفتم دق�قا جا�� که پ��

وا�سادم و مشغول صح�ت کردن �ا گوش�م شدم

� قرار دادم که یهو خا� شد رو کت و  وب و رو ل�ه ی م�� ...شلوار ��ە لیوان م��

:�ا لح�� عص�� و شا� گفت

...ـ ای وای چ��ار � ک�� خانوم مواظب �اش

� بردارم همزمان ن�اهم روی صور�ش اون . چرخ�د خم شدم که لیوان و از روی زم��
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!و واقعا هم شدە بود. لحظه احساس کردم چشمام قدە نعل�� شد

�افه آ�م تو �ه چقد جذاب و �انمک بود �ه جورا�� خوشحال شدم چون �ا آدمای �د ق
فت ...جوب نم��

...وای ب�خش�د �ه لحظه حواسم پرت شد نفهم�دم �� شد...

� گذاشتم و روی صند� کنارش �شستم ...قطع کردم و گو�� ام روی م��

...واقعا معذرت � خوام داشتم �ا گوش�م صح�ت � کردم که ...

ه �ه گند کش�دە اصال بهم ن�اە ن� کرد ن�اە اش رو کت و شلوار مارک دارش بود ک
...بودمشون

من جای اون بودم موهای طرف و � کندم. حق هم داشت ب�چارە

•••

 � "حس��

ە افتا. ن�اە ام و از کت و شلوارم گرفتم ...دیهو چشمم تو چشمای دخ��

...واسه ی چند لحظه توی �ک حالت موندە ام

!بودند �ا شا�دم �ل �دنم از جمله �ل�ام منجمد شدە! ان�ار خش�م زدە بود
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...اصال نفهم�دم �� شد که �ه خودم اومدم

م و قورت دادم آب دهن. خدا�ا مثل دخ�� ند�دە ها چند لحظه ا�� بهش زل زدە بودم
نم و لرزش صدام و ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم و �� این که اجازە �دم متوجه هول شد

:�شه ��ــــع لب زدم

...اش�ال ندارە مهم ن�ست... 

� گچ سف�د شدە بود فک کنم رنگ ام ع��

ی که کنارم نم�دونم �� شد که �الفاصله دوتا دخ�� . س� کردم طب�� رفتار کنم
...�شسته بودن �ا اخم و تخم �اشدند و رفتند

:گفتم  ن�اهم و �ه رو �ه رو دوختم و ل�خند مسخرە ا�� روی ل�ام اوردم و 

همو�� بتونم از جام �ا این �ال�� که شما � ل�اسای بندە اوردین فک نکنم تا اخر م... 
�لند شم

:گفت مبهوت و تو فکر درحا� � دو�ستم بهم زل زدە

...ـ گفتم که ب�خش�د

•••
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"دن�ا

 ،. عکس اقای مقدم و د�دە بودم اما این ��ە اصال ش��ه �ا�اش نبود
�

چشمای رن�
شم رنگ�ا ل�ای بر جسته و خوش فرم بر عکس �ق�ه ی چ بی�� خوش�ل و � �اال،

موهاش و ته ر�شش مش� بود

... ـ گفتم که مهم ن�ست

 گفت اون �ه �� �ا�ا راست �. نم�دونم دل�ل اش �� بود و� اصال بهم ن�اە ن� کرد
 �اهام وارد را�طه � شد . معمو� نبود

�
اما این ان�ار نه  هر کس د�گه ا�� بود ��عا

...ان�ار

؟ـ ب�ینم من شمارو تا حاال ند�دم دخ�� کدوم �ک از دوست و هم�ار  � ای �درم هست��

ە شدە بود نه م د که �ه رو �ه رو خ�� � اعصاب ادم و . نتمام حرف هاش و در حا� م��
خورد م�کرد 

د بهم ن�اە کنه و �ع�� از نظر اون من انقد معمو� بودم که �ه خودش اجازە ن� دا
!...حرف بزنه ؟

برخالف اعص�ان�تم . م�ا سوا� که پرس�د �اد حرف �ا�ا افتادم ن�ا�د اس� ازش � برد
... بهش ل�خند زدم

ای م... همو�� �ا�ای اوووم من �ه دعوت �� از دوستام اومدم ، مثل �ق�ه ی دخ��
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...� بزرگ شدم�شنا� ندارم ، �درم ادم معمول�ه و منم تو �ه خانوادە ی معمو

ادە ام هم حاال نه که خودم خ�� خوب جلوە دادە بودم مجبور بودم ��م خانو 
...معمول�ه 

...ـ خ�ل�م عا�

تعجب کردم

!�� عال�ه ؟...

ای مهمو�� ن�ست د�گه ...ـ این که �درتون مثل �در �ق�ه ی دخ��

!این عال�ه ؟...

ته ان و از ادمای �شناس و پولداری که �ه شدت خودش�ف....ـ خب ارە صدرصد 
...فقط �لدن پولشون و �ه رخ این و اون �کشن خوشم نم�اد

وع کردم �ه خند�دن اونم خندە های مصنو� هر چند ال بودم از ته دلم خوشح ��
...این که از معمو� بودنم فراری نبود

� ها..چه تفاه� منم همینطور ... ...البته منظورم شما ن�ست��
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!بهم ن�اە کرد

� ؟!...ـ من ؟ !شما مگه منو � شناس��

ن�اهش رو تک تک اعضای صورتم درچرخش بود

� و آدم مح. آب دهنم و قورت دادم ا�� عجی�� داش�� و چشماش چشمای رنگ�ش گ��
...� شد بزور لب زدم

� ... نه خب...  از حرفا�� که زدین متوجه شدم کسا�� تو این مهمو�� هس��
...خانوادهای سطح �اال و �شنا� دارنکه

ـ اهاا �له 

ن�اهش و ازم گرفت

...جای د�گه رو ن�اە کنه من راحت ترم...هوووف خداروشکر

...چند دق�قه ا�� توی سکوت گذشت

سنگی�� ن�اە اش و احساس کردم

ا حر�ات چشماش �ه �تا �ام و داشت برانداز م�کرد �ه ن�ا� بهش انداختم همزمان �
�و وضع ام ن�اە کردم

...م ضایع اس�ا آرا�ش ا وای خدا�ا نکنه ل�اس ام زشته که اینجوری بهم زل زدە
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...�ل�ل در برابرش اعتماد بنفس ام و از دست دادە بودم

� �اری بود در مقا�ل ن�اە ک� احساس �دی بهم دست � داد و  دلم � خواست  اول��
�اب م�لش �اشم

 از این بود که حق هم داشتم �الخرە �ا�د �ه دل �� مقدم � �شستم د�گه ا�ه غ�� 
ب�چارە � شدم

ون اومدم یهو �ا صداش از فکر ب��

؟ ـ مانک��

!�� ؟...

...ـ مانکن

 اشون که
�

 �ه حالت هم�ش�
�

:د تغی�� دادمن�مه �از بو  حالت چشمام و از بهت زد�

چطور؟... اها نه...

...ـ ه��� �ه ت�پ و ق�افه ات م�خورە �ا�� 

�� خوشحال شدم

...خداروشکر هر�� از ن�ع ن�اە اش برداشت کردە بودم برعکس شد
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� ؟... !جدی م�گ��

نظر �� نقص ـ من �ا مدل های ز�ادی �و �ار داشتم تو میتو�� مدل خو�� ��� ب
...م�ای

؟...
�
جدا

...اە لعن�� انقد هول کردە بودم که همه اش سوال � پرس�دم

...ـ ارە خب معلومه

�ار�شو از تو ج�ب کت اش دراورد و بهم داد

م بزن ...ـ این �ارت امه هر وقت دوست داش�� �ه � �ه دف��

�ارت اش گرفتم

� مقدم(ن�ا� �ه �ارت اش انداختم روش نوشته شدە بود  �فه ام داخل ک) حس��
...گذاشتم اش

وم بود و نرمال بودآدم �احا� بود برخالف من که دست و �ام و �م کردە بودم اون آر 

�ا متمایز نم�دونم چرا �ه حس عجی�� تو چشماش بود که اون و �س�ت �ه �ک � 
...م�کرد

...دادمثل �ه طعمه بهم ن�اە ن� کرد �ه جورا�� �ا ن�اهش بهم ارزش م�
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� گذاشت ...�ارسون اومدو قهوە اش و روی م��

��م واست ب�ارن؟...ـ � خوری ؟

...نه ممنون نوش جان... 

مشغول خوردن قهوە اش شد 

وب � زدند و � رقص�دند این آقا قهوە � خوردو مثل جن تلمن ها روی همه م��
!صند� اش � �ش�ت و �ق�ه خدمت گذار�ش و � کردند

...خوشمان آمد �ار��ال

�ه �ار صبح  �م و چرخوندم �ه سمت برد�ا هنوز هم تنها �شسته بود شا�د داشت
...اش فکر � کرد

...تو فکر بودم که

...ت برد�ا��ە ن�ا� بهم انداخت و دن�اله ی ن�اهم و گرفت و برگشت �ه سم

ـ �اهاش �سب�� داری؟

ون اومدم �ا صداش از فکر ب��

؟... فقط �ه اشناست...اها نه....��
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...ـ و� �د جور بهش ن�اهش م�ک�� ها

� د�گه دارم فک... ...ر � کنم�ه اون زل زدم و� فکرم پ�ش اون ن�ست �ه �ه چ��

؟ ـ �ه ��

!...یهو دست و �امو �م کردم �ا�د �� � گفتم ؟

� �ه ل�اسای شما که �ا سهل ان�اری من کث�ف شدن و مجبور�ن تا اخ... ر مهمو�� �شی��
...اینجا

وب و خا� کنم رو ل�اس ات؟ ـ م�خوای منم �ه جام م��

!رو ل�اس من ؟...

...ـ ارە د�گه

!چرااا؟....

...واسه این که انقد عذاب وجدان نداشته �ا��  ـ

...نه ن� خوام ل�اس خوش�لم کث�ف م�شه...
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وع کرد �ه خند�دن ��

!هللا ا��� چقدرم جذاب � خند�د 

ی م�کردم واسش که وع کردم حداقل �ه خوردە جذب ام �ش �ا�د �ه خوردە دل�� ه ��
�ه �چه گونه حرف زدن

چ�ه چال م�خندی؟...

!خندە هاش ت�د�ل �ه �ه ل�خند سادە شد

...اوە اوە فک کنم ز�اد روی کردم

...مغرور بود و غرورش �ار من و سخت تر � کرد

...ـ ه��� 

ە چشم ابرو مش� �ه جمعمون پیوست �ا این که ت�ل بود و�  خوش استا�ل �ه دخ��
م اش بنظر � اومد موهای �لند حالت دارش تق���ا تا روی �اسن خوش فر 

...� اومدند 

:�ا ل�خندی که صور�ش و �انمک تر کردە بود گفت

ــ سالم دادا�� چطوری؟

؟ !دادا��

!�ع�� خواهرش بودم؟
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ـ سالم ع��زم مر� تو چطوری ؟

دستاشو دور گردن ��ە حلقه کرد

...ــ خ��م مل�

� �الفه �ه قفل دستای خواهرش فشار اوردو �ازشون کرد حس��

ـ عههه پ��ا لوس �شو د�گه، خفه ام کردی

� ، دق�قا رو �ه روی من �شست ��ا ش��ه آقای مقدم تق� . پ��ا �ا خندە رفت و اون ور م��
...شتبود �ا این که چشماش مش� بود �ه ته چهرە ا�� هم �ه داداشش دا

��ە روشو برگردوند و بهم ن�اە کرد 

 � کنم پ��ا خواهرم 
�

... پ��ا این خانم ز��ا هم که می�ی�� ...ـ معر�

:�ا ن�ا� کنج�او �ه ابروش و �اال انداخت و گفت

!راس�� اسمت چ�ه ؟ -

دن�ا...

ن�اهش روم موند و تو فکر رفت 
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:پ��ا �ا کنج�اوی خودش و جلو کش�دو متعجب داداشش و صدا زد

 _ � !چت شد؟!...حس��

ون اومد � �ی تکون دادو از فکر ب�� . �ه پ��ا داد تند ن�اهش و ازم گرفت و . حس��
:همونطوری بهت زدە گفت

؟ - ��!

 افتاد؟ _ 
�

گفتم اتفا�

نه ...اها -

: رو کرد بهم گفت

� ...فقط خواستم ��م چه اسم خوش��  - پ��ا ا�شونم دن�ا خانوم هس��

مر� ...

شش اومدە بود خداروشکر که حداقل ز�و�� هم شدە بهم � گفت ز��ا و از اسمم خو 

... ــ ارە اسمش خ�� نازە دق�قا مثل خودش 
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ە �ه جمعمون اضافه شد  � ی �ا قد متوسط و پوست س�� دخ��

ـ سالم عشقمم 

�ه جوری گونه ی ��ە رو بوس�د که اخ اش درومد 

... �س کن سوف�ا...ـ عههه

...ترس�دم

خدا�ا نکنه همد�گه رو دوست دارن؟

� ابروهاش اخ�. ��ە �الفه تر از چند دفعه ی ق�� دس�شو روی گونه اش کش�د  ب��
ە عص�� شدە �شسته بود و پ�دا بود که از حرکت دخ��

د  � ە حرف م�� پ��ا داشت در گو�� �ا دخ��

. اهش شدە بوداسمش سوف�ا بود �ا نفرت بهم ن�اە � کرد ��ە هم متوجه ن�ع ن�
� گذاشت  سوف�ا انگشتاش و بهم گرە زدو روی م��

ـ خب اسمت چ�ه خانو�؟ 

...اە اە

...ت�ش � کنم�ه جور�م واسم ژست پروفسور هارو گرفت که فکر � کرد من آدم حس

ە لب زدم : �ه اج�ار این که نفهمند توی دلم چه خ��
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دن�ا ...

وع کرد �ه خند�دن !... چه خندە های ش�طا�� . بهش خفرە شدم. ��

 از اسم دن�ا متنفر بودم
�

. ـ نم�دونم چرا از همون �چه �

شش که �فهمه دوس داشتم جوا�شو �دم �ا ح�� �اشم �ە �ا �� �خوابونم درە گو 
ستم �کنم جز �اری نمیتو�. اما هب چه �ا�د کرد. ن�ا�د �اهام اینطوری حرف بزنه

!تحمل

ار بودن�ا�د مثل اون برخورد � کردم چون معلوم بود �� مقدم از رفتا � ...راش ب��

:�اشدم که برم ��ە مچ دستم و گرفت و �ا اخما�� در هم گفت 

-  � �ش��

چشماش زل زدم معصومانه تو

ە ... من برم به��

� آب ده�ش و قورت دادو برای �سلط دو�ارە اخ�. گرە ابروهاش �از شد  �مرنگ ب��
: ابروهاش �شست

 � ... ـ گفتم �ش��
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ە �ه دس�ش. آروم �جام �شستم !مچ دستم هنوز توی دس�ش بودو من خ��

: رو کرد �ه سوف�ا و گفت

... ـ ازش معذرت خوا� کن

هت زدە و عص�� ب. �ا ش��دن جمله اش ن�اهم و از دس�ش گرفتم و سوف�ارو ن�اە کردم
: پوزخندی زدو گفت

ی نگفتم که �خوام معذرت خوا� کنم � !ــ چ��

... ـ گفتم معذرت خوا� کن

وع کرد  � دندونای بهم چس��دە اش �� ە �ه اج�ار �ا حرص از ب�� : �ه حرف زدن دخ��

... ــ معذرت م�خوام

!اوە چقدم از ��ە حساب � برد

� ن�ام کردو گفت : حس��

... ـ � �ذیری؟
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: �لو�� صاف کردم و روی صندل�م �ه خوردە جا �ه جا شدم

... چون خ�� دلم واسش � سوزە ارە...

د دندوناشو بهم ف��

پ��ا �ه . د�اشدو رفت ادم عج�ب و غ���� بود رفتارش مثل �ه ادم معمو� نبو 
...چشمش �ه صفحه ی گوش�ش و بود �ه چشمش �ه ما

وع کرد �ه خند�دن �� ...

خوب زدی تو ذوق اش ها حال کردم ...ـ چقد تو �ا مزە ا�� دخ�� 

� �ا اخم ن�اش کرد و گفت : حس��

!ـ چ��ار کردی؟

:ل�خند پ��ا محو شدو جاش و �ه ترس داد

ــ ه��� منظورم این بود که خوشم اومد ، اف��ن

 �ا شما �ار دارما
�
...ـ من �عدا

ی خودشو پ��ا ن�ا� بهم انداخت � خواست عکس العمل ام و �س�ت �ه صحبتا
...داداشش و ب�ینه
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بهش ل�خند زدم و �حث و عوض کردم

ە �ا شما �سب�� داشت ؟...  این دخ��

...ـ ارە دخ�� عمومه

...فک کنم شمارو خ�� دوس دارە ها...

نه � ...ـ نه �ا�ا حرف مفت ز�اد م��

آروم جورب که متوجه �شن نفس راح�� کش�دم

خداروشکر خ�الم از �ا�ت سوف�ا راحت شد

:پ��ا �ا خندە گفت

...دارمـ این داداش من �ا�د دخ�� � شد ، انقد که این مزاحم دارە من ن

:��ە واسه این که پ��ا حرفش ادامه ندە �لو�� صاف کردو گفت

...ـ شما �ت تو گو�� ات �اشه �ه نفعته

ە ...ـ اوە اوە عص�� شد من برم به��
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...پ��ا هم �اشد �ا ل�خند ن�اهش و ازم گرفت و رفت

وندم دوست چند دق�قه ا�� گذشت ��ە �ه رو �ه روش زل زدە بود �م و برگرد
اش�ند د�دم �ک �ی ��و دخ�� د.داشتم ب�ینم �� توجه اش و جلب کردە بود

وب � خوردندو � رقص�دند ...م��

...ـ ن�اش کن تورو خدا 

!کیو؟...

هن سف�د... ـ رضا رو م��م  ...اون پ��

هن سف�دە  �م و برگردوندم �ه سمت جمع درحال رقص و بزن و �کوب و رو ��ە پ��
وب اومد و کنارم. زوم کردم � م�� ا�ستاد و �� هم  جالب بود همون ک� و که کنار م��

 کردو � گفت
�

!پر حر�

��ار کنم چند �ه جوری داشت � رقص�د و قر � داد که از شدت خندە ن� دو�سم چ
دم که  درحا� که ل�ام و . �اری جلوی خودم و گرفتم اما فا�دە ا�� نداشت بهم � ف��

وع کرد �ه خند � شد که اون �� ە ن�اهم قفل ن�اە حس�� �دن و منم ��� خندە ام نگ��
م ...زدم ز�رە خندە و د�گه نتو�ستم جلوی خودم و �گ��

...یهو ��ی چهار شونه و قد �لند اومدو کنارم �شست

•••
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 � "حس��

 مون. م�الد و رضا صم�� ت��ن دوستام بودند
�

بودو �ه جورا��  م�الد دوست خانواد�
 همد�گه رو � شناخت�م آشنا�� من و رضا هم �ه و 

�
اسطه ی م�الد از همون �چه �

و� �ه هیچ وجه رفتارها و حر�ات اشون و تای�د ن� کردم .بود

ار بودم از �اراشون دق�قا مثل االن � !ح�� �ه جاها�� ب��

ە �شسته بود و دست کث�ف اش دور �مرش بود  خواست فک دلم �. م�الد کنار دخ��
 � ...اش و ب�ارم �ای��

...هیچ وقت در این حد از دست اش اعص�ا�� �شدە بودم

 م�د�د و � گفت و � خند�د و ��ــــع �� خاله شدە بود که هر � �ه جوری هم
� آشنا�� شون مال دە سال پ�ش بودە ...ن� دو�ست، فکر � کرد اول��

 کر 
�

:دو گفت�عد از ورا�� های م�الد که تمو� هم نداشت دن�ا �الفه پو�

!ـ خب االن من �ا�د چ��ار کنم ؟

...�ا�ا �ه خوردە �خند واسم...ــ ه��� فقط �ه تع��ف بود 

�ف اش و �از �� اهم�ت بهش درە ک. واسه این که جوا�� درمقا�ل حرفای م�الد ندە
ون اورد . ود ک�ف � کردماز این که �س�ت �ه م�الد �� اهم�ت ب. کردو گو�� اش و ب��

ە متوجه �شه �ه م�الد ا :شارە کردم�لو�� صاف کردم و �ا ابرو جوری که دخ��

م�الد تو ن� خوای �ا�� بری؟...
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...ــ نه من جام راحته ، تو �اشو برو

دندونام و از حرص چفت شدند

سته اش ب�اد ام�� از این که ن� تو�ستم �ه �س گرد�� سادە بزنم اش که حساب �ار د
چسبوندە بودم

ە گفت :یهو دخ��

...ـ فک کنم من برم به�� �اشه 

مکن بود هم اون قل�م داشت وا�م�ستاد دلم ن� خواست برە ا�ه � گفتم �مون هم م
!...فکر �د کنه هم م�الد

ی وارد را�طه �شدە بودم  ...تا حاال �ا هیچ دخ��

ی برم عن�� از کجا �س این احساس ل. اصال تا حاال س� نکردە بودم سمت هیچ دخ��
...�و �له اش پ�دا شدە بود

...اینم مثل �ق�ه بود د�گه

�غل م�الد  از خودش و بزور. ان�ار تمام اعضای �دنم �ه سمت اش گرا�ش داش�ند
ون کش�د  ب��

!�� اخت�ار مچ دست اش و گرفتم

چشمای گرد  �ا دهن �از و . ن�اهم �ه سمت م�الد ُ� خورد. ب�چارە کوپ کردە بود
ە شدە بود ...�ه خودم اومدم. شدە بهم خ��
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!...اصال من چرا �ا�د بهش اهم�ت م�دادم؟

دند که فقط کنارم �ش�ن � چرا �ا�د دق�قا . نداین همه دخ�� خودشون و �ه درو دیوار م��
 ا. دست � ذاشتم رو این ��

�
م جور اصال هیچ جورە �ا من و سطح خانواد�

...ن� اومد 

��ــــع دست اش و رها کردم

� گذاشتم انگشتام و بهم گرە زدم و �ا اخم �ه رو  ە شدم که  دستام و روی م�� �ه رو خ��
...برە

•••

"دن�ا

ە لعن�� چرا دستم و و ! واسه ی چند لحظه فک کردم بهم اهم�ت م�دە
�
. ل کردی اخها

اما نه حوصله . شا�د ا�ه �ه خوردە د�گه پ�شش � موندم �ه خوردە دلش نرم � شد
ی این م�الدە رو نداشتم 

...آدم اعصاب خوردک�� بود

� جا لخت ام � کرد � . ولش � کردم هم��  قدم برداشتم �ه سمت صند� های اونور م��
.و �شست

ز�ر  �ه خوردە خودم و �ه سمت �� مقدم کشوندم. اینطوری راحت ترم.آخ�ش
...چش� بهم ن�اە � کرد
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 � "حس��

...آروم �ه جوری که متوجه �شه نفس راح�� کش�دم

� �شست ، آروم شدم  !...تا د�دم اومد و اینور م��

:م�الد اومدو بهم چس��د و درە گوشم پچ زد

...ــ دست اش و گرف�� چرا؟

� خودش پچ زدم :حر� ع��

!...من دست اش و گرفتم ؟...

...ــ �ه نه �ه من دست اش و گرفتم

...تو که داش�� طرف و � خوردی...

...ــ اوە حاال چرا انقد عص�� آروم �اش �ا�ا
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...ه�س...� زنم تو دهنتا...

...ــ چ�ه � تر� درموردت فکر �د کنه؟

:یهو صدام �اال رفت

م�الددد...

� صدام م�الد از ترس خودش و عقب کش�د ە ن�اە.�ا �اال رف�� �ا چشمای . کردم  �ه دخ��
. دم ل�خند زدل�خندی روی ل�ام اوردم در مقا�ل ل�خن. درشت شدە بهم زل زدە بود

ە اینطور�ه؟ !خدا�ا چرا این دخ��

...�ه خوردە اخم � کرد ب�خ�ال اش � شدما

 اش داشت
�

...معصوم�ت و ساد�

 اش واقعا داشت من و �ه سمت اش جذب � کر 
�

همه . دشا�د معصوم�ت و ساد�
ی و د�دە بودم ا� این �� ز ق�افه ی اخموش ن�اهم و ا. م�الد �اشد و رفت! مدل دخ��

ە گفتم :که در حال دور شدن ازمون بود گرفتم و رو �ه دخ��

ب�خش�د...

�ه جوری بود این ��ە...ـ نه �ا�ا اش�ال ندارە
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!چجوری بود؟...

...خودمم داشت خندە ام � گرفت. خند�د

...�ه کوچولو پررو و شا�د...ـ نم�دونم

...�ه کوچولو نه خ�� پر روعه...

:�ا خندە گفت

ـ راسش ارە خ�� پررو بود

. �ق�ه فرق داشت نه واقعا �ا . �ش و ز�ر انداخت. �ه جورا�� ن� شد بهش ن�اە نکرد
ندی کنه �ه جای هر �ار بهش ن�اە � کردم �ه جای این که تو چشمام زل بزنه و لو 

ە � شد !د�گه ا�� خ��

ی بود که �اقصد دل بردن کنارم ن�شسته بود � دخ�� ر چونه ام بردم و دستم و ز�. اول��
ە شدم ...بهش خ��

مه �از صورت گرد و چشمای درشت که حصار مژە های �لندو مش� اش حالت ن�
ی مرموز و و چقدر جذاب بود تماشای چشما. بود�شون و ب�ش�� تو چشم � کردند

...معصوم اش

•••
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"دن�ا

انقد احمق بودم که ن� تو�ستم تو چشماش ن�اە کنم

� برداشتم اش! گوش�م �لند شد  pmصدای  ...از روی م��

)�ارت تموم شد؟ : برد�ا (

...واسش تا�پ کردم

)بح �س اینجا �ش�نم تاص چه م�دونم ، �ا�ا این ��ە �ا نم�دە ، فک کنم �ا�د: دن�ا ( 

چند سالته ؟ -

� �م و �اال بردم �ا صدای حس��

!جان؟...

ـ گفتم چند سالته؟

� گذاشتم گوش�م و خاموش کردم و روی م��

ب�ست سالمه...
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ـ اها

تو چطور؟...

ن�ام کرد و �ه تا ابروش و �اال انداخت

. عجب کردە بودت) تو(گفتم ) شما(شا�د از این که یهو�� انقد خودمو�� شدم و �جای 
:ل�خند زد و گفت

ـ ب�ست و پنج

اها...

...همونطوری که محوش بودم

 � ــ سالم سالم خ����

!رضا اومد رو �ه روم �شست

:داد زد

؟...ــ آهااای � گفتم خ����

وت بود  ...ان�ار تو ه��

� �ا ق�افه ا�� سوا� گفت :حس��
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؟... ارە خ���م - !تو خو��

...فک نکنم خوب �اشه ها...م��ما...

...ـ ارە �ا�ا فک کنم ز�ادی خوردە

:رضا دو�ارە داد زد. خندم گرفت

 � ...ــ هوی حس��

� مهمونا چرخوند که ب�ینه ک� حرف � �ا اعص�ان�ت ن�اهش و ب�� رضارو ش��د  حس��
یهو �ه �س گرد�� مح�م بهش زد. �ا نه

...ـ مرض و هوی

:رضا درحا� که گرد�ش و ماساژ م�داد گفت

ــ عو�� 

وع کرد �ه خند�دن � هم �� ...�� اخت�ار زدم ز�رە خندە که حس��

...�ا شمام هوی!!!...ــ دار�ن �ه من م�خندین؟
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� خندهاش گفت � ب�� :حس��

...ب�ند رضا آبرومون رفت -

 � خندە هامون اوج گرفته بود. ک���د رو م��

فک ن� کردم در این حد ب�شعور �ا�� ...ــ واقعا که

� دس�ش و گرفت و � جاش �شوندە اش ...�اشد که برە حس��

 � ی � خوری زم�� � �ا�ا ، م�� ...ـ �ش��

ە رو از کجا پ�دا کردی؟ ...درو تخته جورە ها...ــ این دخ��

� خودش و جمع و جور کرد و �لو�� صاف کرد :حس��

!�� گفت ؟...

...� بی�� که حالش رو...ـ ز�اد �ه حرفاش توجه نکن

� . یهو چشمم �ه رضا افتاد از اینکه  ق�ل! داشت �ش و � ک��وند �ه ل�ه ی م��
...خودش و نفله کنه �ا ترس بهش اشارە کردم
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...عه عه ن�اش کن...

� ��ــــع �ه سمت اش رفت حس��

...خدا ��م چ��ارت کنه...ـ رضا ، رضا

س� کردم درک اش کنم

� هم س� کردم �� توجه بهشون راحت � وع . اشمو� واقعا نتو�ستم واسه هم�� ��
...کردم �ه خند�دن

� دونفر و صدا زد ...طو� نکش�د که اومدند رضارو بردن. حس��

...چشم اش بهم افتاد

وع کرد �ه خند�دن و ه  افتاد که اونم ��
�

� �اعث �شد�د نم�دونم دق�قا چه اتفا� م��
خندە هام شد

� نزد�ک�� کردم ...�ه خوردە جا �ه جا شدم و خودم و �ه حس��

!اوە اوە فک کنم متوجه شد

...چون �الفاصله ز�ر چش� ن�ا� بهم انداخت

خسته شدی؟ -

::متعجب ن�اش کردم و گفتم
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؟... ��!

...م��م ا�ه خسته شدی میتو�� بری -

...راحتم...نه نه...

ما نچ ز� خ�ال لعن�� فک � کردم از این که کنارشم �� دارە بهش خوش � گذرە ا
...�اطل

:تو �لو خند�دو گفت

وب و روم خا� نکرد - خداروشکر � کنم که کس� د�گه ا�� لیوان م��

!چطور مگه؟...

بودم تا  هم مجبور . فک کنم ا�ه تو نبودی �دجور حوصله ام � � رفت...ه���  -
اە � که توی دلم �� �ه طرف �دو ب�� ��م اخر مهمو�� اینجا �ش�نم هم��

:از � خوشحا� ل�خند زدم و گفتم

؟...  �ا ��
�

اە م�� االن تو دلت داری بهم �دو ب��

نچ �دو �� راە نم��م -
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:�ه چشمک زدم و گفتم

؟...
�

�س �� م��

ە شد �ا ل�خند مرموز گوشه ی ل�ش �ه رو �ه رو خ��

�� اخت�ار ! چقدر من احمق بودم که انتظار داشتم بهم �گه که ازم خوشش اومدە
� تا �االشو ن�اە کردم ن�اهم روی �د�ش چرخ�د از �ای��

آخ که . ندکت و شلوار �مه ای خوش�لش توی �دن ورز�دە اش حسا�� � درخش�د
. اش نبوددس�ش و ن�اە کردم خداروشکر حلقه ا�� توی دست. چقدرم خوش��پ بود

...ساعت مارک دارو خوش�ل

لند صور�شم که �ه جوری آدم و جذب � کرد که فک نکنم ک� رو دس�ش �
...� شد

م � . �لو�� صاف کردو �اعث شدو تند ن�اهم و ازش �گ��  ند�د �د�دا خا� �ه �م ع��
داشتم �ه جای د�گه  خودم و زدم �ه اون راە که مثال . ��� مردم و �ا ن�اهم قورت دادم

رو ن�اە � کردم 

:�ا لح�� سوا� و کنج�او گفت

!راس�� �ه دعوت کدوم دوس�ت اومدی؟ -

دس�� دس��  د�دی دن�ا خانوم د�دی �د�خت شدی؟ د�دی. یهو قل�م از جا کندە شد
ان؟ دستام آبروی خودت و بردی؟ خا� بر �ت کنم حاال �ا�د �� جوا�ش و �دی ه

...یخ شدە بودند و صدام �اال ن� اومد
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ە شدم م گوش�م یهو صدای آالر . �م موندە بود خودم و خ�س کنم. �ه چشماش خ��
...�لند شد

ون این که ب�ینم ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم �ا دستای لرزونم گوش�م و برداشتم و �د
ک�ه وصل کردم

الوو...

:صدای برد�ا توی گوشم پ�چ�د 

!تموم �شد؟...چ��ار کردی دن�ا -

� ل�خند مصنو� زدم دم از ز�ر �ا این که ا�ه �ا برد�ا ح. در مقا�ل ن�اە حس�� � رف م��
� پرس�دە بود در � رفتم ح�� اون لحظه هم ن� خوا ستم �ه �لمه سوا� که حس��

...�اهاش حرف بزنم

� و پرت ک ی ��م که ضایع ن�اشه و حواس حس�� � نم که �ادش اما مجبور بودم �ه چ��
!برە سوا� پرس�دە و جوا�� �ا�د �شنوە

م ...  ...ع��زم من �عدا خودم �اهات تماس � گ��

...قطع کردم

ریا�ه �خاطر من جوا�ش و نداری من مش�� نداشتم � تو�س�� �ا�� ب -
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:�ا ل�خند گفتم

...�خاطر تو نبود...نه نه...

� کرد ��ــــع �اال و �ای��

...اها -

خدا�ا �ع�� �د شد گفتم �خاطر اون نبود؟

!نکنه �دشد

...من...م��ما...

ن�اهش و از رو�ه رو گرفت و بهم داد

:ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

...از این که �اهات آشنا شدم...من خ�� خوشحالم...

ل�خند زد

منم همینطور -
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و این که خوشحالم که کنارت �شستم...

:تو �لو خند�دو گفت

االن منم �ا�د ��م خوشحالم که کنارت �شستم؟ -

:�ا خندە گفتم

...شا�د...نم�دونم...

اها �س منم خوشحالم از این که کنار شما �شستم دن�ا خانوم -

...میتو�� دن�ا صدام ک�� ...

خندە اش ت�د�ل �ه ل�خند شد

مر� که این اجازە رو �ه بندە دادی -

نه �ا�ا این چه حرف�ه راحت �اش...

...یهو ل�خندش محو شد
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!ای �ا�ا �از که ز�ادە روی کردم

...اصال �ه درک هر فکری خواست �کنه �ذار �کنه

� ام که هستم. من چرا �ا�د شخص�ت ام و تغی�� �دم د این ش�� منو اون �ا�. من هم��
...قبول کنه و �اهام وارد را�طه شه

م�کنه نه �ه دخ�� خشک و �د که �ه گوشه � ش�نه و فقط آدم هارو ن�اە

...دق�قا مثل خودش

:�دون مقدمه چی�� بهش گفتم

منم � تونم تورو �ه اسم کوچ�ک صدا کنم؟...

اخماش درهم شدو متعجب ن�ام کرد

؟ - ��!

!این �ع�� این که ن� تونم؟...

فقط �ه خوردە شوک شدم از سوا� که پرس�دی...نه نه -

�اشه اصال ب�خ�ال...

حر� روم و ازش برگردونم 

:یهو گفت
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خ�� خب صدا کن -

!اوووف حاال شد

...ل�خند زدم و ن�اش کردم که �اعث شد ل�خندی روی ل�ای اونم �ش�نه

مر� که این اجازە رو بهم دادی...

نه �ا�ا این چه حرف�ه راحت �اش -

نه . گرفت  از این که حرف خودم و �ه خودم �س داد حسا�� خوشحال شدم و خندم
� من و اون نبود �ه راح�� � تو�ستم ادب�ات .  اش و تغی�� �دم�س فرق ز�ادی هم ب��

� آدمه خشک و �دی ه! هرچند شا�د من اش��اە � کردم !م �اشهفک نکنم همچ��

شسته بود ن�ا� �ه صند� که برد�ا روش �. دو�ارە صدای گوش�م �ه اوج رس�د
� �اعث شد مهمان ها�� که �م �م تعداشون داشت �م. انداختم و �م�� � شد  که هم��

!و �ه سمت در خرو�� � رفتند توجه ام رو جلب کنه

...از جا �اشدم. برد�ا هم � جاش نبود 

دیر وقته...فک کنم من د�گه �ا�د برم...

...�ش و برگردوند و محوطه رو از ز�ر نظر گذروند

از ق�ل �ه نظر  �ا د�دن قد �لندش و ه��� که حاال د�گه خوش��پ تر . از جاش �اشد

129



روی عضالت  چشمای ورقلمب�دم برای �ار دوم. � اومد �م موندە بود �س بیوفتم
خوش فرمش که از روی کت و شلوار هم قا�ل رو�ت بودند چرخ�د

شسته بود و فک کنم �ازم متوجه ن�اهم شدە بود چون ل�خند مرموزی روی ل�اش �
...اونم همزمان داشت �تا�ای منو برانداز � کرد

:دس�ش و �ه سمتم گرفت

!خوشحال شدم -

...ع شدمای وای ضای. اومدم که بهش دست �دم که یهو ک�ف ام از دستم افتاد

خم شدم ! هولم حتما طرف تو دلش دارە �� بهم � خندە و م�گه چقدر . اونم �دجور
و ک�ف ام و برداشتم و �ا ل�خندی مسخرە بهش دست دادم

:آروم لب زدم

...منم همینطور...

و �ه ام�د د�دار -

همینطور شما...

...وااای

!این د�گه چه سو�� بود دادم؟

...خا� بر �م
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...مقماین �ار د�گه مطمئنم توی دلش �� دارە � خندە و م�گه چقدر اح

از ته دلم جیغ  دلم � خواست. ل�م و گ��دم و �م و ز�ر انداختم. �ا د�دن ل�خندش
...بزنم

!ح�� شا�د دلم � خواست گ��ه کنم

بزور لب زدم . دستم و رها کرد

...من...من...

:�ا لح�� آروم و پر محب�� گفت

برو �سالمت -

 ل�خندی روی ل�ام اوردم که حداقل تص��ر درست و حسا�� ازم توی ذ
�

ه�ش �ا�
...�مونه

...خدافظ...

...از کنارش رد شدم

•••

 � "حس��
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...�� عجب �دن خوش ترا. �� اخت�ار برگشتم و ن�اهم روی اندام اش چرخ�د

ست و �ه عنوان من �ا مدل های ز�ادی �و �ار داشتم اما �م�� ک� �ه دلم � �ش
کت استخدام � شد � د�گه بود. مدلینگ توی �� !و� این �ه چ��

را شه؟ خب معلومه �ع�� � شه از �ار�� که بهش دادم استفادە کنه و پ�گ�� این ماج
� که آرزوشون مدل شدنه که این �ارو � کنه خ�� ها ...هس��

!اونم نه هر مد� ، مدلینگ برند من

اما نه این �ا �ق�ه فرق داشت

�ن ح�� وق�� �ارت و بهش دادم �ه ن�اە سادە و گذرا �ه �ارت کردو � دون کوچک��
 پر�ش کرد توی ک�ف اش

�
!اهم�ت �ا شو�

� و آخ��ن د�دارە من و اون بود ...شا�د این اول��

اون موقع . کرد  �اش � شد برای �ک �ار د�گه هم شدە جا�� غ�� از اینجا مالقا�ش
کت ...همه ی زورم و � زدم تا �کشونم اش تو ��

...از اف�ار عج�ب و غ��ب خودم خندە ام گرفت

ون اومدم و ن�ا� �ه در خرو�� انداختم !رفته بود. از فکر ب��

•••
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"دن�ا

و حسا��  همه اش تو فکر سوت�ه عج�ب و غ���� بودم که جلوی �� مقدم دادم
!ضایع شدم

نکنه فکر کنه خن�م �ا مغزم مش�ل دارە

ە اون و که دارە
�
...ا

ە و� �� مقدم ن�ا�د از این موض�ع بو ب��

اون �ا�د فکر کنه که من �ه دخ�� همه �� تمومم

...نه �ه دخ�� معمو� و سط�

خوب �ا ��ە گرم گرفت�ا -

ن�اهم و از خ�ابونا گرفتم و ن�م ن�ا� بهش انداختم

 تو �کن...�ه تو ر�� ندارە...
�

...رانند�

ون داد اما آروم گفت :�ا اعص�ان�ت نفسش و ب��

ط کردم اصال ��م غل...اصال...اش��اە کردم درست...دن�ا �ا من این �ارو نکن -
؟...خ��ه؟ ��م د�گه تکرار نم�شه ��

دم که منفجر انقدر اعصا�م بهم ر�خت که چشمام و �ستم و دندونام و روی هم ف�� 
...�شم
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نما - � ...دارم �اتو حرف م��

�ا اعص�ان�ت داد زدم

� �خدا �ه �لمه ی د�گه �شنوم درو �از � کنم و خودم و پرت � ک... نم �ای��

ترس�د ن�اهش و از مس�� گرفت و ن�ام کرد

ی ن� �م تو فق...اصال من الل ...آروم �اش...خ�� خب �اشه - � ط آروم د�گه چ��
�اش

هر آن ام�ان  روم و ازش برگردوندم و س� کردم تو فکر �ارە صبح اش نرم وگرنه
ی بزنم تو �ش و نفله اش کنم � ...داشت �ا �ه چ��

•••

 � "حس��

...اخ��ن مهمان هم خارج شدو نگه�ان درو �ست

�ه سمت . وردمش�� معط� د�مه ی کت �ه گند کش�دم و �از کردم و �ا �ه حرکت در ا
در ورودی رفتم
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صبح حتما �ا�د  ��ــــع �ا�د ل�اس هام و عوض � کردم و � رفتم خونه ی خودم فردا 
کت ...� رفتم ��

ر اوردم و ل�اس هام د. �مد و �از کردم �ک دست کت و شلوار پرت کردم روی تخت
ونسوئ�چم و برداشتم و از ات. کت و شلوار د�گه ا�� و جا�گ��ن کردم �له . اق زدم ب��

هارو � کردم

 � ـ حس��

�ا صدای �در �جام خش�م زد

!�ع�� مامان همه چیو بهش گفته بود ؟

...همه اش �ا سوئیچ توی دستم ور � رفتم. برگشتم �ه سم�ش

!جانم؟...

ی؟ - داری م��

ارە د�گه برم فردا هزارتا �ار دارم...

خونه خارج شد � مامان از آش��

� میومدآسمون �ه ز ...ــ حاال این �ه شب و م�موندی پ�ش ما �� � شد هان؟ م��
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...ـ چ��ارش داری خانوم ، م�گه �ار دارە د�گه

 ش�نم ور دلت ب�ینم مثل �چه گ�ام �...ارە مامان �ا�د برم ا�شا� �ه روز د�گه م�ام...
خ�الت راحت م�شه

� ور دلم - .. .ق��ونت اون قدو�االت برم...خب االن ب�ا �ش��

کت �� دلم نیومد دل اش و �شکنم �ه خوردە فکر کردم �ا این که ا�ر فرد ا ن� رفتم ��
ون دادم و گ :فتم�ارام عقب � موندم از � ناچاری نفسم و �ا صدا ب��

م�مونم...چشم...

:�در �ا لح�� متعجب گفت

!ـ جال�ه 

ن�اهم روش قفل شد

ـ حرف گوش کن شدی ، �ار��ال

...ــ بزرگ شدە ��م د�گه

�� ان�ار من �چه ام ب�ست... � ...ها و�نج سالمه عه مامان �ه جوری حرف م��
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�زەآدم واقعا �ع�� وقتا از رفتارای �درو ماد. �در خندە ا�� � داد ! را حسا�� بهم م��
� �ار راە اتاق و در پ�ش گرفتم �دم روی ل�ه ی ل�اس راح�� هام و پوش. برای دوم��

...تخت �شستم

�ا د�دنم . ارد شدیهو �دون در زدن در �از شد و پ��ا گو�� �دست در حال �گو �خند و 
:�اشدم و اعص�ا�� گفتم..��ــــع قطع  کرد

دی هان؟... � داش�� �ا � حرف م��

...ــ ه�چ� �خدا

...راست اش و �گو...ه�س ب�ند ، ال� قسم نخور...

...ــ ای �ا�ا دو�ارە داری گ�� م�دی ها

زنه چند �ار بهت گفتم دلم ن� خواد خواهرم �ا هر کس و نا�� حرف ب...
چند �ار؟...هان؟

...ــ خ��

خب؟...
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�� از دوستامه...ــ �خدا نا�س ن�ست

...اهاا حاال شد �� از دوستات؟...

:یهو اخماش درهم شد

خ��ه منم ��م ...؟فک � ک�� نم�دونم �ه مامان گف�� سوف�ارو ن� خوای...ــ ای �ا�ا
ە � بود که تو مهمو�� �اهاش � گف�� و � خند�دی کرتون هوا بود   هرو ...اون دخ��

که �فهمه ن�ا�د �ا   چنان اعصا�م خورد شد که دستم و �اال بردم که �� بزنم تو گوشش
اهر شدبرادرە بزرگ ترش اینطوری حرف بزنه که یهو در �از شد و مامان ظ

� سگ و گ��ه پ��دین �ه هم؟ ـ �از شما دوتا ع��

� گذاشت سی�� ک�ک و قهوە ی توی دست اش و روی م��

...ــ تقص�� اینه � گ�� ال� م�دە

غ�� از این که نگرا�شم...مامان من � گ�� ال� دادم؟...

 کردو گفت
�

:مامان �الفه پو�

عصاب اش و بهم ـ پ��ا جان ع��زم داداش ات این �ه شب و � خواد اینجا �مونه ا
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...�اشه دخ�� قشن�م؟...ن��ز

ا افتاد گردم من؟ ...ــ �از همه ی تقص��

:پ��دم وسط �حث و گفتم

...� خواین من برم؟...

� � جات ...ــ عهه توهم ال� جو ندە �ش��

...از حرف مامان خندە ام گرفت

� مشغول خوردن قهوە ام شدم پ��ا و مامان هم او . جلو رفتم و �شستم مدن و �شس��
زدە  یهو�� چشمم بهشون افتادصاف بهم زل. چند دق�قه ا�� تو سکوت گذشت

...بودند

� گذاشتم و متعجب ن�اهشون کردم :فنجون و روی م��

ی شدە؟... � !چ��

...ـ نه ��م ه��� 

:پ��ا �ا ن�ا� کنج�او و سوا� گفت

ە � بود؟ ــ راس�شو �گو اون دخ��

139



...دلم ن� خواست اصال وارد �حث �شم

گه من آدم نبودم و اصال چرا �ا�د واسه همه �ارام �ه این و اون جواب �س � دادم؟ م
که از ه���   اخت�ارم دست خودم نبود؟ واسه این که کشش ندن جوری وانمود کردم

...خ�� ندارم

!کدوم ؟...

...ــ همون چشم ابرو مشک�ه

� مشخصا�� ند�دم!...چشم ابرو مش�؟... ی �ا همچ�� ...من که دخ��

 � ە که از اول مهمو�� تا اخرش کنارت �ش...ـ وا حس�� سته بود ، �ادت �ا�ا همون دخ��
!...نم�اد واقعا ؟

ول مهمو�� کنارم نه چشم و ابروش مش� بود نه از ا...اوال ا�ه منظورتون اونه که...
�شسته بود

 ب
�

...ودەــ �ه جور�م �ه طرف توجه کردە که م�دونه دق�قا چشماش چه رن�

:�ا اخم پ��ا رو ن�اە کردم

پ��ااا م�شه تو سا�ت �� ؟...
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� ب�نمون بود چشم ابروش و مش...ــ وا مگه دروغ م��م؟ ...� د�دممن که �ه م��

 افتادە ؟اتف...خب حاال که مثال �� ...اها �عدم اومدی ��ــــع آمار دادی ارە؟...
�

�ا ...ا�
 از من د�دین

�
...حرکت اضا�

 از تو د�د�م
�

...ـ حرکت اضا�

!�ع�� �� مامان ؟...

؟ـ از � تا حاال تو ند�دە و �شناخته �ا این و اون �صح�ت �از م اونم �ا ...�ک��
 � ک...دخ�� 

�
ردم �ا ع�ب و تا چند وقته پ�ش هر� و دور از چشم �ا�ات بهت معر�

اونم ازسوف�ا که آب . ..ایراد روشون � گذاش�� �ا � گف�� قصد ازدواج ندارم و فالن و
ە ی ب�چارە ...�ا� و داری � ر�زی رو دسته دخ��

:حر� گفتم

ە... ...فک کنم من برم به��

�اشدم و �ه سمت �مد ل�اس رفتم

 � ...ـ حس��
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� هم � کن�د �عد انتظار دار�ن �مونم... ن�د ، توه�� � !...؟ حرفاتون و م��

�ه سمتم اومد

ای دمه دس�� و س...ـ اخه ��م ، من نگرانتم ط� ارت�اط برقرار دلم ن� خواد �ا دخ��
�ن ها �اشه...ک��  چرا ال�  �خاطر خودت م��م ع��زم...سهم تو هم�شه �ا�د به��

ناراحت م��� 

ون اوردم و گفتم. �دجور اعصا�م خورد شدە بود :کت ام و از �مد ب��

ە صح�ت کردم فکرکردین خ�� ...مگه من چ��ار کردم... �ه؟دو �لمه �ا دخ��

�ه ە �ا خودش چه فکرا که ن...ـ من فکر نکردم خ�� ...� کنه؟م�دو�� االن دخ��

د ب � هم انداختصدای آالرم گو�� پ��ا �ه اوج رس�د ن�ا� که ترس توش م�ج م��

ون ...ــ ِام من برم ب��

...گو�� و خفه کردو از اتاق خارج شد

ی نرم تو دست... از � من  مامان من همینجا قسم �خورم که د�گه سمت هیچ دخ��
ە رو...بر � داری؟ ارە ا�� ازش گرفتم نه شم...�ا�ا �خدا من اصال ن� شناسم اون دخ��

� و اخ��ن د�دارمون امشب بودو  نه شمارە ا�� بهش دادم این �ع�� اینکه اول��
...مگه من احمقم که فکر � کن�د...�س

142



...نگذاشت ادامه �دم

ی نرو؟  من گفتم سمت هیچ دخ��
�

فهم�دی من فقط گفتم تا ن...ـ عه این چه حر�
....سب اشطرف خوش�له ، خوش استا�له ، تحص�الت اش ، خانوادە اش ، اصل و �

م یهو د :اد زدمانقدر عص�ا�� بودم که د�گه جلوی تن صدام نمیتو�ستم �گ��

� د�گه �م رفت... � من اصال از این دخ�� ...ای �ا�ا �س کن�� ە و ق�افه اش �اور کن��
...خوشم نیومد چه برسه �ه خانوادە و اصل و �سب اش

 که نا خواسته از دهنم پ��
�

� بودم غ�� این حر� ی مطم�� � و البته اون �ار�� . داز هر چ��
ش م�شه �ا نه � ن�ستم که پ�گ�� ردن �ه اینکه اما ح�� فکر ک. که بهش دادم و مطم��

که ممکنه �ه روزی   ممکنه �ارت و �ه �ار د�گه ن�اە کنه و ح�� گذری �ه این فکر کنه
...برای برند من ل�اس بپوشه

...اونم ل�اس ها�� که خودم طرا� � کنم خوشایندە

ون اومدم �ا نفس راح�� که مامان کش�د از فکرش ب��

برم برات شام ات و ب�ارم...ـ خداروشکر

م ، �م درد م�کنه � خوام �خوا�م... ن� خواد س��
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...ـ �اشه ش�ت هم �خ�� 

� کردم :�ا اخما�� درهم �ی �اال و �ای��

...شب شماهم �خ�� ...

...از اتاق خارج شد

روش دراز  �ه سمت تخت رفتم و . کت و روی �ش�� م�ل پرت کردم و در �مد و �ستم
ە شدم اروم چشمام و ر . کش�دم . و هم گذاشتمدستام و ز�ر �م بردم و �ه سقف خ��

...دلم آشوب بود

�ه دال�ل مختل�� فکر � کردم

 که مامان درمورد من و سوف�ا � خواست �ا ، �در در می
�

ون �ذارە که �ل�م مثل حر�
...اما نه.دل�ل دلشورم و �دست ب�ارم

...شا�د چون عصا�م و بهم ر�خته اس اینطوری شدم؟

...�ه پهلو خواب�دم. �از هم نه

ە جلوی چشمام بود همه اش تص��ر چشم های دخ��

...صورت اش

...خندە هاش

 افتادە 
�

!...نکنه واقعا �ه اتفا�
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نه نه نه ام�ان ندارە

 هاست
�

� ساد� ...اخه مگه �ه هم��

ی موهام فرو بردم�عد از �� پهلو �ه پهلو شدن �الفه �اشدم و �شستم دست ام و تو 

�� ک�ه و تو چه ک� که نم�دو انقد �� عق� که �ا �ه ن�اە دلت رفته واسه..احمق...
!...خراب شدە ا�� بزرگ شدە؟

...نه محاله ممکن اخه مگه ال��ه 

 ها بود که من �ا�د روزی صد �ار 
�

� ساد� ... عاشق � شدم ا�ه عشق و عالقه �ه هم��

خن� وارد اتاق  �اشدم و �ه سمت پنجرە رفتم پردە رو کنار زدم و �ازش کردم �س�م
شد

وع �ه �ار�دن کردند ...قطرات ر�زو درشت �ارون ��

زل زدم تا �ه خودم اومدم د�دم دە دق�قه اس �ه صند� که روش �شسته بود 

و ب�ش�� توی فکر فرو � رفتم که ��ــــع ن�اه ن�ا�د . م و ازش گرفتمداشتم �م �م ، ب�ش��
 بیوفته

�
� اتفا� ...همچ��

م �ه جوری �م ای �اش �ار�� که بهش داد! اصال �ش�مون شدم. داشتم دیوونه � شدم
...و گور �شه و �ادش برە

� د�داری رخ ندادە و من � ش�� همچ�� ه احمق اون و اصال ان�ار هیچ وقت توی همچ��
... وجود نداشتهاصال برە که د�گه برنگردە �ه جوری که ان�ار اصال . هیچ وقت ند�دم
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•••

"دن�ا

ساعت �ک �عد ظهر بود که از خواب ب�دار شدم

آرا�ش . نداختم�دنم کوفته شدە بود تو آینه ی رو �ه روی تختم ن�ا� �ه خودم ا
ه ا�� موهام د�شب رو صورتم موندە بود خط چشمم ر�خته بود ز�ر چشمم و هر ت�ک

... آشفته ام �ه سمت و سو�� رفته بود

� هم �اشدم �دون معط�  �ه حموم خالصه که دسته �� از جن نداشتم واسه هم��
ون اومدم.رفتم ت سف�د �ه شلوار راح�� پوش�دم �ا ت. �عد از ن�م ساعت ب�� ���

ونه ام موهامو شونه زدم و �شت ام ر�ختم دخ��

شدم و �ه راست  د�گه از ص�حونه خوردن تو اتاقم خسته شدە بودم از اتاق ام خارج
خونه رفتم  � �ادە مهمو�� . مص�حانه رو تند تند خوردم و برگشتم �ه اتاق ا. �ه آش��

و جلب کنم از این که تو�سته بودم توجه ��ە ر .د�شب افتادم چقدر خوش گذشت
� نبود  مطم��

مه��ون  قلب اش هم هم �س�ار مغرور بود و �ه راە کوچولو �از ن� کرد واسه ورود �ه
بود

�ا لوندی �ه  �ا همه خوب برخورد � کرد عج�ب بود مثل �ق�ه ی ��اهم نبود که
ون ا یهو �ا صدای �سته شدن در از فکر. سمت خودم تح��ک اش کنم ...ومدمب��

...خو�� �ا�ا...ـ سالم دخ�� خوش�ل خودم
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وع شد، ە �از ��
�
...مح�ت های ال�  ا

:�ا اخما�� درهم گفتم

خ��م...

�غل گرفتم و  خودم و جمع کردم و زانو هام و . اومدو روی ل�ه ی تخت کنارم �شست
ە شدم �ا اخم �ه گوشه ا�� خ��

ا؟ ـ چه خ��

ه��� ...

ـ چه خ�� از د�شب؟

ه��� ...

؟ !ـ ه���

...ارە د�گه ، تو راست � گف�� این ��ە خ�� د�گه �ه جور�ه...

اخماش درهم شد

...ـ �ع�� نتو�س�� 
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م و �ارت ��ە �اشدم و �ه سمت ک��� رفتم که د�شب تو مهمو�� دستم بود�ازش کرد
ون اوردم ...رو ب��

...�� �� جینگ...

�اشدو �ه سمتم اومد ازم گرفت اش

:�ا اخم �شت و روی �ارت و ن�اە کردو گفت

!ـ این چ�ه؟

کت اش... ...��ە بهم داد گفت برم ��

اخم اش ت�د�ل �ه ل�خند شد

...گفته بودم �ار �ارە خودە خودته ها...ـ اوە �ار��ال 

ل�خند زورک�م و �ه ل�ام چسبوندم 

پ�شون�م و بوس�د

...فته �اشه هادفعه ی �عدی د�گه �ا�د دلش ر ...ـ ق��ون دخ�� همه �ارە ی خودم برم

داری دستور م�دی کوروش؟...
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گفته بودی ...فقط دارم �اری � کنم که زودتر بری پ�ش مامانت د�گه...ـ نه نه
� خوای بری پ�شش نه؟

...لعن�� دستور � داد

...آدم و مجبور م�کرد

...آدم و تهد�د م�کرد

کنه که طرز فکر   ته اش هم فکر � کرد �ا �ه ل�خند و مح�ت های ال� میتونه �اری
 کردم و گفتم. من و عوض کنه

�
:پو�

...ارە � خوام برم پ�شش...

و روی �م  �ا حرص �ارت و ازش گرفتم و �ه سمت تختم رفتم دراز کش�دم و پتو 
...کش�دم

...چند د�قه ا�� گذشت

ە  دستم و �از کردم و �ه. صدای �سته شدن درو ش��دم پتو و کنار زدم اسم ��ە خ��
� مقدم.شدم ...حس��

...حاال د�گه آیندە ی من �ه دل تو وصل شدە...

...ا�ه نتونم عاشق اش کنم �� ؟
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...اون وقت د�گه ب�چارە � شم

...ش�ا�د تا ا�د تو این خونه �مونم و �شم عروسک خ�مه شب �ازی کورو 

...�� هدف

ە � ...�� انگ��

 � ...غمگ��

...�ا�د همه ی تالش ام و � کردم

...ذرە که شک نکنهن�ا�د �ه این زود�ا بهش زنگ � زدم �ا�د �ذارم �ه چند روزی �گ

•••

 � "حس��

-  � هوی �اتوعم...حس��

ون اومدم و ن�اهم و �ه م�الد دادم �ی تکون دادم و از فکر ب��

؟... �� � چه مرگته چرا داد م��

ە رو برات ت - � احمقا دارم از س�� تا پ�ازە این دخ�� وضیح م�دم �عد تو زل دو ساعته ع��
!نکنه معتاد شدی...زدی �ه گوشه ا�� و توفکری؟
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� �ه خوردە خسته ام خوا�م م�ا...م�الد �ا� شم خفه ات � کنما  ... د هم��

؟ - � ...ب�دیخب خ�� مرگت � موندی خونه � خوا...خسته ا�� خوا�ت م�اد هم��

پروندە رو �ست و از جاش �اشد

...منو مچل خودت کردی -

� �ا�ا... ...�گ�� �ش��

�� اهم�ت دس�� برام پرت کردو �ه سمت در خرو�� رفت

:صدام و �اال بردم

...ن� شنوی...�اتوعم...م�الد...

ق�ل از این که خارج شه برگشت و �ا اخما�� درهم ن�ام کرد

ب�ارش این �� و هم ب�ینم...اون پروندە رو کجا � بری؟...

حر� �ه سمتم اومد

� �� داری دن�ال خودت � کشو��  - ا مدل �ا�...دوماهه منو �ل �چه هارو ع��
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ن� خوای �گو ن� خوام د�گه این مسخرە �از�ا چ�ه

پروندە رو ازش گرفتم و �ازش کردم

ه مدل �اب م�ل لم دندتون نرم وظ�فه اتوِن تا زما�� ک...� گفته من مدل ن� خوام؟...
پ�دا �شه �گردین پ�داش کن�د

...امر د�گه ای �اشه...عه اینطور�است -

ە زوم کردم !ای �ا�ا شا�سم که ندار�م 58وزن  160قد . رو عکسای دخ��

...چاقه...

:متعجب گفت

؟ - ��!

...م��م چاقه کوری ن� بی�� ...

...خب � گ�م الغر کنه -

پروندە رو �ستم و پر�ش کردم جلوش و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم
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�اشه و وز�ش  165عقل �ل من واسه دە روزە د�گه �ه مدل م�خوام که قدش �االی...
؟ پ�دا کن 54ز�رە  ؟ �گو خودم �ه خا� تو �م ب��...میتو�� زمن� تو��

؟ - ا�ط�ه که گذاش�� مدل �ا �ه  حاال من تو این دە روز ...زدە �ه �ت؟این چه ��
� مشخصا�� از کجا واسه ی تو پ�دا کنم م که پ�دا ش...همچ�� ...داصال گ��

ی و کشف کردە در اد � :امه گفتیهو مکث کردو �ا ق�افه ا�� که ان�ار �ه چ��

� اون صدتای ق�� محاله �ه پ�دا �شه...نه نه - اصال ب��

ق�ل�ارو د�دم هیچ کدومشون �اب م�لم نبود...ق��؟...

� مشخصا��  - ...�ا�ا م��م هست �ه چند تا مدل �ا همچ��

ون...ب�ند م�الد... ...ب�ند فقط از جلوی چشمام �مشو برو ب��

وا چته تو روا��  -

فقط � قدو  �حث...مرت�که من دارم بهت م��م ق�ل�ارو د�دم ازشون خوشم نیومد...
...��طرف م�اد اینجا �اسن ندارە �ا س�نه هاش درشت ان �ا خ...وزن ن�ست

ە شدم. یهو زد ز�رە خندە و �اعث شد حرفم قطع کنم دلم . �ا اخم بهش خ��
 � ...� خواست �اشم بزنم فک اش و ب�ارم �ای��
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� از کجا واسه ی تو پ�دا کنم هان؟*حاال من دخ�� سک -

کون دادو خارج �ا �ه حرکت از جام �اشدم که �ا �ه فرار گذاشت و �ا خندە �ی ت
...شد

ون دادم ...�شستم و نف� ب��

...�ه فکر عذاب آور. دو�ارە توی فکر رفتم

...�ه فکر وحش�نا�

ە ب ون ب�امنم�دونم چرا از اون شب مهمو�� د�گه نتو�ستم از فکر اون دخ�� چند . ��
...گه طرف اومدەروزی گذشته بود اما هنوزم ان�ار منتظر بودم م��� زنگ بزنه و �

� انتظار �� خو  ...دی بودشا�د دل�ل این که ه�چکس �ه دلم ن� �شست هم هم��

؟ ا�ه ن�اد ��

؟ !...اصال ا�ه ب�اد ��

ا�ه ب�اد �ا�د چ��ار کنم؟

ی وارد را�طه �شدە بودم �ع�� تاحاال دل م ک� و نخواسته من تا حاال �ا هیچ دخ��
...بود

ە رو جلوی چشمام نما�ش  اما �ع�د م�دونم این مغز که لحظه �ه لحظه تص��ر دخ��
ە بتونه مقاومت کنه ... م�دە و دلم و چشم انتظار � ذارە جلوی دخ��

...ب�خ�ال �ا�ا تو د�گه قرار ن�ست اون و ب�ی�� 

اس ات �ا خودش اون �ه رهگذرە �� نام و �شان بود که اومد �ه ت�که از هوش و حو 
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!از صفحه ی زندگ�ت محو شد بردو برای هم�شه

•••

"دن�ا

 � وناز اتاق ز . �اشدم کش و قو� �ه �دنم دادم و از تخت پ��دم �ای�� درحا� . دم ب��
� غار �از بودو خم�ازە � کش�د م �له هارو �� �س که چشمام و � مال�دم و دهنم ع��

از د�گری � م�کردم 

وندە بودم که د�گه فاتحه ی خودم و خ. یهو ز�ر �ام خا� شدو روی هوا معلق شدم
� و آسمون متوقف شدم � زم�� ورت شا�ان �� از چشمام و �از کردم یهو �ا ص. ب��

.مواجه شدم

خانوم توروخدا ب�ش�� مراقب �اش�د -

:ابروهام و بهم گرە زدم و �جای اینکه ازش �شکر کنم گفتم

... � ...خ�� خب �ذارم �ای��

خونه. خم شد � ون کش�دم و �� حرف �ه سمت آش�� . رفتم خودم از توی �غلش ب��
� گذاش�ند و مشغول شدم ...�شستم خدمت�ارا ص�حانه ام و روی م��

خونه شد � د وارد آش�� � �اش کردم و �� ز�ر چش� ن. �ا�ا درحا� که �ا گوش�ش حرف م��
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...اهم�ت �ه خوردن ادامه دادم

خونه بزنه ب. اصال حوصله اش و نداشتم � ون که دلم � خواست زودتر از آش�� ��
...ص�حانه ام زهرمارم �شه اما نه

...�ا د�دنم قطع کردو رو �ه روم �شست

م - ...صبح ات �خ�� دخ��

� کردم و لقمه ی توی دهن ...م و � ج��دم�� این که ن�اش کنم �م و �اال و �ای��

لیوان چای ام و برداشتم

...ز�ونت و گ��ه خوردە -

نچ...

-  �� � � این چه وضعشه...�س چرا حرف نم�� � آدم �ش�� ع��

ار � خواستم �ه جوری روی صند� ولو شدە بودم که ان�. ن�ا� �ه خودم انداختم
م �خوا�م ...�عد ص�حانه همونجا �گ��

صورتتم که �شس��  -

شستم ...
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؟ - �س اون س�اه�ه ز�ر چشمت مال چ�ه؟...شس��

!س�ا�؟...

� کرد � برداشتم و از توش خودم و . �ش و �اال و �ای�� ن�اە کردم �ا این که  �ه قاشق تم��
شمم �امال قا�ل ش��ه آینه آدم و �شون ن� داد اما ر�م� که خا� شدە بود ز�ر چ

...رو��ت بود

ا� کنم اما نچ من منتظر بود ازش معذرت خو . ن�اهم و از قاشق گرفتم و �ه �ا�ا دادم
اهل معذرت خوا� های ب�خودی نبودم

؟...  �شستم...چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��
�

ە اص...ارە ارە تو راست م�� ال مگه تقص��
منه که این ر�مله ر�خته ز�ر چشمم

د�ه خوردە �م حجم تر بودن این وضعت نبو ...نه تقص�� مژهای �لندته -

�� اهم�ت لیوانم و برداشتم و �ق�ه ی چای ام و خوردم

کت ��ە؟ - ی �� � م��

!کدوم ��ە؟...

:داد زد
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دن�اااا -

از جام پ��دم و بهت زدە ن�اش کردم

دم...ن�ینم �شت گوش بنداز�ااا - ان�ینم فراموش ک�� �اری که بهت س��

:�ا ترس و لرز گفتم

م ...نه �ا�ا فراموش چ�ه... م...م�� � امروز م�� اصال هم��

 کردو ساعت توی دس�ش و ن�اە کرد
�

پو�

خ�� خب زودتر ص�حانه ات و تموم کن برو آمادە شو که دیرت �شه -

م...نم�خوام...وااا... اصال فردا م��

 � :ک���د روی م��

...گفتم �اشو -

...�اشه �اشه...
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خونه خارج شد � � اش و ازم گرفت و از آش�� � ک���دم و  لیوان و روی. ن�اە خشمگ�� م��
ا روی زانوهام �ه �التوی قهوە ا�� برداشتم ت. �مد ل�اسم و �از کردم. حر� �اشدم

� اومد �ه �م��ند داشت که �مرو �اسنم و خوش فرم �شون م�داد 

ام پوش�دم �ه  شلوار جذب مش� ام و پوش�دم موهام و �از گذاشتم �الە گرم �افت
ون اوردم و شال ام و دور گردنم اندا ختم چشمام �ه اندازە خوردە از جلوی موهام و ب��

وع کردم طرا� � هم آرا�ششون نکردم ��  ز��ا بودن واسه هم��
�

چ�مه ... ل�ام ی �ا�
هامو پوش�دم و کوله ام و برداشتم

از اتاق خارج شدم

...را� دف�� �� مقدم شدم

� و روندم تا �ه دم در دف��  ...ش رس�دم مطابق آدر� روی �ارت ��ە بود ماش��

� و ...ک���دم در ماش��

...اوووف چه دم و دست�ا� چه ب�ج �اال و �لندی 

ز اشک �شن �ه �ال�� من �ه �ت ب�ارم که اون چشمای جذا�ه غرق غرورت پر ا...
...واسم

...از اف�ار خودم خندە ام گرفت
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...ل�خندی گوشه ی ل�م اوردم و وارد شدم 

...از نگه�ان آدرس دف�� اش و خواستم ط�قه ی ب�ست و پنج بود

د�مه رو فشار دادم. وارد اسا�سور شدم

...دینگ دینگ ط�قه ی ب�ست و پنج

مثل گ��ندە ها اداشو در اوردم و� �ه محض این که در �از شد 

...صاف وا�سادم 

�له اش .رداشتماز اسا�سور خارج شدم و آروم و استوار �ه سمت �ان�� م��� قدم ب
تو لپ تاپ اش بود

سالم...

�شو �اال اورد

ـ سالم شما؟

� مقدم �ار دارم... �ا اقای حس��

!ـ �� �ارشون دار�ن؟

!حتما �ا�د واسه شما توضیح �دم که چ��ارشون دارم ؟...
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لب و لوچه شو واسم کج کرد

� بهشون خ�� م�دم � �ش�ن�� ...ـ �فرمای��

...چه م��� پرر رو�� من جای این ��ە بودم اخراج اش � کردم

�ا گوش�م ور رفتم  روی صند� رو �ه روی �ان�� �ا�شت �ا انداختم و �شستم �ه خوردە
دادە بود Pmبرد�ا بهم 

...جوا�شو ندادم گوش�م و خاموش کردم و توی کوله ام گذاشتم

� کردم ز�ر چش� بهم ن�
اە � کرد از ن�ع تق���ا ن�م ساع�� گذشت �ه ن�ا� �ه م���

...ن�اهه اش متنفر بودم 

ب�ینم خانم من تا � �ا�د اینجا منتظر �مونه ام؟...

ون تموم �شه ـ اخه اقای مقدم جلسه دارن ممکنه تا �� دو ساعته د�گه جلسه ش
مشما شمارتون و �دین هر وقت �شون خلوت شد من خودم �اهاتون تما ...س م�گ��

•••

 � "حس��
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ا�ط مدل شدن و  هرچند . داشت �الخرە �عداز �� جستجو �ک نفرو پ�دا کردم که ��
� �ه دلم نچس��دە بود اما از اونجا�� که زمان در گذر  بود و وقت �م و روز  �ازم همچ��

رو دست �ذارم  �ه روز �ه زمان ع�ا� نزد�ک تر � شدم ن� تو�ستم �ش�نم و دست
...که زمان �گذرە و از رق�ا عقب �مونم

� دادم �ه  �ا�د . پروندە اش و برداشتم. اسمش و توی �اغذ نوشتم. آند�ا منصوری
 نفسم و �. ب�ا�� که زنگ بزنه و قرار مالقات �گذارە

�
ون دادماز � خست� . ا صدا ب��

...�اشدم

ە رو چ. صدای ب�ا�� و � ش��دم که �ا خانو� صح�ت � کرد پروندە . رخوندمدستگ��
و �ذارە که خانو�  رو روی �ان�� گذاشتم اومدم که سفارش کنم که زودتر قرار مالقات

!که �ه سمت آسا�سور � رفت توجه ام و جلب کرد

...قدو قوارش ش��ه

!...ا بود ش��ه دن�

...نه نه ام�ان ندارە

 بر � گشتم
�

!تازە داشتم �ه روال عادی زند�

!تازە داشتم فراموشش � کردم

�� احساس ن� خواستم ح. �م �م داشت ت�د�ل �ه �ه خاطرە � شد گوشه ی ذهنم
...کنم که خودشه

ه ام�دوار �اشه �ه اما دل آشفته ام ساز مخالف � زد و �ا تمام جون اش � خواست ک
ی که روش زوم کردم خودە دن�است ...این که دخ��
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�اهم و ب�ش�� کردم �� اخت�ار عینک مطالعه ام و روی بی�� ام جا �ه جا کردم ودقت ن
ە منتظر آسا�سور بود  دخ��

� بودم مثل هم�شه آروم بنظر � رس�د �ا ه ر حرکت اش برخالف ظاهرم که مطم��
�ان قل�م �اال � رفت از �ک طرف دلم � خواست دو�ارە ب�ینم ا از طرف د�گه ...ش��

....هم دعا � کردم که اش��اە کردە �اشم و کس د�گه ا�� �اشه

�ه ن�م رخ وا�ساد 

� شدم ...این �ار د�گه مطم��

ناخودا�اە اسمش و صدا زدم

•••

"دن�ا

:صدا�� فضارو پر کرد

!دن�ا -

کنج�او . د کنمق�ل از این که اقدام �ه ورو . �جام خش�م زد درب اسا�سور �از شد
برگشتم

� بود !حس��
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ە لعن�� م��� که گفت حاال حاال �ار دارە و جلسه اش تموم ن� 
�
...شها

ینمش ح�� فکرش و ن� کردم امروز ب�. �دجور هول شدم. داشت �ه سمتم � اومد
فاق نیوفته و مطمئنم ته دلمم خدا خدا � کردم که این مالقات حداقل امروز ات

س ک�ه ی مر�م و �ذارم ه ندار�م اما چه فا�دە شا�سم ک. برگردم خونه �� اس��

!دەمعلوم بود حسا�� از د�دنم خوشحال ش. بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم

؟ - !تو اینجا چ��ار م�ک��

؟...سالم...س... !خو��

.�تا�ام و ن�اە کرد

!از این طرفا؟...مر� تو چطوری -

...راس�ش...ِام...

!ب�ا ب�ا ب��م تو �اهم حرف بزن�م -

...مجبور شدم �شت �ش قدم بردارم. ن�اهش و ازم گرفت

�ن داخل من االن م�ام - �ف ب�� شما ���
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ش.ن�اهش و �ه م��� اش داد مثل اینکه �اهاش �ار داشت  بودم برگشتم  دم در دف��
...�ه سم�شون

� دوساعته راس�� من خ�� وقته منتظرم ، این خانوم گفت جلسه دار�ن و تا �...
...د�گه ام تموم ن� شه

...�ا اخم برگشت �ه سمت م��� اش

�ان اینجا دروغ دفعه ی آخرت �اشه �ه کسا�� که م...ـ خانوم ب�ا�� من جلسه داشتم؟
...م�گ�ا

...آخ�ش دلم خنک شد

ە �ا حرص بهم ن�اە � کرد منم �ه چشماش زل زدم که از رو ب رە و �ش و �کنه تو دخ��
...ال� اش

...دروغ �ار زش��ه وای وای وای...

 م�
�

 �ه حساب ا�شون رس�د�
�
� داخل من �عدا ...کنمـ خ�� خب شما �فرمای��

وارد شدم

 
�

...لوکس و بزرگ ... �ه �ه چه اتا�

� �شت �م وارد شد �ا دس�ش �ه صند� اشارە کرد هوای اتاق چ قد خوب بود حس��

165



 تو روز �ارو�� و ه
�
...وای ابریخوش بو و گرم جوون � داد واسه خواب مخصوصا

د� �شستم و �ا روی صن. از اف�ار خودم خندە ام گرفت و� س� کردم تو دلم �خندم
اومدو رو �ه روم �شست. روی �ا انداختم 

!ـ خب �� شد �ادی از ما کردی

...ی��م ه��� د�گه �� فکر کردم درمورد پ�شنهادت تصم�م گرفتم ب�ام ب�...

...ـ از نظر من که �� نق�

:ل�خند ژوکوندی روی ل�ام اوردم و گفتم

...یهو د�دی جوگ�� شدم و ام�دوارا...نگو توروخدا...

:خند�دو گفت

...ـ من حق�قت و گفتم خانووم

...خب د�گه �ا�د کجارو امضا کنم...

ت قدت ،وزن ات ،ـ چقد عجله داری تو دخ�� ، �ذار �ه خانو� هم �ا�د ب�اد ب�ی�ت
...استا�لت،چهرە ات
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...لو �ای من�گو مدل ن� خوای د�گه این همه چاله چوله چ�ه � ذاری ج.... وا...

 � ...ن� خوای هم...� خوای �خواە...ـ �الخرە روال �ار�ه ما هم��

ە شد و ادامه نداد !بهم خ��

:�ه ابروم �اال پ��دو کنج�او گفتم

...ن� خوام هم ؟...

:ل�خندی گوشه ی لب اش اورد و گفت

...ن� خوای د�گه...ـ ن� خوای هم

:ل�خند زدم و س� کردم فضارو خودمو�� تر کنم

م��م عجی�ه ها....

:متعجب گفت

؟ !�� عجی�ه؟!...ـ ��

ای دورو بر تو همه از من متنفرن ، این م��� ات ... �اهام  هماینکه دخ��
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م خوشش نم�ادمطمئنم از ...اون�م که � خواد ب�اد منو ب�ینه هم که خانومه...لجه

تو �لو خند�د 

چ�ه مگه دروغ م��م ؟...

...ـ �� ��م اخه

در �ه صدا در اومد 

...ـ ب�ا تو 

��� رو ز�ر نظر م��� اش بود یواش� بهش اشارە کردم که �ه م��� ن�اە کنه اونم م
...گرفت

� ب�نمون گذاشت �ه. م��� �ا دوتا قهوە وارد شد ن�ا� بهم  قهوە هارو روی م��
� خودش ن�اهش کردم انداخت منم دق�قا ع��

ن�اهه اش متوجه  ق�افه ی �س�ار معمو� داشت و قدشم �س�تا کوتاە بود و� از ن�ع
...شدم اعتماد �ه نفسش ب�ش�� از این حرفاست

ت �ه �م که که �ه لحظه �ادە دروغش افتادم و �ادم افتاد � خواسته �ه جوری دس
:��ە رو ن�ینم �� اخت�ار اخمام درهم شد و عص�� گفتم

چ�ه ن�اە م�ک�� ؟...
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ه��� همینطوری_ 

خ��ه � تو�� بری...

:�ا اخم گفت

ان من از ا�شون اقای مقدم خودشون اینج...شما دار�ن دستور م�دین برم �ا �مونم؟_ 
م نه شمااا؟ فقط دستور � گ��

� �مب ترک�د � ع�� :اومدم که جوا�ش و �دم که یهو حس��

ون تا اعصا�م و از این ب�ش�� خورد � - شدە و �ار دس�ت خانوم ب�ا�� �مشو برو ب��
ندادم

:دب�ا�� از ترس دست و �اش � لرز�دن قد� عقب گذاشت و بزور لب ز 

...چشم...چ_ 

� دهنم �از موندە بود و تو شوک بودم که نفهم�دم ب�ا�� � ر  !فتهمچ��

� خم شدو قهوە اش و برداشت ون ب. حس�� � �اعث شد منم از فکر ب�� �ام و قهوە هم��
ام و بردارم

� ل�ام گذاشتم که صداش �لند شد :ل�ه ی فنجون و���
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...ـ نخور نخور

:شوکه ن�اهم و از فنجون گرفتم و گفتم

!�� ؟...

...ـ �دە اون قهوە رو 

�ا ترد�د قهوە ام و �ه سم�ش گرفتم

...ب�ا...

:فنجون خودش و جلوم گذاشت و گفت! ازم گرف�ش

...ـ تو مال منو �خور 

!چرا؟...وا...

ی ب ـ واسه این که اینا عقل درست و حسا��  � ��زن توش �ه ندارن که ، ممکنه چ��
� ات ...�دن کش��

!...اوە داشت پ�ش مرگ ام � شد 
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...نه خدا�� مثل این که �ه اتفاقا�� داشت � افتادا

:�ا نازو نگرا�� گفتم

ب�اد خدا��  اون �ال�� که �ا�د � من. خب ا�ه ر�خته �اشن، تو داری � خوری...
 بی...نکردە � تو م�اد

�
وفتهمن که دلم ن� خواد �خاطر من برات اتفا�

ون کش�د �لو�� صاف :کرد و گفت  درحا� که بهم زل زدە بود خودش و از فکر ب��

...ـ من ه�چ�م ن� شه نگران ن�اش

وع کرد �ه خوردن قهوە اش ��...

وع �ه �فه کردن هنوز ...کرد  �ه خوردە از قهوە اش خوردە بود که یهو ��

ە شدم منتظر بودم �فه اش قطع شه. فنجون تو دستم خشک شد که یهو   بهش خ��
!صور�ش قرمز شد. شدت گرفت

!قل�م داشت وا�م�ستاد

ە من �د�خت شم دستم �ه اون مدارک نرسه ام�  !��ا هم ک�سلخدا�ا نکنه این �م��

ش �ه لیوان آب واسش بردم هنوز داشت �  � فه � کرد ��ــــع پ��دم و از روی م��

...وای خدا�ا چت شد یهوو ...

ارد شد �ه سمت داشتم از ترس زهله ترک � شدم �ا صدای �لند ب�ا�� و صدا زدم و 
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...اش رفتم و �ه چک آب  دار خوابوندم ز�ر گوشش 

...زنگ بزن آمبوال�س ��ــــع...احمق چه غل� کردی هان؟...

� ردو �دل م�شد � من و حس�� :داد زدم. اونم ترس�دە بود ن�اهش ب��

؟؟؟... ...کجا داری ن�اە م�کنی��

��ــــع از اتاق خارج شد 

 � ...برگشتم �ه سمت حس��

� ...اقای مقدم...الووو... ؟...حس�� خو��

ون زد. �ش و روی شونه ام گذاشتم چ��ار �ا�د . چشمام از حدقه ب��
...ن �ارانه �ا�ا هنوز زودە واسه ای!...نکنه �ا�د �غلش � کردم؟...� کردم؟

آروم دستم و روی ته ر�شش کش�دم

ح�� کش�دم نفس را. طو� نکش�د که حالش به�� شد. چند �اری آب �ه خوردش دادم
....و از ته دل خداروشکر کردم

:تآروم و ب��دە ب��دە مثل ک� که از مرگ نجات پ�دا کردە �اشه گف

...�ه ب�ا�� �گو امبوال�س و ک�سل کنه...ـ �ه
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:�اصدای �لند داد زدم

ب�اتی�� ...

...ـ خدا ��م چ��ارت دخ�� کر شدم

:خند�دم و گفتم

وت داشته �اشه... ...دخ�� �اس جنم و ج��

� �ه موش ��ــــع پ��د تو اتاق م و حفظ کردم و �� ترس�دە بود منم ابهت ا. ب�ا�� ع��
...بهش ح�� �ک ذرە هم ل�خند نزدم

...ک�سل کن امبوال�س رو...

ـ چشم خانم

!...اوە چقد حرف گوش کن شد یهو 

م حرف گوش کن هرچند ا�ه منم �ه نفر جرات پ�دا � کرد �ه چک �خوابونه تو گوش
� �اری و ندارە ...و � �ه ز�ر � شدم ح�ف که ک� جرات همچ��

� انقد �فه کردە بود و �� حال بود که هنوز � . رفت و درو �ست ش و از روی حس��

173



ن اعصاب درست بردار �ا�ا �ت رو م. ای بر ش�طون لعنت! شونه ام �لند نکردە بود
رفا � کشه تو گوشت �ار �ه حراست و این ح و حسا�� ندارم �ه چک � خوابونم

...هااا

� ل�ام در رفت که تند جلوی شدت اش و گرفتم وردە نازش کردم �ه خ. خندە ا�� از ب��
و� د�گه نتو�ستم سنگی�� وزن اش و تحمل کنم

...چقد تو نازک نارن�� �اشو د�گه...

...�شو از روی شونه برداشت دو�ارە لیوان اب و برداشت و � کش�د

داشتم خفه � شدم ...ـ تا دم مرگ رفتم �خدا

...موقع�ت خو�� بود واسه جا دادن خودم توی دلش

نمن� دو�سم �ا�د چ��ار ک...من تا تو اون حالت د�دمت قل�م وا�ساد...

:�ا خندە گفت

ـ ارە از موقع�ت استفادە کردی �� زدی تو گوش ب�ا�� ارە

...�خاطر خودم نزدم ...
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!ـ �خاطر � زدی ؟

�ا �ه حال�� تو چشماش زل زدم

...�خاطر تو... 

دم آب � شد  � � حال�� �ه سن�م م�� چه برسه �ه دل  خداوک�� این حرف و �ا �ه همچ��
...این ��ە

...حر�ات اش و ز�ر نظر گرفتم چشم از چشمام بر ن� داشت 

چند ثان�ه ا�� تو همون حالت موندم

یوان قهوە رو �م �م داشتم غرق چشماش � شدم ��ــــع ن�اهم و از ن�اە اش گرفتم ل
برداشتم �ه خوردە ازش و خوردم

شماش زل بزنم خدا اخر و عاق�ت من و �خ�� کنه م�� که ن� تونم �ه خوردە تو چ
...!چطوری � خوام �اهاش وارد را�طه شم

ە اینم که �د شدە...
�
...ا

...ـ خب ع��زم ب�ا�� و صدا بزن ب�ارە واست

متعجب ن�اهم روش قفل شد 

!خداروشکر مثل این که یخ اش داشت اب � شد...ع��زممم ...واو 
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:گرە زد  �ه �ش�� صند� تک�ه داد و �ا روی �ا انداخت و انگشتاش و �ه هم

ی ب�ارە...ـ �گو د�گه  � �گو واسه منم �ه چ��

�� � خوری ؟...�� ...

...ـ هر�� تو �خوری

دو�ارە �ا صدای �لند ب�ا�� و صدا زدم 

ب�ات�ی�� ...

...گرفته بود  برگشتم و ن�اش کردم از ق�افه اش پ�دا بود بزور جلوی خندە هاشو 

ب�ا�� ��ــــع وارد شد 

...ـ �له خانم

...�ا دست �ه فنجونا اشارە کردم

ب�ا اینارو بردار ب�� دوتا هات شا�لت واسمون ب�ار ...
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ـ چشم

ون ر . از لرز دستاش معلوم بود حسا�� ازم حساب � برد ون از اتاق ب�� فت تا �اش و ب��
وع کرد �ه خند�دن  �� � ...گذاشت حس��

دمـ �خدا تو عمرم ب�ا�� و انقد � �ه ز�ر و حرف گوش کن ند�دە بو 

ە �ا�د مثل �ه �چه ی دوساله �... اهاش رفتار واسه این که فک � ک�� چون دخ��
...ک�� 

ه �ع�د م�دونم ـ از این �ه �عد س� � کنم مثل خودت �اهاشون برخورد کنم البت
...بتونم

...این چه حرف�ه معلومه که نمیتو�� ...

ە شدو تو فر رفت !�ا ل�خند کنج ل�ش بهم خ��

•••

 � "حس��

ای د�گه اخالق و  دن�ا دخ�� جال�� بود �اهاش احساس راح�� � کردم بر عکس دخ��
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رفتارش بر خالف چهرە ی ز��اش سادە و خودمو�� بود 

!د�گه در برابرش ن� تو�ستم مقاومت کنم

!ن� تو�ستم مغرور �اشم

نوادە ام صح�ت وق�� �اهاش حرف � زدم احساس � کردم دارم �ا �� از اعضای خا
� کنم

...نه �ک �ارمند �ا �ک هم�ار �ا هر کس د�گه ای

کت استخدام شه و واسه ی �ک سالم شدە اینجا �م ...ونهدوست داشتم تو ��

...چون هم استا�ل اش و دوست داشتم هم چهرە اش �ه دل � �شست

ای ز�ادی �خاطر موقع�ت وجا��اهم �ه سمتم � اومدند و قصد ن زد�ک شدن دخ��
بهم و داش�ند

...کسا�� که ن�اهشون پر از هوس بود و قصدشون ت�ف قل�م

...بهم � گفت اما دن�ا �ه جورا�� �ا اونا فرق داشت �ا حداقل احساس من این و 

� تماشای اتاق ن� اهش روم قفل شدو ن�اهش و رو در و دیوار اتاق � چرخوند یهو ب��
:متعجب گفت

 افتادە؟ -
�

 خوای مدلم نکنه �ش�مون شدی و ن�! چرا اینطوری ن�ام م�ک�� ...اتفا�
!ک�� 

راس�ش ارە �ش�مون شدم...راس�ش...
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!ترس و نا ام�دی و توی چشماش د�دم

؟ -
�

!جدی که ن� �

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

�امال جدی گفتم...

ە شدو آروم آروم ابروهاش بهم گرە خورد تند از جاش �اشدو ک�ف اش  اولش بهم خ��
...و حر� برداشت

که ب�ام تو   احمق فکر کردی من محتاج اینم...� دو�ستم �ە �ار�ه...� دو�ستم -
کت کوفت�ه تو واسه تو �ار کنم هان؟ ��

:فتمدرحا� که از ش��دن حرفاش چشمام قدە نعل�� شدە بود �اشدم و گ

؟...
�

اصال متوجه ای؟!...معلوم هست �� داری م��

�� ...متوجه ام...ارە - � و � و �ە �ار  این تو�� که متوجه ن�س�� داری �ا � حرف م��
؟ گذاش��

:عص�� صدام �اال رفت
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...�گو ب�ینم...کیو �ە �ار گذاشتم هان؟...

� ام قفل چشمای ن�مه �ازش شد  که �م �م   سکوت همه جارو پر کردو ن�اە خشمگ��
...اعص�ان�ت اش پ��دو ل�خندی روی ل�اش اورد

:�ا لح�� که آرامش و بهم تزر�ق � کرد گفت

یهو�� شد...ن� خواستم اعص�ا�� شم...من...ب�خش�د -

:�� اخت�ار �م و ز�ر انداختم و گفتم

ە تو نبود...مهم ن�ست... فکر ن� کردم ...من ن�ا�د �ە شو�� و �از � کردم...تقص��
اعص�ا�� ��� 

:متعجب گفت

 حرفات شو�� بودو ن� خوای منو �فرس�� ب...�ع��  -
�

!رم؟�ع�� � خوای ��

�م و �اال بردم و ن�اهش کردم

...کجا به�� از شما پ�دا کنم خانوم...

 زدو �ا عشوە �شست و �ا روی �ا انداخت
�

ل�خند پررن�
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 شمااادیر �جن�� من �ش�مون �...به�� از من اصال گ�� نم�اد...ارە واقعا -

...خند�دم و �شستم

�ا �ش�مون �شه �ه این ق�افه ن� خورە از هم�ار�ه �ا برند من �دش ب�اد ...نخ�� ...

...اعتماد بنفس ات �االستااا -

�دم و تالش انقدر واسه ی اسم و شهرتم زحمت کش...اعتماد بنفس ام �اال ن�ست...
 � �ن ها ن�ست �ل�ه �ا منه و اونا هس�� که �ه صف   کردم که حق انتخاب �ا به��

� تا �ل�م فر�� �شه و انتخاب شن ...وا�م�س��

:ل�خند رضا�ت �خ�� روی ل�اش �شست و گفت

خوشمان آمد ��ک...اوە اوە اف��ن -

 ��ک؟...��ک؟...
�

!�ه من م��

:ل�اش و آو�زون کردو گفت

اهوم -
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وط �ذارم که حق ندارە � ط و �� اشو از دلم � خواست اعص�ا�� �شم براش ��
...�ل�م اش درازتر کنه و �ا�د حدو مرز خودش و �دونه

ومدە بود و فقط دلم اما چه کنم که �ا د�دن ق�افه ی ملوس و تو دل بروش ز�ونم بند ا
ە �شم !� خواست ساعت ها بهش خ��

•••

"دن�ا

� گ ذاشت ماهم �عد از چند دق�قه ب�ا�� فنجون های هات چا�لت و اوردو روی م��
� �اشدو �. مشغول خوردن شد�م که صدای تلفن فضا رو در برگرفت ه سمت حس��

ز�ر چش� ن�اهش کردم. اش رفت

ـ �اشه مش�� ن�ست فردا می�ینمتون

تلفن گذاشت و اومد کنارم �شست

ـ خب دن�ا خانووم

جانم؟...
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� آد ـ این خانومه که قرار ب�ی�تت �ه �اری واسش پ�ش اومدە امروزو ن

؟...
�

!وای جدی م��

...ـ اهوم

...�س من برم د�گه...

� گذاشتم کوله ام و برداشتم و �اشدم دستم و �ه م عنای �شکرو فنجون و روی م��
قدردا�� �ه سمت اش گرفتم

را من امروز لعن�� اخه چ. دو�ارە قدو قوارش و جذاب�ت اش محوم کرد. اونم �اشد
ما این �ارو �ادم �مونه دفعه ی �عد حت. کفش �اشنه �لند نپوش�دم این چ�ه اخه

...�کنم

ن� خواست  این �ار اصال دلم. دستم و جلو بردم و بهش دست دادم. بهم دست داد
...سو�� �دم و خول و چل �ازی در ب�ارم

...خوشحال شدم...

...ـ منم همینطور

د � ...خندە تو چشماش م�ج م��
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!چ�ه چرا م�خندی؟...

...ـ ه��� 

هنوز دستم و ول نکردە بود

ه فهم�دە بود نکن! دستم و �ه سمت خودم کش�دم و� اون ب�ش�� فشار � داد نکنه
�� �کرو نگران همونطوری �ا ق�افه ا. ترس عجی�� �ه دلم افتاد! من دخ�� کوروش ام؟

:بهش زل زدە بودم که یهو گفت

...ب��م ـ منم �ارم د�گه تموم شدە �ه لحظه ص�� کن کت ام و بردارم �اهم

هوووف �ا ش��دن حرفش نفس راح�� کش�دم

:بزور لب زدم

�اشه...

مثل �ه  کت اش و برداشت و �ا �ه حرکت پوش�د اوف چقد خوش ت�پ بود دق�قا 
...مانکن

از این که کنارش قدم بر� داشتم لذت � بردم 

!تو راە خ�� ها بهمون عج�ب و غ��ب ن�اە � کردن

کت خارج شد�م ...از ��
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کت بود � دم در �� � حس�� � اش حرکت کرد�م. ماش�� �سم �ا�د ن� دو . �ه سمت ماش��
...!�ا�د تا دم در خونه منو � رسوندچ��ار کنم ا�ه �اهاش � رفتم

همه ی نقشه  �عدشم � فهم�د بهش دروغ گفتم که از �ه خانوادە ی معمو� ام و 
..هام نقش بر آب � شد

ن� رفتم هم ضایع  خ�� �م �ا�د تا جا�� که � تو�ستم خودم و بهش نزد�ک � کردم ،
!بود 

ون اومدم �ا صداش از فکروخ�ال ب��

!جانم؟...

� د�گه ...ـ کجا�� تو دخ�� ؟ �ش��

� و برام �از کردە بود تو عمل انجام شدە قرار گرفتم و � درو �ست و ! شستمدر ماش��
س ز�اد دستم و مشت کردم و آ روم �ه ل�ام خودشم اومد �شت فرمون �شست از اس��

...� ک��وندم �د جور تو فکر بودم �ا�د چ��ار � کردم خدا�ا

...حرکت کرد�م

...خداروشکر کردم گوش�م زنگ خورد تو دلم

...گوش�م و از تو کوله ام در اوردم

�ا اینکه نم�دو�ستم ک�ه ز�ر لب پچ زدم! شمارە ی ناشناس بود

ت �دە... خداخ��
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:وصل کردم و درە گوشم گذاشتم

الوو...

ـ سالم عشقم چطوری؟

!...برد�ا بود 

لم ن� خواست لعن�� اصال د! �ا �ه شمارە ی ناشناس زنگ زدە بود که جواب اش �دم
!اما خب ن� تو�ستم هم قطع کنم...�اهاش صح�ت کنم

...سالم ع��زم مر� تو چطوری؟...

...از صداش معلوم بود حسا�� شوکه شدە

!...� خوام ب�ینمت!... م�دم جواب نم�دی pmـ ق��ونت برم چرا 

...اووم من �ه �اری واسم پ�ش اومدە ن� تونم...

!...ـ چه �اری ؟

...عص�� بودم

...از برخورد معمو� اش
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د که ان�ار هفته ی پ�ش عمه ی نداشته � ی من ز�رش  از این که �ه جوری حرف م��
...خواب�دە بود

خدافظ...ق��ونت ...خ�� خب �اری نداری ...

گو�� و قطع کردم

...دو�ارە زنگ زد ��ــــع سا�لنت کردم

 اش بود �دون کوچک�� 
�

� انداختم مشغول رانندە � �ن ن�اە کنج�اوی �ه ن�ا� �ه حس��
...�ا سوا�

ـ خب از کدوم طرف برم؟

س گرفتم �ه ِمن و ِمن افتادم دو�ارە اس��

اوووم همینجا پ�ادە م�شم...

!وسط خ�ابون؟!...ـ اینجا ؟

ارە �ه �ی خ��د دارم �ا�د حتما انجام �دم...

ـ �اشه حاال که � خوای پ�ادە �� ا�ار ن� کنم 

...مر� از لطفت...
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...ـ خواهش � کنم این چه حرف�ه

خدافظ...

ـ �سالمت مواظب خودت �اش

گرفتم �ه   تا��. پ�ادە شدم و واسش دست تکون دادم بهم ل�خند زدو حرکت کرد
...خونه برگشتم

...روی تختم دراز کش�دم . �التوم و دروردم و �ه گوشه پرت کرد

� � م دو�ارە فردا واسه رف�� کت �ا�د �ه م��� آخ ، �ادم رفت شمارە ی ��ە رو �گ�� ه ��
دم � �ارت اش و از توی ک�فم در اوردم...احمق اش زنگ م��

!...شمارە ی همراهش رو �ار�ش نبود 

...�ارت اش و �ه گوشه پرت کردم

•••

 � "حس��

...�عت ام و �م کردم و شمارە ی م�الد و گرفتم
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� و متوقف کردم و ر�موت و برداشتم چرخ�دم تو خ�ابون و ماش��

الوو -

الوو م�الد خ�� خوش...

:بهت زدە گفت

 افتادە؟!...خوش خ�� �ا��  -
�

!!اتفا�

�الخرە مدل مورد عالقه ام و پ�دا کردم...ارە...

؟ -
�

� ل�س�� که بهت دادم ارە؟...� کجا؟!...جدی م�� !از ب��

فقط زنگ زدم ...حاال �عدا �اهاش آشنات � کنم...اون ل�ست و که ر�ختم دور...نه...
...بهت خ�� �دم که د�گه �� مدل ن�ا�� 

. ..حاال � م�اد که ب�ام ب�ینمش...�ا�ا دمت گرم کش�� مارو -

د�د�ش...

؟ - ��!
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م��م د�د�ش ...

کته...آشناست؟ - !از �چه های ��

کت بود که من هر ساله تورو �ه در ...نه �ا�ا... دم ا�ه مثل اون توی �� � و دیوار نم��
واسه انتخاب مدل

:زد ز�رە خندە

�اش �ه قرار � گذاش�� ب�ینمش...و� حسا�� کنج�اوما...ارە واال -

کت ب�ا ب�ی�ش... فردا م�اد ��

اووف مشتاق د�دار -

خ�� خب �اری نداری؟...

نه �ایز -

:و ز�ر لب گفتم قطع کردم 

ە... ...مردشور خداحاف�� کردنت و ب��
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� و �ارک کردم ...وارد محوطه شدم و ماش��

•••

"دن�ا

 شد�د چشمام و �از کردم ساعت نه شب بود
�

قدر اوووف چ. �ا احساس گرسن�
...خواب�دە بودم

دلم � خواست �ه خوردە د�گه �خوا�م

از اونجا�� که �م موندە بود ش�مم �ه قار و قور بیوفته

!...�اشدم 

خونه رفتم � آ�� �ه دست و صورت ام زدم و �ه آش��

...�ا�ا �شسته بودو مشغول شام خوردن

...رفتم و رو�روش �شستم

ـ سالمت کو؟

:�� حوصله ز�ر لب گفتم

سالم...
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ا؟...ـ وعل��م  خو�� چخ��

...مر� ه��� ...

کت مقدم ؟گفته بودن رف�� �� ...ـ ه���

ا چه زود �خش م�شه... ...عه خ��

نم � ـ ارە د�گه من کوروش رادم دخ�� �شه رو رو هوا م��

...نکنه واسم ب�ا گذاش�� ؟...

ارم  � ...خب حاال تع��ف کن ب�ینم...ـ ا�ر الزم �دونم ، ب�اهم م��

چیو؟...

ـ چ��ار کردی ؟�� شد؟

کت ... ...رفتم ��

ـ اونو که م�دونم �عدش؟
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ه��� د�گه �ا ��ە حرف زدم مثل این که � خواد مدلم کنه...

چقد �اهوشه این ��ە...ـ جدا؟

!ـ چطور ؟

شدی چقد موفق ـ �ه عمر ور دلم بودی تازە دارم � فهمم ا�ه وارد صنعت مد � 
...بودی

� ظرفای شامم جلوم بود خدمت�ار مشغول گذاش��

�ار�ات منو   مش�ل تو اینه که فقط واسه کثافت...مش�له تو م�دو�� چ�ه کوروش؟...
...� بی�� 

� خدمت�ار �ا اعص�انی�� که س� � کرد صدا  نزد �عد از رف��
�

ش و خفه کنه که حر�
وع کرد �ه حرف زدن :توجه ک� جلب �شه ��

...ـ صد �ار بهت گفتم جلوی نوکر ،�لفتا منو �ه اسم صدا نزن

وع کردم �ه خوردن شامم ...�دون اهم�ت دادن �ه حرف اش ��

هوا ابری بود

!...�اورم ن� شد 
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� د�گه رو تو این خونه تج��ه � کردم؟ !واقعا من داشتم �ه �ائ��

� �عدی کنار  � تنهای�م �اشه، ام�دوارم �ائ�� ...مامان �اشم ام�دوارم اخ��ن �ائ��

حداقل تا زما�� که  و از همه مهم�� ام�دوارم این �ل�ه ی احزان برام �لستون �شه که
اینجام انقدر دلم آشوب ن�اشه �ه خوردە آرامش داشته �اشم 

م که تا ز�ر زانوهام �اشدم �ه دس�� �ه �و وضع ام کش�دم �ه �افت �لند راە راە داشت
موهام و و�و کردم. � اومد �قه اش اس� بود

ونم و کفشای �اشنه �لند مش� ام و پوش�دم تو  آینه خودم و ن�اە  �الە ل�ه دار دخ��
� راست � گفت استا�لم واسه مدل شدن �� نقص بود  ... کردم واقعا حس��

خوش فرم �شون  ام�اف�� که پوش�دە بودم �امال جذب �دنم � شد �مر �ار�ک و �اسن 
...� داد �دون ذرە ا�� چر�� اضافه

ونم �دون پوش�دن ل�اس ز�ر هم ز��ا بنظر � اومدن �التوی ناز�م و . دس�نه های دخ��
. شو ن�ستم��مقدم پوش�دم و� د�مه هافقط واسه این که حرف در ن�ارن واسه

ون اومدم ک�ف مش� دو�� مو روی شونم انداختم و از اتاقم ب��

ال�� �ش اومدە کنج�او بودم ب�ینم چه �. آن�تارو د�دم ز�ر چشم اش کبود شدە بود
ح� غ�� حس تنفر  اما وق�� �ادە �اری که اون و برد�ا �اهام کردند � افتادم هیچ

�� اهم�ت از کنارش رد شدم. �س�ت بهش بهم دست نم�دە

...ـ خانوم
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�ستم �� اهم�ت د�گه نتو . کنج�اوی امونم و ب��دە بود. صداش �ا هم�شه فرق � کرد
:�اشم برگشتم �ه سم�ش و اعص�ا�� گفتم

!چ�ه؟...

وع کرد �ه گ��ه کردن ��...!

م و انقدر فشار �دم که خفه شه و از روی  دلم � خواست گرد�ش و �ا دستام �گ��
� محو �شه � �الرو  که ا�ه � رس�د � برد�ا . آخ آخ �اش زورم � رس�د. زم�� هم هم��

...� اوردم

ی تو اون ماجرا نداشت ، همه اش تقص�� من بود خودم �اری  ـ اقا برد�ا هیچ تقص��
...ت اورد�شکردم که �اهام ارت�اط برقرار کنه من هر �اری � کردم واسه �دس

...ب�ند دهنتو عو�� ...

...ـ تورو خدا ب�خشش 

د روی �مر و ش�م حالم ازش بهم � خورد �لوز ن�� �مه ای شو �اال زد جای �مر بن
! ...اش 

سه احم�� مثل اما دلسوزی وا! تمام حس تنفرم و فرو کش کردو جاش و �ه ترحم داد
...اخر� حماقت بود آن�تا

...ز عشق � گفت�از هم ا! �ا وجود این که برد�ا کتک اش زدە بود اونم �خاطر من 
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 حا... 
�

لیته؟؟؟ب�چارە احسا� که تو �س�ت �ه برد�ا داری دیونگ�ه دیوون�

کردم اما   چند �اری س�...ـ چ��ار کنم دست خودم ن�ست نمیتونم فراموشش کنم 
...�شد

� دندونای چفت شدم غ��دم :�ا دستم چونه شو گرفتم و از ب��

؟... �� خجالت ن� ک�� � ە ی �� چشم و دخ�� ...ب�ینم تو از حرفا�� که داری �ه من م��
...رو

:هق زدو گفت

 در مورد احساسم بهتون نزدم که �ار �
�

ه اینجا کش�دـ انقد خجالت کش�دم و حر�

د، التماس � کرد. صدای گ��ه هاش اوج گرفت � . زجه م��

دچار شدە درک  ن� تو�ستم �اور کنم احساس � کردم ان�تا �ه �ه ب�ماری العالج
م و ��م د. حرفاش واسم خ�� سخت بود ل های دلم � خواست مح�م �غلش �گ��

!...همه ی ما پر از دردها�� که از گفت�شون و ترس و واهمه دار�م

:آروم لب زدم

...احمق ...

:ومد گفتدستم و گرفت و درحا� که انقدر گ��ه کردە بود نفسش �اال ن� ا
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ودم و در نذار �خاطر این که خ...بهت التماس � کنم ب�خشش...خواهش م�کنممم -
...این ن�ست �خدا حق من...اخت�ارش گذاشتم و دخ�� بودنم و ازم گرفته ت�ب�ه شم

ە شدم ...�ه �ل� های قرمزو آغشته �ه اشک اش خ��

م افتادە بود و وق�� ک� از چشمم � افتاد برگشت اش محال بود برد�ا هم از چشم
.این �ع�� �ازگش�� در �ار ن�ست

پ ک�پ شدند و صدای افتاد�ش اونقدر مه�ب بود که قل�م ترک برداشت، گوشام ک�
دم ...و �ل�ام و روی هم ف��

و �ه رحم  که ن�ینمش، که �شنونم صداش رو که دروغ های عاشقانه اش دل سن�م
...ز�ر �ام له نکنم ن�ارە و �ه خاطر اون ، �ه خاطر این که دلش �شکنم خودم و قل�م و 

ە گفتم :�ه اج�ار و �ه خاطر نجات جون دخ��

چشمام ن�اە  � تو�ست تو ...و� این و �دون این رسم اش نبود...بهش �گو �خش�دم...
� ...کنه و �گه من و ن� خواد نه �ا خ�انت اش غرورم و �ه آت�ش �کشه �اش � دو�ست��

...فهم�دن این که �ه عمر اس�اب �ازی بودی چقدر عذاب آورە

:م برداشتمآروم و تو فکر �ه سمت در خرو�� قد. چونه اش و رها کردم و �اشدم

ـ دن�ا

د � � �ار بود که �ه اسم صدام م�� ! اول��
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!...�جام م�خکوب شدم و� س� نکردم برگردم و ن�اهش کنم

� شد منتظرم حرف اش و بزنه �ا صدا�� �غض آلود ادامه د :ادوق�� مطم��

من ...چقد سخته م�دو�� دوری از �در و مادر ... ـ تو چند سا� از مامانت دور بودی
ز دست دادن تورو خدا برد�ارو ازم نگ�� من د�گه تحمل ا...سالهاست که ندارمشون

و من عشق رو توی چشمای ت...تو عاشق اون ن�س�� ...کس د�گه ای و ندارم 
اری لحظه ای �خدا ا�ه ثان�ه ای حس � کردم که توهم دوس�ش د...�خدا...ن� ب�نم

گو که دوسش �...تو اون و ن� خوای دن�ا...اقدام ن� کردم واسه نزد�ک شدن بهش
 ترحم �ه نداری �گو که این همه مدت �� این که عاشقش �ا�� �ه اج�ارو از � 

...عشقش تن دادی

حساس� نداشتم بو من احسا� �س�ت �ه برد�ا نداشتم و آن�تا از ا. �ه فکر فرو رفتم
� تمام آدم ها�� که فکر � کردند من عاشقانه اون ر . بردە بود و � خوام، آن�تا حرف ب��

ی سال روی چشمام �اری که برد�ا �ا این که سال ها. دلم و از توی چشمام خوندە بود
!زوم کردە بود نتو�سته بود انجام �دە

ا�د اینطوری ش. و این فرصت خو�� بود واسه این که �ه وس�له ی آن�تا عاشقش کنم
ه �هم � کنه رو د�گه دست از � من بر� داشت و مجبور نبودم هر �ار دروغ ها�� ک

گوش �دم توی چشماش ن�اە کنم و ف��اد بزنم که ن� خوام اش

!گوشای اونم که �ده�ار این حرفا نبود

ون دادم و :�ه سم�ش برگشتم نفسم و �ا صدا ب��

وش�خت�ت ، بهت فرصت م�دم که برد�ارو عاشق ک�� ا�ه تو�س�� که برو دن�ال خ...
...اما ا�ه نتو��
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!...ز � ذوق بود �ل�ه اشک ا! این �ار اش�اش تص��ر غم و غصه برام نما�ان ن� کرد 

� اش اش�اش و �ا� کرد ...�ا آست��

؟ ـ ا�ه نتو�سم ��

دم :ن�اە قفل شدم روش و ازش گرفتم و �ل�ام و روی هم ف��

...�ا�د واسه ی هم�شه از زندگ�م محوش ک�� ...

...د�گه ص�� نکردم که حرفاش و �شنوم برگشتم و �ه راهم ادامه دادم

کت مقدم بود � ام هنوز جلوی �� ماش��

� های خودمون �ه �� از محافظای �درم گفتم زنگ بزنه �ه تا�� ن� تو�سم �ا م اش��
دم و را� دە دق�قه ا�� تو محوطه قدم زدم و منتظر شدم �عد هم سوار ش.برم

...شدم

ون اومدم  از آسا�سور ب��

.  دادداشت آمار مهمو�� د�شب اش و �. ب�ا�� غرق صح�ت کردن �ا تلفن بود
ه روش ا�ستادم �ا رفتم و رو �. هوووف حالم بهم � خورد از آدم های پر چونه و وراج

د�دنم هول شدو تلفن و قطع کرد

:بهت زدە ب�ش�� از اینکه فک ن� کرد دو�ارە ب�ی�تم گفت

� هاـ سالم هزار ماشا� خانم بزنم �ه تخته روز �ه روز ز��اتر م�ش ��...

199



� بودم تو دله اش ب �ن اهمی�� واسم نداشت چون مطم�� ر عکس حرفاش کوچک��
نه � ...حرفاش و م��

� ...سالم مر�... ...آقای مقدم هس��

�ف دارن �ه لحظه...ـ �له ...�له ���

...تلفن و برداشت 

•••

 � "حس��

کت و رو مشغول گپ و گفت �ا رضا و م�الد بودم هر وقت جمعشون جمع � شد �� 
د�گه �ازگو �شون � ذاشت از خاطرات دیروز �گ�� تا دە سال پ�ش و واسه هم 

...� کردند و � خند�دند

وع � کرد تا جا�� ک  بود و هر �ح�� رو که و ��
�

ون رضا آدم پر حر� ه از �م آت�ش ب��
...بزنه ادامه اش � داد

� بهش زنگ بزنه دستم و ز�ر چونه ام بردم و �ه رضا زل زدم اون لحظه آرزو کردم �
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 اش
�

ون اومدم. �اشه برە دن�ال زند� ...�ا صدای تلفن از فکر ب��

...ـ �گو ب�ا�� 

...ــ آقای مقدم دن�ا خانوم اومدن

م و ل�اسام و مرتب نا خدا�اە از جام پ��دم دس�� توی موهام برد) دن�ا(�ا ش��دن اسم 
ە بردم اما ��ــــع از �! کردم �ه سمت در رفتم از کرد�ش دستم و �ه سمت دستگ��

!من�ف شدم

تم و پوشه ا�� که واسه این که ب�ا�� و دن�ا فک نکنند دس��اچه شدم و هولم ، برگش
�ه چشمم زدم کنار گذاشته بودم که �ه ب�ا�� �دم و برداشتم عینک مطالعه ام و 

�الدو رضا یهو سکو�� که اتاق و پر کردە بود توجه ام و جلب کرد ن�ا� �ه م
...انداختم

!�ا چشمای درشت شدە بهم زل زدە بودند

�الد �امال از ن� خواستم ب�ا�� و دن�ا متوجه هول شدنم �شن اما فکر کنم رضا م
�م شدە � ە عادی ام بو بردە بودند �ه چ�� ...حالت های غ��

:�� این که بهشون توضیح �دم دل�ل دس��اچه شدنم رو گفتم

 افتادە؟...
�

!اتفا�

:هردوتا تو همون منجمد شدە گفتند 
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!ــ نههه

...درو �از کردم. ن�اهم و ازشون گرفتم

•••

"دن�ا

...ـ �ه �ه سالم دن�ا خانوم فکر ن� کردم امروز ب�ای

� �ه سمت اش برگشتم �ا ش��دن صدای حس��

انه و س� کردم جلوی م��� �اهاش رس� صح�ت کنم هر چند اون خ�� عام�
...خودمو�� صح�ت � کرد

... � ...سالم آقای مقدم خوب هست��

...ـ ارە عا� �فرما داخل منم االن م�ام

و �شت �م و  برگشتم. �ا د�دن م�الد و رضا �جام خش�م زد. وارد اتاق �ارش شدم
� داشت �ا ب�ا�� صح�ت � کرد  ب�خ�ال چای م�ال . �ه سم�شون رفتم. ن�اە کردم حس��
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:خوردن شدو درحا� که دست و �اش و �م کردە بود از جاش �اشد

؟...خو�� ...سالم دن�ا خانوم...س_  !اینجا چ��ار � ک��

:ابرو�� �اال انداختم و متعجب گفتم

!اب �س �دم؟نکنه �ا�د �ه توهم جو !...�ه تو چه...�ع�� �� اینجا چ��ار م�کنم؟...

وع کرد �ه خند�دن :فتماعص�ا�� ن�اهم و روی رضا قفل کردم و گ. رضا ��

دیوونه شدی؟...تو چرا � خندی...

وتا �ا هرد. خندە اش زهرمارش شدو کش ل�خندش �ه ثان�ه نکش�د که �سته شد
ە شدند صند� و دادم  �ا صدای �سته شدن در جلو رفتم. چشما�� ورقلمب�دە بهم خ��
عقب و �� اهم�ت بهشون �شستم

� فضا رو پر کرد :صدای حس��

اقا م�الد اینم از مدل جد�د...خب خب خب -

:م�الد بهت زدە گفت

!دن�ارو مدل کردی؟_ 
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� من و م�الد شدم � بود که ای البته در حد �ک صند. تازە متوجه فاصله ی �م ب��
و ب�ش�� � شد تو�ستم از جام و� د�گه �شسته بودم و ن� . �اش این فاصله ب�ش��

:�ا اخم م�الدو ن�اە � کردم . �لند شم و جای د�گه ا�� �ش�نم

�عدشم ارە مش�ل�ه؟...اوال که دن�ا نه و دن�ا خانوم...

:شوکه شونه ا�� �اال انداخت و گفت

...خوش�ل و خوش ت�پ و...نه واال چه مش��_ 

� همچ. �ا اخما�� درهم ن�اهم و ازش گرفتم � ل�خند زدە یهو ن�اهم رفت روی حس�� ��
� ام � کرد که �م موندە بود �اشم و ��م خ �� ممنون �شکر بود و �ا ن�اهش تحس��

!الزم ن�ست

!عطرش مشامم و پر کرد. اومدو کنارم �شست

...چقدرم خوشبو بود دلم م�خواست چشمام و ب�یندم فقط بوش کنم

...�ه خوردە خودم و بهش نزد�ک کردم و �م ما�ل بهش چرخوندم

؟_  � خب قرار داد �ست��

...نه فعال -
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قدو وزنت چقدە دن�ا خانوم؟_ 

ون اومدم و ن�اش کردم ...�ا سوا� که م�الد ازم پرس�د از فکر ب��

!قدو وزن من؟...

ارە د�گه _ 

!قدو وزن منو � خوای چ��ار؟...

:رضا پوزخندی زد و گفت

�ال مثل این که از این حرفه � در نم�اری نه_ 

� گفت. بهت زدە ن�اهم بی�شون چرخ�د :که حس��

�ه �االست 165قدش  -

� چرخوندم �م و �ه سمت حس��

!�ه �االم؟ �165 گفته من ...
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؟ - ؟...�� !�ع�� ن�س��

صال �ه تو چه که ا...�ادم نم�اد آخ��ن �اری که خودم و اندازە گرفتم...چه م�دونم... 
من قدم چقدە پررو

� گچ شد از خجالت � �لو�� صاف کردو انگشتاش و تو هم گرە ز . رنگش ع�� دو روی م��
:�ه �ک�ارە اخماش درهم شدو ن�ام کرد. گذاشت

و�� بری جلوی قرارە ل�اس بپ...نیورد�م که ن�ات کن�م...چقد تو ز�ون درازی دخ��  -
 � ...دور���

ی نگفتم... � � . من که چ�� �دین تا بپوشم برم جلوی دور���

� راحت�است؟ - مگه �ه هم��

ومدم که ب�ینم مدل � خواس�� ا...ب�خش�دا من حوصله ی درد� مرد� ندارم...وا  ...
 خوا�د چ��ار ، قدو وزنم و �...اصال من ن� فهمم دل�ل این سواالی �� خودیتون چ�ه

....دار�ن منو � ب�ن�نم د�گه

...سکوت همه جارو پر کرد

!ای وای نکنه �دشد

...اصال دلم ن� خواست معذرت خوا� کنم

ی نگفتم اونا سواالی ب�خودی پرس�دن منم جوا�شون و  � ...دادم اخه من که چ��
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د رضا رو ن�اە کرد � � �ا لح�� که دلخوری توش م�ج م�� :حس��

ە - چه خ�� رضا �ارو �ار خوب پ�ش م��

رضا اشارە ا�� بهم کردو گفت

ی ��م خانوم بهش ب��خورە...�� ��م واال_  � � ترسم �ه چ��

:�م و ز�ر انداختم و ز�ر لب گفتم

ب�خش�د ا�ه �� اد�� شد...

رشت شدە دستم و گرفت �ا چشما�� د. م�الد �اشدو اومد روی صند� کنار �شست
ن�اش م�کردم فقط

...ال� ق��ونت برم که انقد_ 

...م توی گوششاومد �کشونتم توی �غلش که تعادلم و از دست دادم و �� خوابوند

...دفعه ی آخرت �اشه �ه من دست � زن�ا...

� کش داری کش�دو گف. دس�ش و روی جای چک ام برد و خشکش زد :ترضا ه��
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خا� تو �ت از این �ه الف �چه چک خوردی_ 

نمااا... � �ا م�شم توروهم م��

� زد ز�ر خندە ....یهو حس��

...بهت زدە برگشتم و ن�اش کردم

:رضا اعص�ا�� گفت

؟ _ واقعا � خوای اینو استخدام ک��

:برگشتم و رضارو ن�اە کردم د�گه داشتم دیوونه � شدم

...اصال من ن� خوام مدلتون شم...حرف دهنت و �فهم مرت�که...

� دستم و گرفت و �ه خندە هاش �ا�ان داد :�اشدم که یهو حس��

� �جات - ...�ش��

خوب شد جلوم و . م�ادە حرفای �ا�ا افتاد. �ا ن�اە کردن �ه چشماش �� اخت�ار �شستم
دم �ه آیندە ام � ...گرفتا وگرنه خودم دس�� دس�� گند م��

ون هزارتا �ار ر�خته �م...م�الدو رضا �اش�د - �اش�د ب��د ب��

208



...برگشتم و م�الدو ن�اە کردم

هم نبودا و� البته اصال برام م. هرچند حقم داشت. حسا�� از دستم دلخور شدە بود
� وارد را�طه � شدم مطمئنا خواست ه و نا خواسته خب �الخرە � مد�� که �ا حس��

دم د�گه  � �ا�د �ا م�الدم �و �له م��

...ن� شد که �ذارم از دستم دلخور �مونه

یهو�� شد...ن� خواستم بزنم ...م�الد ب�خش�د...

...�م �م ل�خند روی ل�اش �شست. ن�ام کرد

مش�� ن�ست_ 

:متعجب گفتم

!�خش�دی؟...

� کرد �ش و �اال و �ای��

ارە_ 

ون...خ��ه... حاال �اشو برو ب��

209



� و ن�اە کرد .ل�خندش محو شدو حس��

ون...چ�ه من نگفتم... ...دوس�ت گفت ب��د ب��

کرد فقط مثل اما اون اقدام ن. رضا رو ن�اە کردم. حر� چش� گفت و از جاش �اشد
...�ه مجسمه وا�سادە بودو ن�ام م�کرد

�اشو رضا �اشو -

من � خوام �مونم پ�شتون _ 

؟ - نت...زدە �ه �ت...�ع�� �� �اشو تا زنگ نزدم ب�ان ب��

ون هووم؟مگه قرارە شمادوتا چ��ار کن�د که منو م�الدو دار�ن � ند...وا_  از�ن ب��

� درهم شدو �اشد که �ه سم�ش برە که رضا �اشدو جون خو  دش و اخمای حس��
نجات دادو در رفت

� افتادیهو چشمم �. گرمم بود داشتم خفه م�شدم �اشدمو �التوم و در اوردم . ه حس��
:صاف بهم زل زدە بود تا ن�اهم و د�د تند ن�اهش و ازم گرفت

...در نیوردی و گرن ـ خوب شد جلو اینا

!وگرن �� ؟...
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ن�اهش و ازم گرفت

...ه���  -

د چون چشم ازم بر نم�داشت معلوم بود از ن�اە کردن بهم لذت می��

ش �اشد و اومد رو �ه روم �شست � ...از �شت م��

ا؟ ـ خب چه خ��

وست داشتم ی ل�م اوردم دو ل�خندم و گوشه �ه خوردە چشمامو واسش خمار کردم
...عکس العملشو ب�ینم

َس ال م�� ... 

.از حر�ات �لوش پ�دا بود که مدام داشت آب ده�ش و قورت م�داد

این ن�ع ن�اە کردنم جزو وظا�ف ر�اس�تونه؟...چ�ه؟...

:�ا خندە گفت

چجوری ن�ات کردم مگه؟ -
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س... چه م�دونم از خودت ب��

� اول راە روش...ب�ینم  نکنه انتظار داری ن�اتم نکن�م؟ - �ت کنم که مدل شدن بزار هم��
� ، �ع�� در ملع عام ل�اس بپوش و اندام ات و �ه نما�ش �س ا�ه ...بزار �ع�� هم��
 که �عدا درد� �شه

�
� االن �� ە هم�� موافق این قض�ه ن�س�� به��

نه نه من مش�� �ا این قض�ه ندارم...

و از هم �از کردو عینک � � کردو برگه های روی م�� مطالعه اش و �ه  �ی �اال و �ای��
...چشم اش زد

...فقط ...

ن�م جذاب تر ح�� �ا عی. خدا�ا این چرا اینجوری بود. از �شت عینک اش ن�ام کرد
!بنظر میومد

...آدم اصال نمیتو�ست �ش�نه و ن�اش کنه

؟ - !نگف��

!اصال �ادم رفت م�خواستم �� ��م. ن�اهم و از چشماش گرفتم

...ه��� ...
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ا�ه مش�� داری �� رو در�ا�� �گو که حلش کنم -

...نه نه ه��� ...

اش �شست و �ه ن�اە ر�زی �ه س�نه هام انداخت و �ا ل�خند مرموزی که روی ل�
� شد مشغول مطالعه ی برگه های روی م��

� بردم بردم �ه جوری که متوجه �شه خودمم س�نه هام و  ...ن�اە کردم �م و �ای��

خب حاال بنظرت من مدل خو�� م�شم �ا نه؟!...خب...

 دارە -
�

�ست�

؟... !�ه ��

...�ه آب و هوا -

:تو �لو خند�دو گفت. بهت زدە ن�اش کردم

شو�� کردم -

� کردو گفت :�ی �اال و �ای��
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 چشم م���  -
�

ا�طش و چون �� ...ا�ه �داخالق�ات و کنار بزاری و هر �� گفتم ��
داری 

 من �داخالقم؟...
�

�ع�� م�خوای ��

سکوت کردو ل�خند عج�ب و غ���ش اعصا�م و بهم � ر�خت 

هستم ارە؟...

ارە �ه خوردە -

دم و گفتم :دندونام و از حرص بهم ف��

این فکر  چرا �ه...من خ�� هم خوش اخالق و خوش برخوردم...معلومه که ن�ستم...
نم�ک�� که شا�د مش�ل از توعه که منو اینجوری می�ی�� 

اری رو �� مردم!...مش�ل از منه؟ - � اخالقت و درست ...چرا ع�ب م��
� ...کن � ...هم�� � طرز حرف زدنت و بب�� � ...هم�� � طل��ارا �ا آدم حرف م�� �� ع��

کتت استخدام ک�� ...همینه که هست... تو�� بری می...ک� مجبورت نکردە منو تو ��
...�� د�گه رو

ش رفت از جاش �اشدو � � �اعث شد دهنم �سته شه و حر . �ه سمت م�� فم و هم��
...ادامه ندم 
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:تلفن و برداشت و �ا اعص�ان�ت گفت

ار مالقات بزار�دزنگ بزن�د �ه خانوم آند�امنصوری واسه ی فردا قر ...خانومه ب�ا��  -

_

...ا�شون انتخاب شدند...ارە ارە -

ه �ا آس�ینای یهو از جام �اشدم و در حا� ک. قل�م از جا کندە شد. تلفن و گذاشت
فتم گفتم :�افتم ور م��

نم�شه من جای اون خانوم �اشم...حاال نم�شه...حاال...

ش �شست � دماصال ان�ار نه ان�ار که داشتم �اهاش ح. �� اهم�ت �شت م�� � . رف م��
:جلو رفتم و �ا لح�� التما� گفتم

... � حس��

...مانگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت که �اعث شد ادامه ی حرفم و نزن

گه �شنوماد�...� �ه تو اجازە دادە که اسم کوچ�ک منو صدا بز�� هان؟...ه�س -

. ر م�ادو بهش ��ماز این که نمیتو�ستم دهنم و �از کنم و هر�� از دهنم د. �غض کردم
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م م�کرد  ز �ا خطا کنم از این که نمیتو�ستم جلوش دست ا. از این که داشت تحقی��
...داشتم منفجر م�شدم

...اما نه من دن�ا بودم

ندە ی نابود شدم ح�� ا�ر �ای آی. من دن�ا راد جلوی هیچ احدو نا� � نخواهم کرد
...در میون �اشه

�  و داد زدم :ک���دم روی م��

� ... آقای... � �ار�و دادی...مقدم...حس�� حق ...شما خودت �ه من اجازە ی همچ��
نداری بز�� ز�ر حرفت

رو در روم . د�ا اخما�� درهم عینک اش و برداشت از جاش �لند شدو �ه سمتم اوم
:وا�ساد و �ا اعص�ان�ت غ��د

کت من - ی...توی دف�� من...توهم حق نداری توی �� �اال  و جلوی من صدات ب��
مفهومه؟

 ...داری...
�

داری زور م��

ون  - ...ارە دارم زور م��م نمیتو�� تحمل ک�� �فرما ب��

ش �شست � ...ن�اهش و ازم گرفت و دو�ارە رفت �شت م��

 ک�فم و برداشتم و �التوم و روی دستم انداخت
�

�ن حر� �ا این که �دون . م�� کوچ�ک��
...کردم�التو خ�� تو چشم بودم اما اون لحظه �ه ه��� جز خروج فکر نم�
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ە رو تو دستم گرفتم و تند درو �از کردم دستگ��

...ص�� کن -

ە رو رها کردم و آروم �ه سم�ش برگشتم ە اش� که توی متنفر بودم از قطر . دستگ��
�دونم �عد از �ا این که م�دو�ستم تنها دل�ل اش اینه که م. چشمام حلقه زدە بود

کت ��ە مقدم آیندە ام �ه گند کش�دە خواهد شد ...خروج از ��

...از جاش �اشدو �ه سمتم اومد

...مچ دستم و گرفت و کشوندم داخل و درو �ست

-  � ...ب�ا برو �ش��

�� وا��... � هم گف�� خودت ب...�ال مثل این که عادت نداری روی حرفا�� که م��
نمیتونم تحمل کنم میتونم برم

� اجازە ا�� و �ه شما نم�دم...ارە میتو�� بری - و� من همچ��

؟... ؟!...�� ین که شما ِاهم �عد م�شه �گ�د چرا و ا...اجازە نم�دی؟...چ��ار نم�ک��
 � چ��ارە ی بندە هست��

ش رفت و گفت � :�� اهم�ت �ه سمت م��
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نه ن� شه -

؟... من االن �ا�د چ��ار کنم؟...من!...�ع�� چ��

-  � ...ب�ا �گ�� �ش��

ن� خوام...

...خب برو...ن� خوای؟ -

:از حرف غ�� منتظرش شوکه شدم و �ه ِمن و ِمن افتادم

!داشتم � رفتم تو جلوم و گرف�� ...داشتم...

م - درو هم ب�ند...برو...خب االن برو جلوت و ن� گ��

...سکوت همه جارو پرکردو اون �� اهم�ت �ه من مشغول مطالعه اش شد

ون بزارم و ا کت اش ب�� ون اقدام نکنه واسه ترجیح دادم ق�ل از این که �ام و از در ��
...نگه داش�نم �� حرف برم و بتمر�م �جام و حرف نزنم

•••
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 � "حس��

...توی دلم �� �ه حر�ا�ش � خند�دم

...عج�ب بود و �سخت

� ک� بود که ن� خواست !جلوم �م ب�ارە هیچ جورە ز�ر �ار حرفام ن� رفت و اول��

� ل�اساش راە بیوفته تو کوچ ...ه و خ�ابون هاعه عه ولش � کردم � خواست �ا هم��

ه��� فکر ن� کنه  معلومه وق�� اعص�ا�� � شه عقل نداشته اش و کنار � ذارە و �ه
...جز داد زدن و خا� کردن خودش

!�ه جورا�� مثل من

� اش �� خودم و �ز�ش  حاال خوب شد قبول کردو اومدو �شست وگرنه �عد رف��
...� کردم که دن�ا اومد و خودم �ا دستای خودم فرستادمش برە

ی ازش ن� دو�ستم �جز �ه اس. شمارە اش و هم که نداشتم � ...مهنوزم چ��

...دن�ا

...عجب اسم ز��ا�� 

...ز�رچش� ن�اە اش کردم

� بودو �ا حرص پوست ل�ش و م�کند ...�ش �ای��

اون ب�چارە رو چ��ار داری؟...

�ش و �اال اوردو ن�ام کرد
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؟ - ��!

�ه ل�ش اشارە کردم

...زخم شد ولش کن...

...خجالت زدە دس�� روی ل�ای کوچولوش کش�د

...چشماش. چقدر ق�افه اش معصوم و تو دل برو بود

م�ت چهرە تمام معصو . چشماش عج�ب ت��ن چشما�� بودند که �ه عمرم د�دە بودم
...اش توی چشماش خالصه � شد

. ر کردە بودندمژە های مش� �لندش رنگ عج�ب و غ���ه چشمای ن�مه �ازش و ز��ات
ر برای خودم این � م�دونم ه��ار �ا ن�اە کردن بهش ز��ا�� هاش و � شمرم اما ه��ا

 داشت
�

...شماری تاز�

عج�ب و توش  �ه دیوونگ�ه. همونطوری که فکرش و � کردم اون �ا �ق�ه فرق داشت
ی ند�دە بودم � د�دم که تا �ه حال توی هیچ دخ��

...�ه جنمه خاص

 م�الدو رضا اخه م. انقدر حال کردم �ه م�الدو رضا �انداد که فقط خدا م�دونه
ً
عمو�

� ول کن نبو  � تا شمارە اش و ن� گرف�� ی � گذاش�� و من از این . دنددست رو هر دخ��
!خصلت �دو زنندە اشون متنفر بودم

؟ - چ�ه چرا اینطوری ن�اە م�ک��
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ە فقط ن�اش � کردم ...�ه خودم اومدم د�دم چند دق�قه ای خ��

وع م�کن�ا... � �از داری �� بب��

اضم ندارم؟ -  حق اع��
�

�ع�� م��

؟...نه... مگه چجوری ن�ات کردم که اعص�ا�� � ��

...چه م�دونم -

� � ک���دش و �کجا قرار ندا شت �دجور رو صداش �اشنه ی کفشش که مدام �ه زم��
مخ ام بود

ی تا �ارم و �کنم... م�شه آروم �گ��

من آرومم -

 آرو� و� ن�س�� ...
�

� �کوب صداش رو مخه...م�� �م و �اتو �ه زم��

حرف بزنه و حرک��  پ�دا بود از این که ن� تو�ست. ان�ار بزور �ه صند� �سته بود�ش
 �کنه حسا�� اعصا�ش خورد بود

�
ن �ارو ن� کرد و � تو�ست �اشه و برە اما ای. اضا�

� هم منو متعجب � کرد !هم��
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یهو �در �ا . کردم  �ازش. از جام �اشدم و �ه سمت در رفتم. یهو تقه ا�� �ه در زدە شد
ل�خند پر از مح�ت اش جلوم ظاهر شد

�ه �ه �ل �� چطوری �ا�ا خو��  -

ر اومدە آفتاب از کدوم طرف د...از این طرفا...سالم خ�� ممنون شما چطور�ن...
...�در جان

•••

"دن�ا

!�در جان؟

�ع�� �ا�اش بود؟

...�ع�� 

!�ع�� االن آقای مقدم جلوی در بود و داشت وارد � شد؟

ین موض�ع و وارد ق�ل از این که ذهنم جواب سوالم و �دە ق�ل از این که هضم کنم ا
!شد

تند از جام �اشدم

!ترس�دە بودم دستام �خه یخ شدە بودند
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...نکنه �شناستم و �د�خت شم

...وای تحمل آبرو ر�زی و ندارم

� �ه �شانه ی تائ�د �ی �اال و �. مبهوت ن�ا� �ه �تا�ام انداخت � کردو �ه حس�� ای��
:ن�اە کرد

ی ن�ست که قرارە �ه عنوان مد امسال ا...�ه �ه - � این همون دخ�� نتخا�ش ک�� حس��

نفس راح�� کش�دم

� درموردم �ا �درش صح�ت ک. خداروشکر مثل این که �شناخت ردە �ع�� حس��
...بود؟

!�س قض�ه جدی و واقعا � خواد مدلم کنه

خودە خودشه...درست حدس زدین -

...کجا بودی تو دخ�� _ 

...آقای مقدم...سالم...س...

� . روی صند� رو �ه روم �شست و �ه صند� اشارە کرد که �ش�نم گفت قهوە   حس��
...ب�ارن و رفت و کنار �درش �شست

...خدای من

ه گند �کشم و این من داشتم دونفری و رو �ه روم � د�دم که قرار بود زندگ�شون و �
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!خ�� وحش�نا� بود

وع کرد �ه �گو �خند انقدر برخوردش سادە و خودمو��  بود که ترس و  آقای مقدم ��
س و کنار گذاشتم و س� کردم راحت �اشم و �ه این فکر نکنم ک ه اون و ��ە اش اس��

طعمه ی من هس�ند

� گفت�م و چقدم را�طه ی �درو ���شون خوب و د�د�� بود �. آدم ش�خ ط�� بود
...خند�د�م

 رفت�م که دور تا دور اتاق مانکن های ل�
�

� �ه اتاق بزر� اس �ه ت�� قرار داشت�ا حس��

ی ک ە شدە بودم و عکسهای مدلهای دخ�� ه �ه دیوار درحا� که �ه مانکن ها خ��
:آو�زون بود ازش پرس�دم

!اینجا کجاست؟...

م د�گه  ...ـ م�خوام قدو وزنتو اندازە �گ��

برگشتم و ن�اش کردم 

حاال واقعا مهمه؟...

...زد ن�م ن�اە �� اهمی�� بهم انداخت و �ه سمت در رفت و ب�ا�� و صدا 
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 � شد وارد اتاق ش
�

د خانوم ب�ا�� �ا �ه پوشه که حدودأ ب�ست بر�

اون خانومه ن� آد ؟...

!کدوم؟ -

...همو�� که دیروز قرار بود ب�اد گف�� واسش �ار پ�ش اومدە د�گه...

� که �ه دل مقدم بزرگ � ...شس�� �اف�ه ـ اهااا ، نه امروزم ن� تونه ب�اد هم��

� و خواسته بود�م واال ماهم از خدا هم��

چشم �ا�ات و  البته ب�ش�� دلمون � خواست �ه دل ��ش �ش�ن�م و� خب حاال که
گرفتم مش�� ن�ست س� م�کنم �اهاش کنار ب�ام

� ل�ام در رفت که تند جلوش و گرفتم ...یهو خندە ا�� از ب��

ا که فکر ن� کنه � ...این �له ی خراب من �ه چه چ��

ب�ا�� داشت ن�ام م�کرد

ا�� رو داخل برگه ها�� که تو پوشه بود �  � � هم داشت �ه چ�� دلم . نوشتحس��
� خواست �ه خوردە � �ه �ش �ذارم بهش چشمک زدم

ــ وااا خا� عالم

� �ش و �اال اورد  حس��
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� من و ب�ا�� ردو �دل شد ...ن�اهش ب��

ی شدە؟ � !ـ چ��

:انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت

نه � ...ــ بهم چشمک م��

� �ش و �ه سمت ام برگردوند نم�دونم �� شد که یهو زد ز�ر خ ...ندەحس��

!چ�ه؟...وا...

...ـ انقدر � �ه �ە خانوم ب�ا�� نذار

ی پ��د تو چشمم ...  � ...وا �ه چ��

ذ�ت کردن ب�ا�� از ن�ع ن�اە اش پ�دا بود که حرفم و �اور نکردە و م�دونه قصدم ا
...بودە

�عد از چند د�قه پوشه رو �ست و �ه ب�ا�� داد و �ه سمتم اومد 

ـ خب کفشاتو در ب�ار 

�ا دست �ه ترازوی د�جیتا� اشارە کرد
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کفشای �اشنه �لندم و در اوردم و روی ترازو رفتم

ه گرم هم ن�ا�د فقط �ادت �اشه این وز�� که من توی قرارداد � ن��سم �...ـ عال�ه 
اضافه شه

...�اشه د�گه...

ی کردو ث�ت کرد قدم و هم اندازە گ��

حاال چقدری هستم؟...

؟_  ��!

!م��م قدم چقدرە؟...

...�ه تو چه_ 

قدە خودمم ن�ا�د �دونم؟!...�ع�� �� �ه من چه ...وااا...

لزو� ندارە_ 

!...دیوونه ای ها...
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لوی خودم و گرفتم و �م موندە بود بزنم ز�رە خندە و� ج. �ا اخم خندە داری ن�ام کرد
...ن بزنه ز�رە خندەس� کردم منم اخم کنم اما نتو�ستم هیچ ، تازە �اری کردم که او 

وع ک ی که دور گردن ب�ا�� بودو برداشت و رو �ه روم وا�ساد �� ی م�� رد �ه اندازە گ��
دستام

ی دست و �اهم مهمه؟... وای خدا�ا �ع�� واقعا اندازە گ��

�شو �اال اورد �ه جوری ن�ام کرد که از حرفم �ش�مون شدم

...�له حتما مهمه د�گه...

د ل�اسا�� ک � پو�� ـ واسه هر �ار ع�ا� حداقل ب�ست �ار �ا�د ل�اس بپو�� آ�ا ن�ا�
اندازە ات �اشه ؟

خب نه ...

ی ی �دون پرو حساب � ک�� م�� ی فروش�اە ل�اس �گ�� خونه؟ ـ �ع�� تو م��

�ع�� وقتا ارە...

...نم بودواقعا هم �ع�� وقتا چش� ل�اس � گرفتم و وق�� � پوش�دم ف�ت ت

...هم � خندەن�ا� بهش انداختم از ق�افه اش معلوم بود حسا�� دارە تو دلش ب
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؟... چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

ه مانکن هام ن�اە ـ مانکن ام هس�� د�گه من هر وقت که دوست داشته �اشم � تونم �
کنم

:�ا اخما�� درهم گفتم

...من هنوز مانکن ات �شدما...

ـ خب االن ن�� ن�م ساعته د�گه که � �� 

خب االن که ن�سم �س حق نداری ن�ام ک�� ...

:و ز�ر لب گفت مشغول �ارش شد

...چه �له ش�� هس�� تو دخ��  -

:ب�ا�� �عد از اون همه زل زدن �الخرە �ه حرف اومد

ا م�ان اینجا التماس �...ــ ارە واقعا �له ش�� خانم   کنند اقای مقدم فقط خ�� از دخ��
...ن�اشون کنه ب�ینه مناسب هس�ند �انه �عد شما
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� تند !دبرگشت �ه سمت اش که ب�ا�� از ترس لب �ست و ادامه ندا حس��

و و اون تلفن و �ه �ار د�گه صداشو �شنوم ت... ـ خانم ب�ا�� اون تلفن خودش و کشت
...� ک��م �ه دیوارها

!چقد عص�� بود تا حاال اینطوری ند�دە بودم اش

� کنارمون گذا � تموم �شدە بود که ب�ا�� پوشه رو روی م�� شت و پ��دو حرف حس��
...رفت

!ترس�دم

ی ن��ت �.همه اش احساس � کردم � خواد خود�ار اش و �کنه تو چشمم ه اندازە گ��
و روی شونم نگذاشته بود که عقب کش�دم تعجب م. شونه هام رس�د هنوز م��

:ن�اهش و از شونه هام گرفت و �ه چشمام داد

!ـ چ�ه چرا عقب رف�� ؟

:م و گفتم�ا معصوم ت��ن حالت ممکن ل�ام و آو�زون کردم و تو چشماش زل زد

ازت � ترسم خوو...

و ازم گرفت �ا  واسه ی چند لحظه ذوق و تو چشماش د�دم ل�خند زد و بزور ن�اە اش
...د�دن چهرە ذوق زدە  ی �ا نمک اش دلم ش�طنت خواست

...عه عه �ه سوسک روی موهاته...
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� �ش و �اال اورد ق�افه اش مثل کسا�� بود که هر آن ام�ان داشت � ل�ام و . س بیوف��
ە دم که خندم نگ�� �ش �ه سمت ام خم کرد. مح�م بهم ف��

� ....ـ بندازش ...بندازش �ای��

...دمدستم و �شت گردن اش بردم و آروم ناخن هام و روی پوس�ش حرکت دا

دس�شو �اال برد و مح�م ک���د رو دستم

:�� اخت�ار جیغ کش�دم

آخ دستمممم...

!احساس � کردم انگشتام قطع شدند

...منو ن�اە کن �ه لحظه ن�ام کن...دن�اا ...ـ �� شد؟

از درد داشتم �ه خودم � پ�چ�دم دستم و گرفت

:یهو ب�ا�� پ��د تو اتاق و هراسون گفت

 افتاد؟!...�� شد؟...�� _ 
�

!اتفا�

� ف��اد کش�د :حس��
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برو �ه لیوان آب ب�ار...برو ب�ا��  -

اشک از چشمام �از�ر شد

ە کردن بهش �ا ن�ا. قرمز شدە بود تو دست اش بود کردم قرمز�  ن�ا� �ه دستم که
کرد و� �ا هر �ار دست اش و روی گونم � کش�دو اش�ام و �ا� � ! دردم ب�ش�� � شد

�ا� کردن اش�ای جد�دی جا�گ��ن � شدند 

گذاشت�الخرە �عد پنج د�قه گرمای دست اش رو درد انگشتام  و آروم�� شدم  تأث��
..دست  اش و جلو اورد نوازش وار روی موهام کش�د 

...�دە رو گردنم ـ ق��ونت برم من که ن� خواستم بزنم رو دس�ت فک کردم سوسکه پ� 

!�ادم رفت تا ق��ون صدقه اش و د�دم �� اخت�ار حواسم رفت پ�شش و درد دستم

شوکه بودم و� س� کردم طب�� برخورد کنم 

:�ا گ��ه گفتم

...مهم قصد تو ن�س مهم اینه که زدی...

...ـ خب اش��اە کردم ب�خش�د

ن� �خشمت...
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!ـ جدی ن� �خ�� ؟

؟... معلومه که نه... ...تو منو اوردی اینجا مانکن ک�� �ا بز��

...ـ من غلط �کنم تورو بزنم این چه حرف�ه دخ�� مگه من ِشمرم اخه

. شدە پ�دا بود از �ارش خ�� �ش�مون. بهش �ه ن�اهم روی صورت اش چرخ�د
� گفتم :انگشت اشارە ام و �ه سمته اش گرفتم و �ا لح�� تهد�د آم��

و� دفعه ی اخرت �اشه ها...نه ن�س�� ... 

...ـ من که گفتم از قصد نبود

�ه دستم . ە بوددس�شو �از کرد �ه ن�ا� �ه دستم انداخت قرمزی اش خ�� �م�� شد
!زل زد

!یهو دستم و �اال برد انگشتام رو ل�اش گذاشت و تو چشمام زل زد

ە شدم !فتدلم �دجور واسه ی چشمای رنگ در�اش ضعف ر . شوکه فقط بهش خ��

هشون س�� چقد چشماش ز��ا و خوش رنگ بودند �ه جورا�� آدم از ن�اە کردن ب
...ن� شد

وروش راد هستم من دخ�� ک! تو فکر بودم �ع�� تو�سته بودم جا�� تو دلش �از کنم؟
...محال ممکن بود که نتونم این �ارو انجام �دم 
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!هم ن�اە � کردو� خب فکرش و هم ن� کردم انقد زود اتفاق بیوفته هنوز داشت ب

...منتظر حرکت �عد�ش بودم

!یهو دستم و روی �اهام گذاشت و رفت و درو ک���د

...اە �خش� شا�س

...نزد�ک بودا

...م�مردی ا�ه �ه �لمه �ه ز�ون � اوردی

...ه؟نکنه احسا� وجود نداشته و این حرکت اش از � دلسوزی بودە �اش

ی که تو چشماش د�دم � احساس  انقد هنگ بودم که ن� تو�ستم �شخ�ص �دم چ��
...عالقه بود �ا ترحم

...لیوان آب توی دس�ش �ه سمتم قدم برداشت ب�ا�� درو �از کردو �ا

خو�� خانوم؟ -

:�ا ��� گفتم

نه...

!چت شد یهو؟ -

� ب�چارە بود که ��ە فرا
...ری شد�ه جوری هم گفتم نه ان�ار تقص�� ب�ا��
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 کردم و گفتم
�

:پو�

ون... ...ه��� ب�ا�� برو ب��

ن�اهش و ازم گرفت و رفت

ی �شد �ه .پوش�دم �اشدم �التوم و ب�ست دق�قه ای تو اتاق منتظر بودم و� خ��
.خانو� وارد اتاق شد

� من �ق�ه ی �ارارو ا نجام �دم فرداهم ـ آقای مقدم �ه �اری واسشون پ�ش اومد گف��
کت ...ساعت �ازدە صبح واسه امضای قرار داد ب�این ��

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

...�اشه ، مش�� ن�ست...

� �ه امضا  اخه چرا یهو ازم فراری شد �ه جوری که �ه خودش اجازە ی اومدن و  انداخ��
!ز�ر قرارداد و نداد؟

...د��ە ی احمق شا�س من ب�چارە است د�گه اینم دیوونه از آب دراوم

•••

 � "حس��

ە �م ب�ارم و � �ه جوری شدە بودم �م موندە بود جلوی چشمای ه حرک�� بزنم دخ��
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...که برە و د�گه �شت �ش و ن�اە نکنه ها

تا�ل و چهرە ی ن� خواستم در موردم فکر �د �کنه من ��ی نبودم که �ا د�دن اس
...داشتمک� هوسم شعله ور �شه مطمئنم که ح� �ه اسم هوس �س�ت �ه دن�ا ن

!...شدم ن�ا�د دیوونه �ازی در � اوردم اصال شا�د ن�ا�د بهش نزد�ک � 

 ام و �خاطر �ه ا
�

حساس احمقانه ی ارە ن�ا�د بهش نزد�ک � شدم و موقع�ت خانواد�
...زود گذر �ه خطر � نداختم

•••

"دن�ا

د�ق�ه ی �ارارو ب�ا�� و اون خانوِم انجام دادند و شمارم و گرفتن

ون کت زدم ب�� � ام � جا... �عدشم جمع کردم و از �� ش بود سوار خداروشکر ماش��
� خودم �ه خونه برگشتم شدم و �ا ماش��

خسته و کوفته راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

ە رو چرخوندم و وارد شدم ...دستگ��

؟�! دادە بود برد�ا �ا رو �ا انداخته بودو �ه تک م�ل مخصوصم تک�ه !ع�� ��
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!این اینجا چ��ار � کرد؟

وب اش�طری بزرگ م. س��ار � کش�د و دود و بوش فضا رو در برگرفته بود که  ��
...نصف بود. کنار ز�ر س��اری اش بود

وب و خوردە بود؟ !�ع�� اون همه م��

و �ه سمتم س��ارو توی ز�ر س��ار�ش خاموش کردو �اشد. یهو ن�اهش روم قفل شد
اومد

ا وجود حق هم داشت هرکس د�گه ای هم بود �! معلوم بود تو حال خودش ن�ست
وب توهم � زد ...خوردن اون همه م��

کجا بودی؟...ـ سالم عشق من

م و کجا م�ام...  ...�ه تو ر�� ندارە من کجا م��

�ا �ه . م پرت کردمک�ف ام و رو تختم انداختم و �التو ام و در اوردم و کنار ک�ف ا
ون :تم�ه سمت اش برگش.حرکت پنجرە رو �از کردم که بوی س��ار برە ب��

اینجا چه غل� م�ک�� هان؟...

و �شت  �شت دس�ش نوازش وار روی گونه ام کش�دو دست د�گه اش جلو اومد و
:�مرم بردو �ه سمت خودش کشوندم

...چقدر توی این ل�اس دل�� شدی -
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� ام و �ه صور�ش دادم قصد تح��ک . ز�ر چش� �ه دس�ش ن�اە کردم و ن�اە خشمگ��
...مثل هزارو �ک دفعه ی پ�ش! ام و داشت

� �ـ ...ل اون � شم�ارت ام د�گه ما*شا�د فکر � کرد �ا �ه شب همخوا�� و گرف��

...هه ، ز� خ�ال �اطل

:قد� جلوتر گذاشت و آروم پچ

نه هووم؟ � ـ مگه آدم �ا عشقش اینطوری حرف م��

� کش�دم لوش �م اصال دلم ن� خواست ج. دستم و �ه سمت دست اش بردم و �ای��
:ب�ارم

...�ا عشقش نه و� �ا تو ارە...

...ـ عه اینطور�است

ون حوصله ات و ندارم... برو ب��

دست �ه �غل �شت بهش وا�سادم که خارج شه

دارە چ��ار  تند برگشتم ب�ینم. صدای �از شدن کشوی شال و رو �ی هام و ش��دم
!...�ع�� داشت دن�ال �� � گشت ؟.� کنه

؟... !چ��ار داری م�ک�� عو��
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ا د�دم � جاش از ترس قد� عقب گذاشتم ت. �ه شال برداشت و �ه سمتم �ا تند کرد
...جیغ کش�د.وای�ستاد

گذاشت وسط ل�امو �شت �م گرە اش زد

اد و روی تخت هل ام د. تقال � کردم اما فا�دە ای نداشت.ن� تو�ستم صح�ت کنم
...افتادم

!ودتا �ه خودم اومدم روی تخت بودم ح�� �ه ل�اس ز�رامم رحم نکردە ب

...ه��� . هیچ گونه لذ�� ازش ن� بردم. وحش�انه �ه جون ام افتادە بود

...� داد ان�ار که �ه جای بوسه های که روی �دنم � گذاشت داشت شکنجه ام

ف��اد �کشم و �ل  .همه ی �اراش زور� بود ازش متنفر بودم دلم � خواست داد بزنم
مردم شهر �کشونم �االی �م که �ه حالم گ��ه کنند 

ی �از شدن در و صدا. اش�ام از گوشه ی چشمم � چک�د و اون �� توجه ادامه � داد
...ش�دش��دم �ا ورود �ا�ا برد�ا از �اری که قصد داشت انجام �دە دست ک

نم پ�چوندم �ه شا� �دنم �ه لرزە افتادە بود �اشدم و ملحفه ی روی تخت ام و دور �د
� اش کش�دم ...که مانع حرف زدم ام � شد چنگ زدم �ای��

!ـ �� شدە ؟

:هق زدم و جیغ کش�دم
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ووون... �ا�ااااا این ��ە ی احمق و ب�� ب��

�ا�ا �ا اخم �ه برد�ا ن�اە � کرد ، محافظا شو صدا زد 

...من...عمو جان _ 

بود  برد�ا دست �اچه شدە. دس�ش و �ه �شانه ی سا�ت شو �ه سمت اش گرفت
...ل�اساش و جمع کردو �دون حرف از اتاقم خارج شد

�ا�ا اومدو کنارم �شست دست اش و روی موهام کش�د

ی �شدە که � م ، آروم �اش چ�� ...ـ آروم �اش دخ��

ا صبح جیغ حالم اصال خوش نبود اعصا�م خورد بود �ه جوری که دلم � خواست ت
بزنم و گ��ه کنم

ووون... ...دست از �م بردار برو ب��

�م . م دراز کش�دم �ا�ا ، �ا د�دن اعص�ان�ت ام از اتاق خارج شدو درو �ست روی تخت
ادم کث��� مثل  �ارت ام و از دست �دم اونم �ه وس�له ی*موندە بود دس�� دس�� �ـ

...برد�ا

... اومد�� اخت�ار اشک � ر�ختم من �د�خت تر از او�� بودم که �ه نظر �
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ر وقت ب�دار بودم د�شب تا دی. چشمام و �از کردم ن�ا� �ه ساعت انداختم �ازدە بود
...�ا وجود اون همه اشک هنوزم دلم گرفته بود. و گ��ه م�کردم

!...ای وای ...

� قرارداد کت �� مقدم واسه �س�� ��ــــع . ە بودم�ا� فراموش کرد. �ا�د � رفتم ��
پ��دم و �مد ل�اس ام و �از کردم حوصله انتخاب ل�اس و نداشتم

ی که برخوردم  � � چ�� وا�� که �افت ناز� �ک �التوی چر� بود �ا �ه �لوز �ام. �ه اول��
...داشت و �قه اش اس� بود

:روی تخت پر�شون کردم �ه سمت �و�س بهداش�� رفتم

...اوخ اوخ ز�ر چشمااام...

�از کردم و چند  ش�� آب و . از �س گ��ه کردە بودم ز�ر چشمم �ه کوچولو �ف کردە بود
ام و دم ��ــــع صورتم و خشک کردم و خارج شدم موه. مشت آب �اش�دم تو صورتم
اس�� �ستم ل�اسام و پوش�دم

�شستم و �ه . دوست داشتم برخالف درونم که غرق غم بود چهرە ام خوب بنظر ب�اد
� آ�شار د. خوردە آرا�ش کردم . ورم ر�ختندکش دور موهام و برداشتم و موهام ع��

�الە چر� فرا�سوی ام و رو �م گذاشتم

...کوله ی چر� ام و برداشتم 
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:دا زدم�ه �عت �له هارو � کردم و همزمان شا�ان و ص. از اتاق خارج شدم

شا�ان...

!ـ �له خانوم ؟

...ب�ا من و تا �ه جا�� برسون...

:جلوم � خم کردو گفت

ـ چشم

� و واسم �از کرد. �شت �م راە افتاد ش�د که طو� نک. �شستم. در عقب ماش��
حرکت کرد�م

کت پ�ادە شدم و �ق�ه ی راە و �ا ت ا�� اومدمتق���ا �ک خ�ابون موندە �ه ��

کت شدم. پول تا�� و حساب کردم وارد ��

...�ه راست �ه ط�قه ی ب�ست و پنج رفتم

ون اومدم جلوی �ان�� م��� رفتم � ب�ا�� خ�� اومدن. از آسا�سور ب�� م و داد و از حس��
...اجازە ی ورود �ه اتاقش و واسم گرفت

خودم در زدم و وارد شدم
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ا توی برگ � � �ه �ی چ�� � ر�است اش �شسته بودو مشغول نوش�� ه ی جلوی �شت م��
...دست اش بود

� برداشت اما ح�� �ک ن�اهم !بهم نکرد �ا ورود من دست از نوش��

؟... سالم خو��

 � � ب�ش�ن�� � �فرمای�� ...ـ سالم مر� شما خ����

...�ا دست �ه صند� اشارە کرد

متعجب !  کردچقدم رس� صح�ت �!تمام حرفاشو �دون این که بهم ن�اە کنه � زد 
� جلوم گذاشت ...روی صند� �شستم چند تا برگه ی روی م��

� و اثر ا � ا�ه موافق بودین ز�رش و امضا کن�� ...نگشت �ذار�نـ بند بندش و �خون��

...اخه چرا؟. د�گه داشتم دیوونه � شدم

...چرا �ا�د مثل �ه غ���ه �اهام حرف � زد؟

...بودم حر� برگه هارو برداشتم ح�� ا�ه موافقم ن! مگه من چ��ار کردم ؟

کت مساوی بود �ا ند�دن ح � از این �� � و نرس�دن �ه �ا�د امضا � کردم چون رف�� س��
...هدف ام

...قسمت مشخصات و پر کردم. ���ــــع �ه ن�ا� �ه برگه ها انداختم

فام�� خودم و  بود ن� تو�ستم" تنها فام�� که اون لحظه �ه ذهنم � اوند موحد
ز�رش و امضا کردم و اثر انگشت گذاشتم. جلوی اسمم بن��سم
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 �  ب. ش قراردادمبرگه هارو روی م��
�

ی �گه چند دق�قه ای منتظر شدم که حر� � زنه و چ��
...�� حرف از جام �اشدم ! ...اما در�ــــغ از �ک �لمه

از غرورم که . د�گه �ا�د چ��ار � کردم که نکردم. �جهنم که دلت من و ن� خواد
 ام که زدم �ه دوستات اجازە دادم �اهام ر ...زدم

�
اون . احت �اشنداز اصالت خانواد�

...ش�م که �اسن ام درد گرفت انقد کنارت �شستم

داشتم از . اخت�ه ن�ا� �ه برگه ها اند! د�گه �ا�د چه غل� � کردم که نکردم؟
�ه سمت در خرو�� قدم برداشتمحرص و اعص�ان�ت خفه � شدم 

ـ خانم موحد

 شو از �اسه در ب�ارم عه ع
�

هر �� من ...ه عه �م موندە بود برگردم و اون چشای س�
...ب�چارە زحمت کش�دە بودم �� دل�ل دود شد رفت هوا

ون دادم و �ه سمت اش برگشتم ...نفس ام و �ا صدا ب��

�له اقاای مقدم...

� ع�اس�تون دوش��ه ی هفته ی آیندە اس ق�ل ساعت �ازدە ای � ـ اول�� دیر ...نجا �اش��
 � نکن��

ە رو چ. ن�اە قفل شدم و ازش گرفتم رخوندم و برگشتم و �دون خداحاف�� دستگ��
...خارج شدم
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•••

 � "حس��

 � ...�ا اعص�ان�ت خود�ار توی دستم و پرت کردم رو م��

...لعن�ی�� ...

دم  تو�ستم عاشق �اش منم �ه آدم معمو� بودم �اش �. دندونام و از حرص بهم ف��
...�شم �دون جواب �س دادن �ه این و اون

...اصال ای �اش

ای �اش من جز�� از خانوادە ی مقدم نبودم

...سنگی�� � کنه �ا� وقتا دق�قا مثل االن، سنگی�� اسم مقدم �دجور روی شونه ام

ودم و �کنم�اش � تو�ستم چشمام و رو حرف مردم ب�ندم و �� توجه فقط �ارە خ

...اون �اری و انجام �دم که دلم � خواد

هیچ وقت . رمای �اش هیچ وقت مجبور نبودم �خاطر �ق�ه �ا روی خواسته هام �ذا
�ه اندازە ی االن از خودم و اصل و �سب ام متنفر نبودم
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� �ار�ه که اتفاق عج�ب و غ���� توی دلم رخ دادە و من � ا تمام وجودم این و چون اول��
مقا�لم و از  و این احساس چقدر عذاب آورە وق�� �ا�د طرف. �امال احساس � کنم

...خودم برونم

برخالل م�لم �اهاش رس� برخورد کردم 

!..�ا د�دن اش دلم اشوب � شد 

...ن� خوام ب�ش�� از این درگ�� اش �شم

...ح�� ا�ه �خاطر موقع�ت �درم هم شدە �ا�د ازش دوری � کردم

وع کرد �ه رس� صح�ت کردن !آدم لج �ازی بود اونم ��

و �ه روم و �اهام ن� تو�ستم رفتار اش و تحمل کنم دلم � خواست ساعت ها �ش�نه ر 
...حرف بزنه

...اما �ا�د تحمل � کردم 

ن�ا�د �ه آدم ها جرات �ه بند کش�دن قل�م و � دادم 

...�ا�د جلوی خودم و � گرفتم �ا�د عاقالنه تصم�م � گرفتم

!ح�� ا�ر قل�م ساز مخالف � زد

•••

"دن�ا
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ون اومدم ش ب�� از دف��

کت و رو �ش خراب ک د�مه ی . نمتوی دلم مدام فحشش � دادم دلم � خواست ��
...آسا�سورو �ا حرص فشار دادم و منتظر موندم 

ون اومدە ! صداش و � شند�م ن صدای ب�ا�� چو .معلوم بود �شت � من از اتاق ب��
� �ه سمت . اش و ندادم هم � اومد اما ح�� �ک لحظه هم �ه خودم اجازە ی برگش��

!درب اسا�سور �از شد یهو م�الد جلوم ظاهر شد

ی �ه ذهنم خطور کرد که �ل اعص�ان�ت ام فرو کش کرد � انه ی خو�� به.آنچنان چ��
جه اش ن�ستم اون �ا�د � فهم�د که من محتاج تو . بود واسه حرص دادن این ��ە

ی ام که هر ک� و دلم �خواد ��ــــع �دست م �ارم�ا�د � فهم�د من دخ��

ون ب�ام م�الد �ا ل�خند �ه سمتم اومد و �اعث شد �ی تکون �دم و از فکر  :ب��

ـ �ه �ه دن�ا خانم چطوری؟

بر خالف م�ل ام بهش دست دادم

سالاام مر� تو چطوری؟...

ـ ق��ونت �خو�� تو ، واسه �ارای مدلینگ اومدی؟

...نه اومدم �ه گ�� �ا عمه ت بزنم 

ی روی ل�ام اوردم و گفتم � :برخالف اف�ارم ل�خند مح�ت آم��
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 بر ...ارە د�گه مشغول �ارای مدل شدنمم...
�

ا م�الد جون زند� وفق مراد  چه خ��
هست؟

� تا اون داشت �ه سوالم جواب � داد آروم برگشت دوست داشتم عکس ا لعمل حس��
ول صح�ت کردن �ا ب�ا�� و ب�ینم مدام �ا اخم �ه منو و م�الد ن�اە � کرد و دو�ارە مشغ

� شد 

...پوزخندی زدم

�ە ی احمق اون برعکس من ح�� �لد نبود تو نقش �ه آدم �� اهم�ت فرو برە، �
...حرص �خور ، انقد حرص �خور که جون ات دراد

...آشغال

و دیوار � زنند خودشون و �ه در  ��ا واسه این که من �ه �لمه �اهاشون حرف بزنم
جلو ر که من اصال ان�ار نه ان�ا...�عد این مرت�که هیچ احسا� �شون نم�دە هیچ

اهاش چشم اش هستم و �دون این که زحم�� واسه �دست اوردنم �کشه دارم �
...صح�ت � کنم

� �ه �ف ق هوە ، و� �� �ا م�الد گرم گرفتم ح�� دعوت هم کرد �ه دف�� حس��
� �ه دف�� این ��ە �ع�� ته حقارت  ...برگش��

...نه ممنون من د�گه �ا�د برم تا�� دم در منتظرمه...

...ـ خودم � رسونمت
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�اهاش حرف زدم  توی دلم بهش � خند�دم واقعا این ��ە هم مونگول بودا دو �لمه
ە ...فک کردە چه خ��

م تو برو �ه �ارت برس  ...ـ نه مر� خودم م��

الخرە را�� شد که �عد از �� جرو�حث � این که �ا تا�� برم �ا اون منو برسونه �
...�ا تا�� برم

د�مه ی آسا�سورو واسم زد و �عدشم وارد شدم

ە شدە بودو م. برگشتم �ه سمت درب اسا�سور نتظر بود درب م�الد �ا ل�خند لهم خ��
� بود �سته شه و برم اما تمام حواس من رو حس��

دست �ه . ن ن� کرداما این �ار د�گه اخم اش و ازم پنها. هنوز جلوی �ان�� م��� بود
...اخ�ش دلم خنک شد. �ا ابروهای گرە خوردە صاف بهم زل زدە بود �غل

...تا تو �ا�� و �ه من �� مح� نک�� 

دە قدم دوس داشتم �ه خور ...��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم درب آسا�سور �سته شد
بزنم 

زدو مردمک ح�ف که هوا ابری نبودو آفتاد چشم آدما � . دلم �ارون � خواست
ون � کش�د � �ع�د بود . چشمام و از تو �ل� هام ب�� � آفتاب  از آسمون �ائ�� �ه همچ��

� و سوزانندە ای !ت��

وارد شدم و در . م�عد از � کردن �� ، دو خ�ابون سوار تا�� شدم �ه خونه برگشت
ا�ا �جام خشک �ام و رو �له ی او� نگذاشته بودم که �ا صدای �. خرو�� �سته شد
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ام زد

ای خوش اومدی نه؟ ـ حتما �ا خ��

از حرص دندونام و بهم و �ه سمت اش برگشتم

 ام بود و صبح هم �ا صدای ج�ک ج�ک گ...
�

�ن شب زند� نجشک ها نکه د�شب به��
...م از بهشت م�اماالنم دار ...تو �ه �ل�ه وسط �ه جن�ل خ�� بزرگ چشمام و �از کردم

:کنج�او �ه سمتم قدم برداشت و گفت

؟ !ـ خو��

...ارە عا� ، از این به�� ن� شه...

 افتادە؟
�

ارت�اطت �ا این ��ە چطورە؟...ـ اتفا�

 نیوفتادە ...
�

ه�چ�ه ه�چی�� ...هیچ اتفا�

��ە ول  نکنه عقلت و از دست دادی و ز�ون درازی کردی...ـ چته چت شدە هان؟
کرد رفت؟

...�ا�ا این ��ە ی ب�شعور� احمق ، اصال معلوم ن�ست چه مرگشه...
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ـ �� گفته مگه ؟

�الفه روی �له �شستم

� خند�د امروز  تا دیروز � گفت و ...د�گه دارم دیوونه � شم...ن� دونم ن� دونم...
...رفتم هر �� رشته بودم پ��ه کرد

�الخرە روی خوش �شون داد �ا نه؟!... ـ �ع�� �� ؟

پ زد�م ، فقط �ه قهوە �اهم خورد�م و �ه خوردە گ...روی خوش که چه عرض کنم...
� روی خوش ، ارە �شون داد امروزش و در نظر  البته ا�ر �ارای...ا�ه شما �ه این م�گ��

�م ...نگ��

ە. �ا ل�خندی مرموز توی فکر فرو رفت ...شدە بود در حا� که �ه گوشه ا�� خ��

ـ خب امروز چ��ار کرد؟

...اصال دل�ل این سوال اش و ن� دو�ستم

� ک� که از ته وجودش ازش متنفرە �اهام صح�ت ...خب... خب دق�قا ع��
...اصال ن�اە ام هم نکرد چه برسه �ه...کرد

251



...�س عاشق شدە -

!...حرف ام نا تموم موند

...از تعجب �م موندە بود �س بیوفتم

نم و تنف!...منظورت چ�ه؟... �  من دارم در مورد �م مح� �اهات حرف م��
�

...ر تو م��

ی که ازت خواسته بودم اتفاق افتاد � ...ـ �الخرە اون چ��

...خشک ام زدە بود

:پ�شو�� ام و بوس�د و گفت

ی ق��ون اون چ ... شمات برم منـ دخ�� خوش�ل خود� د�گه مگه � شه نتو�� دل ب��
احت کن �اشو �اشو برو اس��

...هنگ کردە بودم

...ت �ه اتاق ام رفتمتنها �اری که کردم این بود که از جام �اشدم و �دون حرف �ه راس

...

ون رفته بودم  اخ��ن روزی که از خونه ب��

!...هفته ی گذشته بود 

 و گ��ه 
�

ی بود پر از دلتن� � ...فقط تو اتاقم بودم هوا �ائ��

� روز ع�ا� فردا ا. هم�شه این موقع سال ، حال و احوالم مثل اف�دە ها � شد ول��
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س داشتم اما �ا حرفام �ه خودم دلداری �  �ن ام این ام بود �ه خوردە اس�� دادم من به��
...و هم خودم م�دونم

...هم دورو�ری هام

� تح��رم رفتم م �شستم.صدای لپ تا�م و ش��دە �ه سمت م�� � پ تا�مو �از ل.  �شت م��
...کردم 

دم �دون خ�� خوشحال ش. چه عجب �ه �ارم مرجان خانم تماس گرفت !مامان بود
...فوت وقت جواب اش دادم

سالم ماما�� ...

؟ ـ سالم ع��زدل مامان خو��

گران اش �ا ش��دن صداش �دجور دلم گرفت جلوی اش�ام و گرفتم ن� خواستم ن
...کنم

اهوم عا� تو چطوری؟...

ا د... ـ ق��ونت برم نفسم مگه � شه تو خوب �ا�� و من �د؟ م چ��ارا چه خ�� خ��
� ک�� تع��ف کن ب�ینم

...قرارە ب�ام پ�شت مامان...

 دن�ا؟
�

...دەق��ونت برم � � خوای ب�ای دلم واست تنگ ش!... ـ راست م��
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� زود�ا... ...م�ام ، �ه هم��

!...ـ �گو ب�ینم چ�شد که �ا�ات قبول کرد ب�ای ؟

:ل�ای لرزونم از هم �از کردم

...ه��� همینطوری یهو گفت میتو�� بری فک کنم از دستم عا� شدە...

...از ق�افه اش معلوم بود که �اور نکردە بود

ه اومدن پ�شم ـ ق��ونت برم ع��زم مواظب خودت �اش ، را�� �ه هر �اری ��� واس
...ها

� من پ �ش مامان مثله این که م�دو�ست کوروش �ه این راح�� ها را�� �ه رف��
...نم�شد

...نه مامان ...

�ادت رفته  ـ فدات �شم رنگ روت مثل هم�شه ن�ستا �ه خودت برس تو دخ�� م�� ،
دا � ...ک� تو خوش�� رو دست مامانت نم��

وع کرد�م �ه خند�دن  ��
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...مگه م�شه �ادم برە... 

؟ ـ از برد�ا چه خ��

ه��� اونم خ��ه؟...

...ـ �ا برد�ا م�ای ام���ا د�گه درسته

...فک نکنم...

؟  افتادە ؟... ـ �ع�� ��
�

!اتفا�

...مامان خودت که م�دو�� من برد�ارو قل�ه ام دوست نداشتم...

...ـ ارە اینم م�دونم برد�ا خ�� تورو دوست داشت

� اون ن�ست مگه �ادت رفته... وست داشت �ا�اچقد تورو دهمه �� که دوست داش��
هنوزم دارە اخرش �� شد؟

� گفت  کردو غمگ��
�

:پو�

 
�

ـ ارە ع��زم راست م��
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امش و بهم �� �اهم حرف زد�م گفت�م و خند�د�م مامان �ا صداش و تص��رش ار 
...برگردوند جلوی آینه رفتم

راست م�گفت رنگه ام پ��دە بود�و وضع ام خ�� بهم ر�خته بود 

س�دم �ا�د واسه رس�دن �ه هدف ام �ه خودم م��

...�ا د�دن مامانم ب�ش�� �ه هدفم فکر � کردم

اسه ام خ�� دوست داشتم ��ــــع تر برم پ�شش د�گه خسته شدە بودم هوای اینجا و 
� بود ...سنگ��

�ه حموم رفتم 

�ا حوله روی تخت ام �شستم 

�ن سالن آرا��� شدم که �الخرە � عد از �� �چ ن�م ساع�� مشغول پ�دا کردن به��
او�� که م�خواستم و پ�دا کردم

... �ه ل�اس سادە پوش�دم و �ه سالن ارا��� رفتم

 کردم و
�

...�ه خوردە �ه پوستم رس�د�

256



تق���ا هفت و هشت شب بود که از سالن �ه خونه برگشتم

�ه شام س�ک خوردم و �ه اتاقم برگشتم

ف�ار تنظ�م کردم ذهن ام و خا� از ا �9ا�د واسه فردا �حال م�شدم گوش�م و رو تا�م 
من�� کردم و آروم چشمام و روی هم گذاشتم

.

.

.

از خواب ب�دار شدم9دق�قا ساعت

� پ�ش ما اشتم تمام فکر و ذکرم رف�� � مان بودص�حانه ام و د�گه ت��� رو �ا�د کنار م��
خوردم 

کت مقدم شدم  ...ش�ک ت��ن ل�اسم و پوش�دم و را� ��

ون اومدم  ...از اسا�سور ب��

...از �و صداها پ�دا بود ع�اس ها اومدن
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جلوی �ان�� م��� رفتم ب�ا�� � جاش نبود

ە رو دن�اله ی �و صداهار و گرفتم که �ه سالن ع�ا� رس�دم در زدم د ستگ��
 بود

�
چرخوندم سالن خ�� بزر�

کف و درو دیوارش �امال سف�د بود

قا مشغول طرا� تق���ا دە ، دوازدە نفر تو سالن بودن چهارتا خانم و �ق�ه شون ا
...صحنه و تنظ�م دور��نا بودن

 � ...�ا ورود من همه �ه سمت ام برگش��

سالم...

 خانوما �ه طرف ام اومدن و �� از چهرە و استا�ل ام تع��ف کردن

...گرفتم  از ن�اهای �� در �� مردهای گروهشونم متوجه شدم �دجور چشمشون و 

ادن خداروشکر هر طرف و ن�اە م�کردم وس�له ا�� وجود داشت واسه حرص د
 � ...حس��

ی ازش نبود�عد از �� گ پ و گفت �ا خانم ها و �ه خوردە اینور و اونورو ن�اە کردم خ��
 ام �ه سمت صند� رفتم و ...اقایون حا�� در جمع

�
....�شستم واسه در کردن خست�
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•••

 � "حس��

ه همه ی حرفام �� در مورد طرا� و صحنه و گ��م �ا م�الد صح�ت کردم اون هم�ش
ا خوب پ�ش � شه گفت م�الد دست راست ام بودو �دون اون �ار . و عم� � کرد

� هم ترجیح � دادم ق�ل از چک و چونه زدن �ا ع. ن� رفت �اس و گ��مور واسه هم��
...همه �� و �ا م�الد در میون �ذارم

� !ان قل�م �اال رفت�ه سمت سالن ع�ا� قدم برداش��م و وارد شد�م �ا د�دن دن�ا ��

...�ه لحظه � جام م�خکوب شدم 

� ک� بود که �ا د�د�ش قل�م و توی �لوم احساس � کردم ...اول��

 � ...�ا توعما...ـ حس��

رفتم و �ه م�الد دادم�ا صدای م�الد �ه حالت اول�ه برگشتم و بزور ن�اهم و از دن�ا گ

!ـ کجا�� تو؟
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کجا �ا�د �اشم ؟...

...فک کردم سکته کردی...یهو که هوش از �ت پ��د... ـ چه م�دونم واال

وع کرد �ه خند�دن ��...

:�ه مشت مح�م ک���دم تو �ازوش که صور�ش از درد جمع شد

...ـ اخ چ��ار م�ک�� وح�� 

نم تو دهنتا جلو اینا �ا من درست حرف بزن... ه�س... � ...م��

ته ...ـ �اشه �ا�ا چه خ��

!اومدم که �ه سمت دن�ا برم که مچ ام و گرفت

:�ا اخم تو چشماش زل زدم که گفت

� ...ـ م�دونم تا حاال �ا خ�ل�ا بودم اول�� ک�� که �ا �ه مدل   اینم م�دونم که این دخ��
ای دورو برت واس ...ت جداستخاص بهش ن�اە � ک�� و حساب اش از �ق�ه ی دخ��

ی که د�دە و فک � کنه رو ان�ار کنم که در ادامه گ � :فتاومدم که چ��

خاطرش رفاقتمون دلم ن� خواد �...ـ و� تو هم �ا�د این و �دو�� که من دوس�ش دارم
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� برە ...�س س� کن فراموشش ک�� ...از ب��

ن اعص�ا�� حرفاش دونه دونه توی �م تکرار شدو �اعث شد �ه �دت��ن ش�ل ممک
:�شم

 ؟...
�

!اصال متوجه هس�� �� داری م��

...ـ �امال متوجه ام

کت من چشم داری ؟...�ع�� ...  �ه مدلینگ ��
�

!�ع�� � خوای ��

:پوزخندی زدو گفت

؟ کت تو؟! ـ �� کت ب�خش�دا و� این خانوم ق�ل از این که م!...مدلینگ �� دلینگ ��
� دونفر �ک نفرو براب...تو �اشه �ک ا�ساِن  خودش انتخاب  �ک ا�سان که � تونه ب��

کنه

:�ا ل�خندی حرص درار گفتم

اها حتما اون �ه نفرم تو�� ارە؟...

:و اون ب�خ�ال لحن حرف زدنم گفت
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من هرک� و خواستم �دست اوردم -

شب توی گوشم  تا د�دم دست از حرفا�� که � زد بر ن� داشت و ولش � کردی تا 
� ابروهام �شست و گفتم :ونگ ونگ � کرد و زر مفت � زد اخ� ب��

ی هان؟... ن�ینم ... �کن�ان�ینم چشم چرو�� !...� خوای آبروی من و جلو این و اون ب��
...ن�ینم سمت اش ب��ا...بهش ن�اە کن�ا

کت ات زدی ...ـ نگو که این حرفارو فقط �خاطر ��

مگه غ�� از اینه؟...

م�دو�� چرا؟ ...ـ نگو که هست که اصال �اورم ن� شه

:�ش و خم کردو در ادامه گفت

� دوتا گوش مخم� روی � من � بی�� ...ن�اە کن - بب��

...م�الد اعصاب من و ب�ش�� از این خورد نکن ، �مشو از جلوی چشمم...

...ـ اینه رفاقتت؟

ون اوردم دست اش و گرفتم و از اتاق ب��
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� د ندونای بهم چفت �قه اش و گرفتم و �ه دیوار چسبوندم اش و �ا اعص�ان�ت از ب��
:شدم غ��دم

ی و ب�ی�� و واسش ل لعن�� تو �ا هزار نفری... دور این ...ه له نز�� ، تا حاال شدە دخ��
� دستام خفه ات � کنم ...�� و خط �کش و گرنه �ا هم��

...صورت اش قرمز شدە بود و تقال � کرد

...بردار دس�ت رو...ب...ـ دارم خفه � شم

د. رهاش کردم � ...نفس نفس م��

...ـ نخ�� مثل این که قض�ه جدی تر از این حرفاس

...کدوم قض�ه؟...کدوم قض�ه هان ؟...

�ه روی شونه ام زدو گفت :�ا دست اش آروم چند ��

...ـ �لوت پ�شش گ�� کردە ، �د جورم گ�� کردە

!یهو یخ شدم

اینکه م�الد  نه �خاطر این که واقع�ت و داشتم از ز�و�ش � ش��دم �ل�ه �خاطر 
!فهم�دە بود
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...و این �ع�� �ه فاجعه ی بزرگ

...نفس عم��� کش�دم

مه چیو �ذارە کف تمام ترس ام از این بود که مثل هم�شه دهن لق اش و �از کنه و ه
!دست مامان و �ا�ا

عموم زدم !اونم دق�قا زما�� که من دست رد �ه س�نه ی دخ��

دمم�الد وارد اتاق شد �ه سمت گروە ع�اس ها رفت �شت � اش وارد ش

...�ه ن�اە ز�ر چش� �ه دن�ا انداختم هنوز متوجه حضورم �شدە بود

� خودم و خودم بودو ز�ر � ...اهام گذاشتم�ا د�دن اش تمام قول و قرارها�� که ب��

...اصال �جهنم هر�� شد شد

ە رو تقد�م م�الد کنم و ��م ب� خش�د من عرضه ندارم نکنه �ا�د �ش�نم و دو دس�� دخ��
...�خاطرش جلوی �ق�ه وا�سم و ��م � خوامش

...برای چند لحظه موقع�ت و جا��اە ام و فراموش کردم

...�ه�ه دندە ا دوست داشتم برم و کنارش �ش�نم � دو�سم آدم لج�از و

شم واسه این که د�گه ن� خواستم �ا مدل حرف زدنم از خودم دور اش کنم و �اعث �
...�ش�مونم کنه از رفتاری که داشتم �ا هر آد� هم �الم �شه

�ن رفیق ام بهش چشم داشت و آبرو ه م �ش مخصوصأ این که حاال د�گه به��
...ن� شد

...وق�� �ا ��ای د�گه صح�ت � کرد حس �دی بهم دست � داد
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!...�د که چه عرض کنم �ه حس وحش�نا�

•••

"دن�ا

� داشت �ه سمت ام �  اومد �� نا خدا�اە �م و �ه سمت در سالن چرخوندم حس��
...ا�ش مرت�که. اهم�ت �ه حالت اول�ه برگشتم

که �ا�د   ح�ف ح�ف. ای �اش � شد �لند شدو هر�� از ده�ش در اومد �ارش کرد
...تحمل کنم

 کردو گفت. جلو اومد و روی صند� کنارم �شست
�

:پو�

؟ ـ خو��

:ن�م ن�ا� بهش انداختم و �ا لح�� منجمد گفتم

...مر�...

که منم � تونم   مثل اینکه اون دفعه �ا �� مح� که بهم کردە بود متوجه شدە بود 
�ه بزنم بهش ��

واسه همینم لحن حرف زد�ش تغی�� کردە بود 

ا روی �ا �. اما من واسه این که بهش �فهمونم ناراحت شدم بهش اهم�ت ندادم
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ە شدم انداختم ...�ه ع�اس ها خ��

ا دن�ا خانوم ؟ - چه خ��

:تو همون حال�� که بودم �ا همون لحن �د گفتم

سالم�� اقای مقدم...

 ازش �ش��دم.چند دق�قه ای سکوت کرد
�

!�اشد و رفت! د�گه حر�

فک کنم از مدل حرف زدن ام خوشش نیومد

اومد دق�قا  م�الد . هر چند من اصال احساس �دی �س�ت �ه حرفا�� که زدم نداشتم
ل�خند زدو  �ا ل�خند رو کردم بهش که در مقا�ل ل�خندم. روی همون صند� �شست

:گفت

...ـ سالم چطوری دخ�� ز��ا

؟... خ��م تو خو��

!ـ مگه � شه تو اینجا �ا�� و من �د �اشم؟

...هه

مثل این که تو �ش �ه نقشه ها�� داشت

266



تو دلم �� خودم و فحش دادم

م دل این نرە غول و بردە بودم ...�ه جای این که دل �� مقدم و ب��

� �ا تند کردم مشغول راهنما�� ع  �اشدم و �ه سمت حس��
�

. �اس ها بود�� هیچ حر�
ە شدم � و حرف زدن �. �جام موندم و چند لحظه ای بهش خ�� اهاش �عدە �ع�� رف��

:رفتم و گعتم �م مح� های اون روزش �ارە درس�� بود؟ دل و �ه در�ا زدم و جلو 

ب�خش�د من واسه عوض کردن ل�اس ها و گ��م �ا�د کجا برم؟... ِام...

�اش �شست ل�خندی روی ل. �ه سمت ام برگشت �ا ش��دن سوالم دست از �ار کش�د
:و گفت

...ـ دن�الم ب�ا

 که �� از �شت �ش راە افتادم من و �ه �ه اتاق برد که از آینه ی خ�� بز 
�

ر�
� آرا�ش بوددیوارهای اتاق و در بر گرفته بود و لوازم آرا�ش های ز�ادی که ر  ...وی م��

...فهم�دم سالن گ��ِم 

فت و خارج �ه سمت در خرو�� ر . روش �شستم. �ا دست �ه صند� ارا�ش اشارە کرد
...شد

•••
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 � "حس��

:ب�ا�� و صدا زدم

جانم اقا_ 

سا� و ند�دی؟... 

�ه لحظه ص�� کن�د...ِام_ 

�اس ها بهم زنگ قرار بود �� از ع. تا اون رفت که سا� و ب�ارە گو�� و چک کردم
دادە  pmد نه اما نه زنگ زدە بو . بزنه و اومد�ش و اطالع �دە که معطل اش �ش�م

ق�افه ی  برگشتم �ا د�دن. شمارە اش و گرفتم و گو�� و در گوشم گذاشتم! بود
...دلقک سا� قد� عقب گذاشتم

:گو�� و قطع کردم و گفتم

شس�� ق�افه ی خودت �م ش��ه دلق�است رف�� �!...این چه �و وضع�ه سا�؟...
گ��مم کردی واسه من؟

رضا این �الرو �م اوردو فلنگ و �ست...ب�خش�د اقای مقدم_ 
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صورتت و م�دی دست اون خول و چل؟...

� ب�ینم استعدادی تو گ��م و این د!...چ��ار کنم اخه؟_  استانا دارم، منم گفت ب�ا �ش��
م کرد مجبور شدم �ش�نم گ��مم کنه که �جای صورت َب��  ش��ه کف��

ود �و تهش و فقط ز ...ب�ا برو �ه �ارت برس مدل تو سالن گ��م منتظرە...ب�ا برو...
هم ب�ار �مبود تو �ارت ب�ینم اخرا�� 

:�ا لح�� که دلخوری توش م�ج � زد گفت

...�ن�عد این همه سال �ه �ار من اعتماد ندار ...دست شما درد نکنه اقا -

وع کن که ب�ش�� از این معطل...عه خودت و لوس نکن... �ش�م برو �ارت و ��

و روشن  صفحه ی گوش�م. �ش و ز�ر انداخت و �ه سمت سالن گ��م قدم برداشت
م که �ا صدای جیغ دن�ا تند �م و  �ه سمت سالن  کردم که شمارە ی ع�اس رو �گ��

...گ��م برگردوندم و �ه �عت �ه سم�ش �ا تند کردم

•••

"دن�ا
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و از ترس نفس مثل برق گرفته ها خش�م زدە بود و در حا� که دستم رو قل�م بود
دم گفتم � :نفس م��

؟...تو... !!�� � خوای ؟...اینجا!...تو � هس��

! چس��دە بود ��ە که �ا جیغ من از ترس انقدر عقب عقب رفته بود که �ه دیوار 
:شوکه گفت

!سا�_ 

!سا� ک�ه؟!...سا�؟...سا...

� درو تند �از کردو وارد شد حس��

!ر�ختند تو اتاق طو� نکش�د که همه

!ـ �� شدە دن�ا ؟

:�ا ترس �ه مردە اشارە کردم و گفتم

!این ک�ه؟...این...

ردش و �قه اش و گرفت و �ه سمت در ب. اخماش در هم شدو �ه سمت ��ە رفت
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:ف��اد کش�د

هر �� حق نداری تا زما�� که �اد نگرف�� �و ر�ختت رو درست ک�� و جلو مردم ظا -
مفهومه؟...�اتو این اتاق �ذاری

ە شدە  صداش توی سالن غرق سکوت ا�و شد و همه متعجب و ترس�دە بهش خ��
:بودند که برای �ار دوم داد زد

 وقتم و حرومتون کردم -
�

�مش�د ��ارتون امروز �ه اندازە ی �ا�

ە بودم و تو شوک دستام و حرکت دادم و شا� ک ه از روی موهام درحا� که بهش خ��
� اطراف و ن�اە ز�ر چش. ُ� خوردە بودو دور گردنم افتادە بود و روی موهام کش�دم

...کردم و ک�فم و پ�دا کردم

ون � رفتند � تو . همه داش�ند از اتاق ب�� اتاق تنها شم و �ق�ه ی  از ترس این  که �ا حس��
کنه ک�فم و   اعص�ان�ت اش و �ە من �� گناە �ه جرِم جیغ زدن و ترسوند�ش خا�

 آخ��ن نفری �م و ز�ر انداختم که �م�� جلب توجه کنم و آروم �شت � . برداشتم
...که داشت از اتاق خارج � شد قدم برداشتم

:یهو صداش �لند شد

تو کجا؟ -

:آروم برگشتم و ن�اهش کردم و گفتم
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...دار�م � ش�م د�گه...مگه نگف�� �م ش�م؟...مگه...

قب کش�دم و درو �ازوم و تو دس�ش زندو�� کردو ع. برگشتم که برم که تو �لو خند�د 
!�ست

-  � � اعصاب درست و حسا�� ندارم مثل اون دفعه از ...برو �ش�� دستم  برو �ش��
ونا �� ب�� � کت م�� ناراحت � �� از ��

:چشمام و ر�ز کردم و دست �ه �مر شدم و گفتم

عه �س فهم�دی از دس�ت دلخور شدم؟...

...خب...خب -

؟... خب ��

 کردو �حث و عوض کرد
�

:پو�

وع کنم - � �ارم و �� م دستام و �شورم ب�ام...برو �ش�� من م��

!رفت

وع کنم؟ � تا �ارم و �� �ا ذه�� ! ود؟منظورش دق�قا کدوم �ار ب! اون گفت برو �ش��
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ر اوردم که گوش�م و از توی ک�فم د. درگ�� �ه سمت صند� قدم برداشتم و �شستم
ی. حداقل تا اون م�اد �گرم �اشم !�شد تق���ا دە دق�قه ای گذشت و خ��

تم و اومدم که �الفه ن�اهم و از صفحه ی گوش�م گرف. سکوت همه جارو پر کردە بود
 � � مواجه شدم چ�� ە ی حس�� ی �ه جیغ زدنم تو آینه خودم و ن�اە کنم که �ا ن�اە خ��

د و گفت :نموندە بود که دس�ش و روی ل�ام ف��

� ...مگه جن د�دی تو؟...ه�س - ە ی جیغ ج�غو � راە �ه راە جیغ م�� .. .نهدخ��

� کش�د :نفس راح�� کش�دم و گفتم. دس�ش و �ای��

�ف دارە... ما توهم جای دو ...اوال که من جیغ ج�غو ن�ستم و عمه ات جیغ ج�غو ���
هدفش �� بودە و  من بودی اون مرت�که رو �ا اون گ��م مزخرف که من نفهم�دم واقعا 

اصال � خواسته خودش و ش��ه چه موجودی �کنه � ترس�دی و �س 
؟...� افتادی ە م��� ای مردم خ�� �ا اون چشات...سوما جنا�عا� عادت داری �ه دخ��

!چشماش درشت شدو صورت �ا نمک اش تو دل برو تر کرد

ری حرف اوال که حرف دهنت و �فهم حق نداری درمورد خانوادە ی من اینطو  -
�� فکر نک...بز��  � ن �ق�ه هم دوما عقل تو �لت ن�ست و �اجهت و �� جهت جیغ م��

�عدشم مگه چشمای من چشونه هان؟؟؟...مثل خودتن ها

:�� اهم�ت ن�اهم و ازش گرفتم �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و لب زدم

برو �ا�ااا... 
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:یهو صداش �اال رفت

؟ - چه زری زدی؟؟؟! �� گف��

ون زد !) ه زری زدیچ( تا حاال ک� جرات نکردە بود بهم �گه . چشمام از حدقه ب��
!اما اون گفت

دم و از جام �اشدم :گفتم  ک�فم و گوش�م و برداشتم و . دندونام و بهم ف��

من غلط �کنم واسه ی تو �ار کنم...

من غلط �کنم واسه ی تو �ار کنم...

:�ه سمت در خرو�� �ا تند کردم که گفت

ا�ط اش ک - نار اومدی؟ من هر مثل اینکه �ادت رفته قرارداد امضا کردی و �ا همه ی ��
�ن خطا�� که ازت ب�ینم � تونم �ه جرم �ه خطر ا � آبرو و لحظه �ا کوچک�� نداخ��

...شهرتم ازت ش�ا�ت کنم و بندازمت گوشه ی هلفدو�� 

گشتم ن�اهش در حا� که �جام م�خکوب شدە بودم آروم خودم و حرکت دادم و بر 
...کردم

� که ا�ه از این ب�ش�� تأخ...حاالهم اونجا وای�ستا - �� تو �ارت ب�ینم ب�ا �گ�� �ش��
حسا�ت �ا کرام ال�ات�ینه
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�ا این ! ن� شد قف� که �اهیچ �ل�دی �از . اون لحظه لب هام �ه هم قفل شدە بودند
کت که دلم � خواست از کوفت�ت �ار   اعص�ان�ت جیغ �کشم و ��م ن� خوام تو ��

�ت �ه �ش��  کنم و مدل ات �اشم �ه سمت صند� قدم برداشتم و �شستم و مثل �ه
...صند� تک�ه دادم

•••

 � "حس��

مثل اینکه �ا� . عا �ار��ال �ه این م�گن �ه م�المه ی درجه �ک و �ه ن��جه ی عا�
� کنه وقتا �ا�د �دخل�� کردو صدارو از حد طرف مقا�ل �اال تر برد که � ل�م گوشاشو ت��

ە ...و حرفات و �گ��

ای مورد لوازم آرا�ش ه. و خودم �ه سم�ش کشوندم روی صند� چ�خ دار �شستم
� چ�دم اف اش دستمال مرطوب برداشتم و روی پوست س� و شف. ن�ازو روی م��

ون �کشم ثقال کرم پودر �ا ح�� اما در�ــــغ از �ه م. لغزوندم که �ل�م ��م لوازم آرا�ش ب��
!ضد آفتاب

!آرا�ش هم که ن� ک�� ...

�ه تو ر�� ندارە -
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:�ا ��� گفت �ا چهرە ا�� خن�� و ضایع شدە ن�اهم روش قفل شد که

نکنه آرا�ش کردن و نکردن مدلینگتون روی قرار داد تاث�� دارە؟ -

 کردم و گفتم
�

:پو�

...خ�� پرو�� ...

تو چرا �شس�� ...اصال برو �گو گ��مورو آرا�شگرتون ب�اد...اونم �ه تو ر�� ندارە -
ری ش�ا�ت ک�� نکنه اومدی لختم ک�� ب�ی�� جای�م و عمل کردم که ��ــــع ب...اینجا؟

...بنداز�م گوشه هلفدو�� آب خنک م�ل کنم

:ز�ر لب در ادامه گفت

ی هم � ذارە    - ... حاال ان�ار ا�ه عمل کردە �اشم رو عکسام تأث��

کوت کنم و �ارم انقدر ز�و�ش دراز و ن�ش دار بود که ترجیح دادم درمقا�ل حرفاش س
وع کنم  ...و ��

...ا�ه زحم�� ن�ست چشمات و ب�ند �شت �ل� ات و آرا�ش کنم... 

:از صند� جدا کردو شوکه گفت یهو �ش�ش و
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؟ - ؟!...�� ؟!...چ��ار ک�� !اونم تو؟!...آرا�ش ک��

...�ه نه �ه عمه ات...

:انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و گفت

درمورد خانوادە ی من درست حرف بزنا -

:تو �لو خند�دم و گفتم

درست حرف نزنم چ��ار م�ک�� هان؟ اصال �گو ب�ینم عمه داری؟...

:ن�اهش و ازم گرفت و هول و دس��اچه گفت

...خب...خب -

داری؟...

:ن�ام کردو آروم شدو گفت

؟...نه ندارم - تو ��
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:ل�خندی روی ل�ام �شست و گفتم

...منم نه...

�س چرا گف�� درمورد فک و فام�لت درست حرف بزنم هووم؟ -

تو چرا گف�� من درمورد فک و فام�لت درست حرف بزنم هووم؟...

نم�دونم -

منم نم�دونم د�گه...

:براش و �اال بردم و گفتم

وع کنم...  د�گه ز�ون درازی نکن چشمات و ب�ند �ارم و ��

؟!...ص�� کن ب�ینم - چند تا عکس  � خوای...نکنه تو واقعا � خوای منو آرا�ش ک��
ون �ا مون کردی؟چند تا عکس از مد� که ق�افه اش و ش��ه م� خوش�ل �دی ب��

ە شدم و �� اخت�ار زدم ز�رە خندە ...بهش خ��

ک �امزە ی �انمک اون انقدر ز��ا بود که ا�ه ش��ه �ه دلقک هم گ��م � شد �ه دلق
مو�� نداشت !بود که آدم از ن�اە کردن بهش س��
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...دس�ش و گرفتم و � جاش �شوندمش. حر� از جاش �لند شد

�� چشم و چارم و ...من ن� ذارم �ه صورتم دست بز��  - � درم�اری �ه  �لد ن�س�� م��
ی �د�خت � شم ق�افه دارم اون و هم ازم � گ��

نم ا�ه �ه �ال�� اخالق درست و حسا�� که نداری �ه ق�افه داری که او ...راس م�گ�ا...
�ش ب�اد �ال آس و �اس � �� 

ی �م و ک� نداری �...حرف دهنت و �فهم - � ه من نکه خودت از اخالق خوب چ��
 �داخالق

�
...اااول �ه سوزن �ه خودت بزن �ه جوالدوز �ه مردم آقا...م��

� من حوصله ی �حث کردن �ا تورو ندارم... کن که ال� وقت من و تلف ن...بب��
� طور�شم وقت دارە � گذرە و هنوز هیچ �اری نکرد�م  خوای بهانه ب�اری ا�ه �... هم��

و از ز�ر �ار در بری اون د�گه �حث اش جداست

ن�س�� آرا�شم ک��  من فقط دارم م��م تو �لد ! من � خوام از ز�رە �ار در برم؟! من؟ -
برو �گو اهلش ب�اد

ە شدن �اعث شد سکوت کنه � خ�� ە شدم و هم�� ...بهش خ��

مدرک دارم...

!...مدرک داری؟ -
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:پزخندی زدو گفت

؟... !مطمئ��

ارە م�خوای برم ب�ارم �شونت �دم؟...

 برو ب�ار -
�

!ا�ه راس م��

� آرا�شت کنم �عد �ار �شونت م�دم... ...�ش��

وع کردم ...شوکه �ش و �ه �ش�� صند� تک�ه داد و چشماش و �ست و ��

جدی جدی مدرک داری؟...حاال واقعا -

ترک�ه مدرک گرفتم...ارە...

•••

"دن�ا

� آرا�شم �د شه روز�ارت س�اهه ها!...نه �ا�ا...  �ام جلوی دارمم بزنن نم...بب��
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 � ...دور���

:تو �لو خند�د و گفتم

نگران ن�اش -

:موهام و �شت گوشم برد و �الفه گفت

...�اشو...نه اینجوری ن� شه -

:چشمام و �از کردم و گفتم

؟... !�� شد نتو�س��

ه �ا�س �ه کش مو از توی کش موها�� که توی �. شونه رو برداشت. پوزخندی زد
ون اورد و �شت �م رفتم . کوچولو بودند ب��

وع کرد �ه شونه زدن موهام �عدشم �ا اون کش موهام و مدل گوجه ای �االی �م  ��
وی صند� اومدو دو�ارە ر ! موهم تو صورتم نبود �ست �ه جوری که ح�� �ه تار

...�شست

...حاال شد...اهااا -

281



رفه ای بنظر ح. چشمام و �� حرف �ستم و صورتم و دادم دس�ش. ب�ند چشمات رو
و �اورم ن� شه �� � اومد اما من تا زما�� که �ا چشم خودم ن�ینم ن��جه ی �ارش ر 

..مقدم مدرک آرا�شگری و این داستانارو داشته �اشه

ی شدو اون مشغول �ارش بود ...چند دق�قه ای توی سکوت س��

� تو�� �از ک�� چشمات رو -

�ش غر بزنم  دوست داشتم آرا�شم �د شه و ��. چشمام و �از کردم و بهش زل زدم
هار�� توشون که حال�ش شه مرد ن�ا�د وق�ش واسه ی �ارای ب�خودی که ه�چگونه م

...ندارە تلف کنه

:�عد از �� سکوت �ا صداش ان�ار خواب از �م پ��د

...ـ اینطوری هم ن�ام نکن

دوس دارم اینطوری ن�ات کنم...

 �� � ...ـ �ا ن�اهت تمرکز ام بهم م��

 چ��ارت کنم؟...
�

م��

ـ چه م�دونم �ا گوش�ت ور برو �ا �ه جای د�گه رو ن�اە کن 
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چشمام و ب�ندم خ��ه؟...

...ـ ارە ب�ند هر وقت الزم شد بهت م��م �از ک�� 

ە که چشمام و �ستم �ه ب�ست دق�قه ای چشمام �سته بود �م موندە بود خ وا�م ب��
� �ار �ا صداش چشمام و �از کردم ...برای دوم��

...ـ �از کن چشمات و �اال رو ن�اە کن 

د... ...اخ�ش داشت خوا�م می��

د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

...ـ معلومه تو این ب�ست د�قه سکوت ، خ�� بهت فشار اومدها

...ارە خ��...

وع کرد �ه آ. براش توی دس�ش و �جاش گذاشت و �� د�گه برداشت را�ش ز�ر ��
...چشمام

م چقدر طول ان�ار که توی دلم فقط حساب � کردم ب�ین. دە دق�قه ای طول کش�د
...� کشه
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...ـ تموم شد

خودم و ب�ینم و  جمله اش تموم �شدە بود که تند از جام پ��دم دوس داشتم تو آینه
!ول�ه برگردوندکه یهو مچ دستم و گرفت و �ه حالت ا. ع�ب و ایراد �ذارم رو �ارش

 تموم شد ؟...ای �ا�ا چته تو...
�

!مگه ن� �

...ل�ات هنوز موندە... ـ منظورم این بود که م��اپ چشمات تموم شد

...ای خدا تو چقد لم� زود �اش د�گه...

:�ا لح�� �امال جدی گفت

نجا خانوم ـ �ه جای �شکرته ، خ��ه هنوز �ک ساعتم �شدە که اومدی �شس�� ای
...خانوما

 هنوز �ک ساعتم �شدە ؟
�

ـ من دوساعته �شستم اینجا �عد تو م��

م ماس�د �ا د�دن تا�م اش حرف تو دهن. صفحه ی گو�� اش و جلوی صورتم گرفت
و از خجالت آب شدم اما ح�� س� نکردم �ه روی خودم ب�ارم 

!واقعا راست � گفتا هنوز �ه ساعت ام �شدە بود و�

وع کن ... ە ن�اشه ها ، دوس ندارم...خ�� خب �� ...رنگ رژم ت��
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ـ امر د�گه ا�� نداری ؟

نه...

:ز�ر لب پچ زد

...پررو -

...دارم � شنوما...

 کرد
�

 پو�
�

وع کرد. از � �الف� ظر داشتم رژ حر�ا�شو ز�ر ن.  خط لب و برداشت ��
� برداشت و �ا انگشت ا � براق و از روی م�� ش روی ل�ام �ه مات و برداشت ، �ه چ��

�ه ای زد �ه ای روی ل�ام زوم کردو حرکت انگشت اش این �ار �ه ص. صورت �� ورت ��
!حدودە شدنبود �ل�ه آروم انگشت اش روی ل�ام � لغ��د و ن�اهش قفل اون م

اش �لند شد و داشتم غرق لمس و ن�اهش � شدم که یهو �لو�� صاف کرد و تند از ج
:�ا اخم گفت

ـ خب د�گه تموم شد 

:ز�ر لب گفتم
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ارم که انقدر �ه بوسه و �ه جمله ی دوست د...کثافت من که م�دونم دلت � خواد...
...فرار کردن ندارە احمق   

...حاال خ��ه انقدراهم آسون ن�ستا

� مق دم �ا اون همه برای �ه آدم معمو� هم �ارە سخت�ه چه برسه �ه ک� مثل حس��
اشم و صورتم و انقدر تو اف�ارم غرق بودم که �ادم رفت �. د�د�ه و ک�ک�ه و شهرت

. ن�اە کنم

تا . م و ن�اە کردموقت و تلف نکروم از جام �لند شدم و از تو آینه ی رو �ه رو خود
!صورتم و د�دم خشک زد

:ز�رلب بهت زدە پچ زدم

...�سم هللا...

اما ز��ای�م ! دو ال�تخدای من ق�افه ام تغی�� نکردە بود چون آرا�شم مال�م بنظر میوم
!...چقد حرفه ای چقدر �ا ظرافت و دقیق! چند برابر شدە بود

�اە کردن �ه از ن. محال ممکن بود م��اپ آرت�ست ز�� پ�دا �شه که رو دس�ش بزنه
...خودم لذت � بردم جوری که از آینه چشم بر ن� داشتم

� چند لحظه س� کردم خودم و ن�اە نکنم که ب�ینم کجا رفت د�دم مش غول شس��
...دستاشه

� دستمال برداشت و دستاش و خشک دستاش و شست و �ه سمتم اومد از روی م��
کرد
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آرا�شتو دوست داری؟...ـ نظرت چ�ه؟

دم و �ا لح�� خا� از درحا� که تو آینه جای جای صورتم و ن�اە � کردم ل�ام و کج کر 
:احساس گفتم

� �دک ن�ست...

:�ه ن�ا� بهم انداخت و بهت زدە گفت

!ـ �دک ن�ست؟

� کردم و گفتم :برگشتم �ه سمت اش �م و �اال و �ای��

اهوم...

 خ��ه اتفاق خا� ن� افته ها
�

...ـ ا�ه ��

...موهام و واسم �از کن ...ن� �م...

:�ا خندە گفت

...ـ ب�ا جلو
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:جلو رفتم و گفتم

ها... ...آروم �ازشون ک�� ، دردم نگ��

:خند�د و گفت

...�اشه...ـ �اشه

وع کرد �ه �از کردن موهام ��

وم کنار زد و ازتو صورتم آر  کش و برداشت موهام تو صورتم ر�خت �ا دست موهامو
ە اش حس � کردم من �ه تا�لوی نقا�� ام ک ه اون از د�دن ثان�ه درحا� که �ا ن�اە خ��

ی ابروها و �عد گونه �ه ثان�ه اش دارە لذت تمام و رو � برە  دستم و جلو بردم و رو 
:هاش و و در نها�ت ل�اش کش�دم و �ا خندە گفتم

ب�ینم خودتم آرا�ش م�ک�� �ا نه؟...

ای خودت �اش � شد بهش گفت چشم. آخه المصب عینههو تا�لوی نقا�� � مومد
شت کوچ�کتونم و انقدر خسته نکن واال انقدر که شما خوش�ل �ه چشم م�ای ما انگ

مت خودش اومدم که بزنم ز�ر خندە که دس�ش و �شت �مرم و بردو �ه س. ن�س��م
!کشوندم و خندم در �مال نا�اوری توی �لوم دفن شد

� حرکت اش �اعث شد تازە متوجه ن�ع ن�اە اش که بنظر عاشقا نه � اومد �شم و و هم��
ی ن�م � !د�گه چ��
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ی که � خواستم رس�دە بود � ل�خندی ! م؟بهش زل زدم �ع�� واقعا من �ه اون چ��
�م �م ! آروم �ا �شت دس�ش گونه ام نوازش کرد! مرموز روی ل�اش �شسته بود

!...�ک�� � شد لحظه �ه لحظه بهم نزد. داشتم تحت تاث�� نوازش اش قرار � گرفتم

ض�ح توی انقد صور�ش �ه صورتم نزد�ک بود که نفس های پر حرارت اش و �ه و 
!...صورتم احساس � کردم

ە شدم ...�ه ل�ای برجسته و خوش فرم اش خ��

از این که اون بوسه  �م موندە بود رو پنجه وا�سم و ق�ل. �� اخت�ار ل�م و آروم گ��دم
مثل این که . تر بردم ناخودآ�اە ، صورت ام و جلو . رو �ه ل�ام بزنه من �ار و تموم کنم

...فهم�دە بود منم دلم � خواد

ی نموندە بود که ل�امون بهم برخورد کنه که � ...چ��

ن�ار از �اری که �ا ش��دن صدای در تند خودش و ازم جدا کرد دس��اچه درحا� که ا
ه سمت در � قصد داشت انجام �دە خجالت � کش�د دس�ش توی موهاش فرو برد و

رفت

ە لعنت لعنت لعنت
�
...چقد من �د شا�سم اخه.ا

� . من فقط دستم �ه این خروس �� محل برسه از وسط نصف اش م�کنم ی چ��
...نموندە بودا

دمش دست �ارما ...ز�ر ل�� �� فحش نثارش کردم و س��

...برگشتم �ه سمت آینه �ه خودم ن�اە کردم چقد ناز شدە بودم

...�ا�ا دمت گرم آقای مقدم چه کردی...
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هن �قه �از �. �ه خانوم اومدو �مک ام کرد ل�اسم و پوش�دم � بود که تا �ه پ�� دون آست��
� زانوهام میومد ...کفش های �اشنه �لند مش� ام پوش�دم.�ای��

 توم بود �ه سمت سالن ع�ا� قدم ب
�

رداشتم همه �ه �ا عشوە ای که از همون �چه �
...سمت ام برگش�ند

تاش و �از کردو م�الد �ا ذوق و شوق �غل کردنم دس. تو چهار چوب در وا�سادە بودم
:�ه سمت ام اومد

...ق��ون...ــ ن�اە اش کن تورو خدا

� . بروش برەق�ل اینکه من �خوام حرک�� روش پ�ادە کنم که این �ار جلوی جمع آ حس��
...�ا اخم جلو رفت و نذاشت م�الد ادامه �دە

وع کن�م � تا �� ـ �چه ها برگردین � �ارتون آمادە ش��

� و مشغول شدند اما م�الد همچنان بهم خ ە بودهمه ن�اهشون و ازم گرف�� ثان�ه �ه ! ��
� مح�م تر � شد د�� م�� خلوت  رضا درحا� که �ا چندتا . ثان�ه گرە ابروهای حس��

درحا� که هر  آروم و . کردە بودو گرم گفتو گو بود ن�اهش روم چرخ�دو خشک اش زد 
� � شد �ه :سمتم قدم برداشت ن�اهش چندین �ار روی �ه محدودە از �دنم �اال و �ای��

مانکن که م�گن تو�� ها...جووون_ 

� �ا اخم م�الدو ن�اە کرد :حس��
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...م�الد ت��رو -

...ــ من که �اری ندارم

ش و ازم گرفت �ا اخم چشم غرە ای واسش اومد که نم�دونم �� شد که ن�اە حر� ا
� �ه رضا زد �ا �س گر�� که حس. و همونطوری که ازم دور � شد ن�اهم روش موند ��

...��� زدم ز�رە خندە حواسم رفت پ�ششون و

ی نگفتم...آخ خدا ازت نگذرە_  � ...من که چ��

� لحن حال بهم ز�� �ا مدل من - حرف � ز��  شما خ�� ب�جا � ک�� �ا �ه همچ��

:رضا ن�ا� بهم انداخت و گفت

� آد� هم�اری ک...� بی�� چ��ار م�کنه؟_  ؟واقعا � خوای �ا همچ�� ��

� �لند شد :یهو صدای حس��

ون...رضااا - �مشو ب��

� دستم و همه بهت زدە ن�اهمون � کردند و منم ن�اهم قفل ن�اهاشون بود ک ه حس��
ز ل�اس و آروم �قه ی �ا! تا �ه خودم اومدم توی خلوت ت��ن جای سالن بود�م! گرفت
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!�اال کش�د و خط س�نه ام و �ا �قه ی ل�اس پوشوند

!شوکه فقط ن�اهش � کردم

� غار �از، اما س� ک ن و دهنم ع�� ردم جلوی خودم و �م موندە بود ابروهام �اال ب��
م که فک کنم تا حدودی هم موفق شدە بودم ە فقط چشماش و ت. �گ�� ماشا خ��

! ای �ه ز�ون ب�ارە � کردم و اون مدام ن�اهش و ازم � گرفت و ن� تو�ست ح�� �لمه
!شا�د � خواست ببوستم

...�لو�� صاف کرد. صاف وا�سادم و و تو حالت آمادە �اش قرار گرفتم

م داشت هرچند حق ه. مثل این که ن� دو�ست در جواب حرکت اش �ا�د �� �گه
...�ا خانوممنم بودم ز�ون تو دهنم ن� چرخ�د اونم در مقا�ل چشمای نافذ دن

دم ز�رە خندە که مح. �م و ز�ر انداختم � �م ل�ام و روی هم این �ار واقعا داشتم م��
دم که گفت :ف��

ە...ـ اینطوری ...اینطوری �اشه به��

ی ��م � ...ل�ام و از هم �از کردم تا اومدم چ��

:��ــــع �ه ن�اە �� �ه � تا �ام انداخت و گفت

وع کن�م ـ ب�ا که ��

...�ا چهرە ای خن�� �جام موندم! رفت 

�ه جا��ا� که . �شت �ش راە افتادم بزور �اهام و حرکت دادم و همونطوری تو فکر
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د یهو آقا�� که از اعص�ان�ت پوست . واسم در نظر گرفته بودند رفتم � اش �ه قرمزی م��
:�ه سمت ام اومدو گفت

...ـ کدوم ب�شعوری گفته این ل�اس �ا�د �قه اش این مد� �اشه؟

� کش�د � کش�د که ان�ار . �قه ی ل�اس و گرفت و �ای�� ارث �ا�اش و  �ه جور�م �ای��
�اە اش و از اقاهه ن. ل�اس �ه حالت اول�ه اش برگشت. خوردە بودم و �ه آ�م روش

!س�نه هام گرفت و تو چشمام زل زد

� و . �ا لغزش گرمای دست اش روی پوست نازک ام �ه جوری شدم د�دم که  یهو حس��
وم و برگردوندم و �ا اعص�ان�ت �ه سمتمون میومد ��ــــع ن�اهم و از اقاهه گرفتم و ر 

ە شدم که �م داد نزنه و همونجا خودم و خ�س ک �ا . نم آبروم برە�ه درو دیوار خ��
:ف��ادی که کش�د از ترس لرزی ز�رە پوستم دو��د

...ـ چه غل� داری م�ک�� هان؟

:مردە خودش و �ا ترس و لرز عقب کش�د و �ه ِمن و ِمن افتاد

...فقط �قه اش و درست کردم...ب�خش�د...ــ ب 

:�ا لح�� که �ه اعص�ان�ت و خشم � گفت ز� ف��اد کش�د

ون تا �عدا �ه حسا�ت برسم ـ برو ب��
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!واقعا ترس�دە بودم

 کنه
�

ص�ان�ت اش اع. احساس کردم �ه جای اون مردە � خواد �ه حساب من رس�د�
!رج شداقاهه �ش و ز�ر انداخت و از سالن خا. لرزە �ه تن آدم � نداخت

� جلو اومد ود ترس�دم مثل این که فهم�دە ب. �� اخت�ار خودم و عقب کش�دم. حس��
:اخم اش �مرنگ شد و گفت

...�ار�ت ندارم... ـ ب�ا جلو �ا�ا

:�شکن زد و گفت برگشت و �ه. دو�ارە �قه رو �اال کش�د. �ا ترد�د قد� جلو گذاشتم

وع کن�د ...ـ ��

� ها ا�ستادە بودو بهم ن� � هم �شت دور��� � حس�� در . اە � کرد�� عکس ازم گرف��
د �  نم��

�
و� �ه جورا�� حسش م�کردم! مورد احساس اش حر�

...

...چند ساعت �عد 

...

...�الخرا �ارشون �ا اخ��ن ل�اس هم تموم شد

ال ام و روی ش. در اوردم اش و توی �اور اش گذاشتم اش ل�اس های خودم و پوش�دم
شت گوشم ت�که موی توی صورتم و �. موهام انداختم و �ه ورش و روی شونه ام

بردم ک�ف ام و برداشتم و از اتاق خارج شدم
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�ن؟ �ف می�� ــ دن�ا خانوم ���

 
�

ون دادم و �ا ش��دن صدای م�الد از � �الف� �ه سمت اش  نفس ام و �ا صدا ب��
:�ا ل�خندی زور� گفتم. برگشتم 

امری دار�ن؟...�له...

...ــ نه فقط

!فقط �� ؟...

��م اونجا ، ط�قه ی چهارم �ه �افه ی دنج هست ب...ــ � خواستم �اهات حرف بزنم
 

�
...هم من راحت تر حرفام و بزنم هم تو خست�

...پ��دم وسط حرف اش

...�ذار واسه �ه وقت د�گه...ِام من خسته ام خ�� هم خسته ام...

...ــ اما

دلم . نتظر موندم�دون معط� ن�اە ام و ازش گرفتم د�مه ی آسا�سورو فشار دادم و م
ە م�الد خالص � خواست زودتر درب آسا�سور �از شه و برم ط�قه ی همکف و از �� 
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...شم

...دن�ا -

� بود :متعجب برگشتم و گفتم! حس��

!جانم؟... 

�ا دست بهم اشارە کرد

...ب�ا اینجا -

:ب�خ�ال اسا�سور شدم و �ه سمت اش رفتم

!چ�ه؟...

...ـ گوش�تو �دە

...کپ کردە بودم

!...اخه این ��ە گو�� منو � خواست چ��ار ؟

:�ا چشما�� گرد شدە ن�اش کردم و گفتم
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!واسه �� ؟...

...�دە �عدا � فه� ـ

غول تا�پ تق تق تق مش. ز�پ ک�ف ام و �از کردم و گو�� و کف دست اش گذاشتم
...شد

...کنج�او شدم رو پنجه وا�سادم که قدم برسه و �ک �کشم تو �ارش

...ـ این شمارە ی منه سیو اش کن �اری داش�� زنگ بزن

:گو�� و ازش گرفتم و گفتم

!...شمارە ی تو ؟...

:�ا ل�خندی که گوشه ی ل�ش نقش �سته بود گفت

...ـ نگو که دلت ن� خواست شمارە ام و داشته �ا�� 

...دوست داشتم ��م نه و ضایع اش کنم

که اون از   �ا�د هم�شه �ا روی خوش �اهاش صح�ت � کردم مخصوصا حاال . و� نه
و گ��دم  گوشه ی ل�م! من برای خودش �ه شخص�ت �د خلق و تند خوی ساخته بود

:و �ا عشوە  گفتم
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...سیوش م�کنم...

:ل�خند جذب کنندە ای  قاب صورت جذا�ش و �امل کرد و گفت

ـ � خوای برسونمت؟

س و اضطراب �ه تک تک رگ هام تزر�ق شد ...دو�ارە اس��

... شه کهاینجوری �خواد پ�ش برە �ه ماە نکش�دە �ل موهای �م نقرە ای �

:گفتم  �م و ز�ر انداختم و گوش�م و توی ک�فم گذاشتم ، ز��ش و کش�دم و 

م... !نه خودم م��

؟ - تعارف م�ک��

...نه �ا�ا �ه جا �ه �اری دارم �ا�د انجامش �دم �عد برم خونه...

ـ این �ع�� این که ن� خوای برسونمت د�گه؟

:درحا� که هول شدە بودم �ه ل�نت افتادم

ای �ا�ا قا� کردم...�ع�� نم�دونم...�ع�� ارە...نه نه...
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:خند�د و گفت

ـ �اشه برو �سالمت

مر� خدافظ...

ـ مواظب خودت �اش�ا

�ب های دستاش و توی ج. وارد اسا�سور شدم و �ا ل�خند واسش دست تکون دادم
ە ن�ام � کرد ب آسا�سور زودتر اصال دلم ن� خواست در . شلوارش فرو بردە بودو خ��

ه اما چه فا�دە �سته شه و تص��ر خوش�� که رو در روم داشتم � د�دم برام محو ش
 ام �� تاث�� ب

�
ود و درب �سته مثل هم�شه م�ل و خواسته ی من روی اتفاقات زند�

!شد

ە شدم �� ا ون اوردم و �ه شمارە اش خ�� خت�ار پوزخندی زدم گو�� و از توی ک�ف ام ب��
:و گفتم

...چقدر احمق ...

!...چقد زود دل �ست

� هرچند آ. شک ندارم این هم مثل م�الد �شنه ی را�طه �ا ج�س مخالفه د� �ا همچ��
...�گهت�پ و ق�افه ای مطمئنا خ�� ها واسش له له � زنند اونم آدِم د

ای خوش�ل و از دور و بر خودش پر �دە ...م��ض که ن�ست دخ��
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� مردا�� بهم � خورد و مردهای هوس�ازە �درد نخور ک. حالم از همچ�� ه تا �ه دخ��
� ند�د �د�دا خودشون و �ه درو دیوار � زنند واسه ب ...رقراری را�طه� ب�نند ع��

چه خوش�ل و البته این �ه خوردە محتاطانه عمل � کرد شا�د فکر � کرد چون �
...احمق. پولدارە حق دارە واسه �ق�ه طاقچه �اال �ذارە

اح�� ها �ا �دم و من از اوناش ن�ستم که �ه این ر ...مگر این که خواب دن�ا رو ب�ی�� 
...خودم و در اخت�ارت �ذارم جنا�ه آقااای مقدم

� قطعه ای بودم که �ا هزار زور و ز  حمت تازە از چند ساعت ق�ل مشغول نواخ��
از پ�انو ! بهش �ا درگ�� شدن ذهنم دو�ارە گند زدم. � شد اسمش رو موس��� گذاشت

 و اعص�ان�ت
�

 ام و � اون فاصله گرفتم و �ه مشت مح�م ک��وندم تو �ش و خست�
...�� گناە خا� کرد

� بودم که این پ�انو د�گه واسه من پ�انو  سكوت همه جارو پر کرد و این �ار مطم��
...ن� شه

 کردم و �الفه روی ل�ه ی تخت افت. شا�د �ا�د �ه فکر خ��د �� د�گه �اشم
�

ادم و پو�
:ز�ر لب �ا ح�ت پچ زدم. �ه پ�انوی ناقص ام چشم دوختم

!وپ�ان... اونم نه هر سازی...اصال ذهن نا آرام من و چه �ه ساز زدن...

� بود که در �ه صدا در اومد و صدای خفه ی �ا�ا که � � ح�� ا، �از کردن در در هم��
!واضح � شد �ه گوش رس�د

...ـ دن�ااا
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م ن� خواست اجازە �ا ا�ر هم درو �از � کردم دل! اما من قصد �از کردن درو نداشتم
ە. ی ورود بهش �دم �ای ب�چارە تو این دن. حتما این �ارم � خواست آمار ��ە رو �گ��

...خونه ک� و ندارە که واق� واق� نگران حالش �اشه

سه نه �ه عنوان مقدمه ای برای ��  یحد اقل حال اش و راس راس� ب�� ...وع آمار گ��

:�ه ناچار �ه سمت در رفتم �ل�د و چرخوندم و از الی در گفتم

چ�ه؟...

ـ �از سالم ات و خوردی؟

� کوروش جان...سالم ... ...امرتون و �فرمای��

ل داد و گفت
ُ
:در و ه

ـ �از کن �ارت دارم

. نار رفتم و وارد شدحر� از این که نتو�سته بودم � حرفم �مونم و نذارم ب�اد تو ک
:روی تک م�ل مخصوصم �شست و برگشت و �ه پ�انوم ن�اە کرد

زدی ترکوند�ش ارە؟ -

م که ارە... ی؟...گ�� ؟ � خوای برام پ�انو �گ�� خب حاال مثال که ��
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م - ا ؟...اونم برات � گ�� چه خ��

ی های �لندم فرو بردم و �ه �ق�ه ی موها ی �شتم اضافه �الفه دست ام و توی چ��
: اشون کردم و گفتم

وع شد... ...�از ��

:خند�د و گفت

 � ب�ا... ـ ب�ا �ش��

رفتم و رو �ه روش �شستم 

...هوم؟...

ا ...ـ پرس�دم چه خ��

ه��� من خ��م ��ە هم خ��ه...

ی که نگفت؟ - �  حدی�� ...چ��
�

...حر�

� ب�نمون گذاشتم و �ه � ش�� م�ل تک�ه گوش�م و از روی عس� برداشت ام و روی م��
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:دادم و گفتم

شمارە اش و داد...

:�ه تای ابروش �اال ب��د و گفت

!ـ خب؟

ی داشتم بهش زنگ بزنم... � گفت هر وقت �اری چ��

:�ا �شت �ا انداخت و ل�خند رضا�ت �خش و مرموزی کنج لب هاش �شست

ـ اوە �ار��ال

فتم که سکوت ب�نمون توجه ام و جلب کر  �م و �اال . دداشتم �ا ناخن هام ور م��
ە شدە بود. بردم !بهم خ��

!چ�ه؟...

...زنگ بزن د�گه ـ

!چ��ار کنم ؟...
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ون...ـ زنگ بزن ...شمارە اش و �گ�� �ه قرار �ذار �اهم ب��ن ب��

ە خ�� چند روزە پ�ش شمارە اش و داد بنظرت من االن زنگ بزنم ن� گه د... خ��
...هوله؟

نه نم�گه...ـ ا�ه دوست داشته �اشه 

اومد�م و نداشت...

...ـ تو زنگ بزن حاال � فهم�م دارە �ا نه

برخالف م�لم گو�� و برداشتم و شمارە اش گرفتم

اشارە کرد

...ـ �ذار رو �لندگو منم � خوام �شنوم

...بوق بوق بوق

تو دلم از این که جواب ن� داد خداروشکر کردم 

انجام �دم شغرورم بهم اجازە ن� داد �اری که کوروش ازم � خواست جلوی خود
...یهو...مخصوصأ زما�� که مجبورم � کرد

 � ...ـ الووو �فرمای��
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!...اوە چقد رس� 

ینطوری حرف �ع�� واقعا �ا کسا�� که �ا شمارە های ناشناس بهش زنگ � زدند ا
!...� زد ؟

:صدام و تغی�� دادم دلم � خواست عکس العمل اش و ب�ینم 

...سالم...

؟ - � !سالم �فرمای��

:ن� دونم چقدر گذشته بود که گفت. موندە بودم �� ��م

...الووو -

ون اومدم و �ا همون لحن پر از عشوە و ش�اه�� �ه صدای  صدا�� که اصال  از فکر ب��
:واق� ام نداشت گفتم

...خو�� ع��زدلمم...

ە شدە بود � مکث طوال�� کرد. �ا�ا ، بهم خ�� وع. حس�� کنه �ه حرف   منتظر بودم ��
...زدن یهو

!قطع کرد! بوق بوق بوق
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...وا...

:�ا�ا �ا اعص�ان�ت گفت

ــ چرا اینطوری �اهاش حرف زدی هان ؟

...�ا ن�اە کردمگو�� داشت از دستم � افتاد که تند گرفتم اش و مظلومانه �ه �ا

لعمل اش گفتم �ه خوردە این مد� صح�ت کنم ب�ینم عکس ا...گفتم...چه م�دونم...
...چ�ه

 وفته مثل سگ ــ تو فکر کردی این ��ە مثل �� خ�ابون�اس که تا چشمشون بهت �
ن؟ ...�اچه تو � گ��

:بزور لب زدم

!...ن�ست ؟...

� مقدِم این ح...مثل این که متوجه ن�س�� طرف ات ک�ه؟...ــ معلومه که ن�ست س��
!� فه�؟...مقدم...دخ�� 

...ا محل ن� ذارەآخه من از کجا �ا�د �دونم �ه دخ�� ...فک کردم اینم مثل �ق�ه اس...
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�دی �ه خوردە چراغ تا د...دفعه ی آخرت �اشه این �ارهارو � کن�ا...ــ حاال که د�دی؟
� داد ، تا تنور داغ بود ��ــــع � چس�� ها ...س��

؟... �ع�� ��

تا ...ت شد یهو ؟تو که انقد احمق نبودی چ...ــ �ع�� �ه خوردە مغزت و �ه �ار بنداز
ت و ب�ش�� �م �م دل اش داشت گ�� � کرد تو س� ا...د�دی ��ە بهت ل�خند زد

او�...کن

...�اشه د�گه...

ــ حاال هم زنگ بزن

!چ��ار کنم ؟...

...گرە ابروهاش مح�م تر شد

�اشه د�گه...�اشه...

...�سورد گوش�م و زدم

...ــ �ا �ه خط د�گه �گ�� اش
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...حرف اش و عم� کردم

...بوق او� نه دو� جواب داد

 � ...ـ �فرمای��

:�ا صدای پر انرژی و دل�� و مخصوص خودم گفتم. مکث کردم

...سالم خو�� ...

:�ه خوردە مکث کرد یهو گفت

؟...ـ دن�ا؟ !...تو��

ود ان�ار �ا ش��دن حرفای �ا�ا در مورد اش �امال نظرم �س�ت بهش عوض شدە ب
!� ترس�دم از این که جلوش سو�� �دم و حرف اضافه ای بزنم

اهوم ...

 �امال توی صداش مشخص بود گفت
�

ان ذوق زد� � :درحا� که م��

؟ ا؟!...ـ خو�� ...چه خ��

...هنگ فقط روی لحن اش تمرکز کردم
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...�ع�� اون واقعا من� خول مغز و داشت؟

:بهت زدە لب زدم

؟...تو چطوری؟...مر� تو... خو��

حاال �� شد زنگ زدی هووم؟...ـ �خ���ه شما 

؟...ِام... ه��� ... االن کجا��

:مکث کردو متعجب گفت

!...ـ خونه

ون؟...ِام م��م... دمالبته ا�ه �ار نداری جناب مق...م��م م�ای ب��م ب��

:�ا خندە گفت

ون ؟ !ـ ب��

اشتم �س خودم هم د واال. ل�خند رضا�ت �خ�� �ه لب داشت. �ه �ا�ا ن�اە کردم
� کردی �خاطر  فکر ن� کردم یهو اون آدم خشک و �د که اون روز ولش. � افتادم

...ه��� اخراج ام � کرد امروز انقدر پر مح�ت و اهم�ت �دە �شه
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...حوصله ام � رفته...�ه دوری بزن�م...اهوم...

ون که ...ـ ب��

...منتظر جواب اش شدم. مکث کرد

�گو �اشه د�گه ...�گو �اشه

� و ا � هم �� لطفا آبروی من و جلوی �ا�ا ن�� �ذار فکر کنه این همه رف�� ومدن همچ��
!...ن��جه نبودە

:یهو گفت

ساعت چند؟...ـ �اشه

...نفس راح�� کش�دم و ن�اهم و �ه �ا�ا دادم

رکت اش و منم ��ــــع ح. دستاش و �اال بردو �ا اشارە عدد شش رو بهم �شون داد
...ت�د�ل �ه حرف کردم

شش چطورە؟...

� خوای ب�ام دن�الت؟...ـ عا�

�اری نداری؟...نه نه خودم م�ام مر�...
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خدافظ...نه ع��زم..ـ �اشه هرطور م�لته

ع��زم؟

ی ��م که قطع کرد � ! اومدم که ل�ام و از هم �از کنم و چ��

� پرت کردم و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم ...گو�� و روی م��

...اینم از این... 

...ــ �ار��ال حاال شدی دخ�� �� �ه دونه ی خودم

�غل اش و برام �از کرد

!ِاە �ا نن این االن جایزە ام که ن�ست؟...

�ع�� تو ن� خوای ب�ای �غل �ا�ات؟ _

ە ما� � خ...من جایزە ن� خوام ... ەاونم جایزە ای که �عد از ش�� ...واد بهم تعلق �گ��

 کرد
�

:�ا اخم �اشد و پو�

... من برم تو هم زودتر آمادە شو...ــ �اشه هر طور م�لته
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زنگ بزن تا�� ب�اد...

...�� حرف از اتاق ام خارج شد

•••

 � "حس��

اهن و کت و شلوار گذاشتم رو تخت تم و در اوردم و ت��� . �مدو �از کردم و چندین پ��
ی �اشم که انقدر . دلم � خواست خوب �ه چشم اش ب�ام. دونه دونه پوش�دم اشون

...جای د�گه رو ن�اە نکنه و حواسش و �ه من �دە

هنم و �از کردم و پرت اش کردم رو ل�اس های د توی آینه �ه . �گهحر� د�مه های پ��
ە شدم و ز�ر لب گفتم :خودم خ��

 دوس دارە...
�

...�اش حداقل � دو�س�� چه رن�

ون دادم و برگشتم ل�اسارو ن�اە کردم � . نفس ام �ا صدا ب�� � بود که صدای  در هم�� ح��
...صفحه اش و ن�اە کردم که پ��ا بود. آالرم گو�� ام �لند شد

��ــــع وصل کردم

؟...الوو... سالم خواهر �لم خو��
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:بهت زدە گفت

 افتادە!...�از �� شدە؟!...�� شد یهو مه��ون شدی...�سم هللا -
�

�  اتفا� حس��

م��م پ��ا...نه اتفاق کجا بود �ا�ا...نه...

!جانم �� شدە؟ -

:�ا ��� گفتم

 نیوفتادە ن� فه�؟...
�

م��م اتفا�

خدافظ...تو درست �شو ن�س�� که ن�س�� ...برو �ا�اااا -

:تند گفتم

قطع نکن �ارت دارم...قطع نکن...

� ش � صفحه اش و ن�اە کردم �عد از این که مطم�� دم قطع نکردە گو�� و اوردم �ای��
...دو�ارە گو�� و در گوشم گذاشتم

�ه سوال دارم ازت...پ��ا...
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س! از من؟ - !ب��

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...�ه قرار خ�� مهم دارم...

!�ل� �ا دخ�� � خوای بری � قرار؟!...قرار؟...اوە اوە -

معلومه که نه...حرف دهنت و �فهم...

:خند�دو گفت

-  
�

�اشه �ا�ا تو راست م��

ب�ند گوش کن و جواب �دە...

�گو...�اشه د�گه -

�� بپوشم هووم؟...

�ک�شون و بپوش خب...اون همه ل�اس داری...وا -
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� تو ا�ه جای فکر کن ب...الزم نکردە تو بهم �اد آوری ک�� که چقدر ل�اس دارم... ب��
طرف مقا�ل من بودی از چه مدل ل�ا� خوشت � اومد

ت دوس دارم...�� ��م واال - تو ...وادممکنه طرف کت و شلوار دلش �خ...من اس��
خودت �� فکر � ک�� هووم؟ بنظرت طرف �� دوس دارە؟

دن �ا پ��ا �ه ن��جه در حا� که ن�اهم روی ل�اس ها در چرخش بود از این که �ا حرف ز 
...ای نرس�دە ام اعصا�م بهم ر�خت و �� حرف قطع کردم

اهن �مه ای و کت تک �مه ای ام و برداشتم �ا شلوار مش� �� کراوات و جل�قه پ ��
...پوش�دم و د�مه هاش و �ستم و �قه اش و مرتب کردم

 ام زدم
�

و ن�م د�گه  تا ساعت شش، �ک ساعت. موهام و حالت دادم و اد�لن هم�ش�
. دتر برم و ب�ینم اشموندە بود اما ان�ار که دلم � خواست زمان ��ــــع تر �گذرە و زو 

� قرار بودو دل تو دلم نبود  ط من موندم �� �ا�د فق. �ه قرار دور از فضای �اری. اول��
...��م

ه ح�� از فکر چجوری �اهاش حرف بزنم؟ ان�ار ک. چ��ار کنم که یهو ازم دلخور �شه
م ز�ونم بند اومدە  برای  کردن �ه این که � خوام رو در روش قرار �گ��

�
بود و هیچ حر�

� نداشتم منتظر شدم  رو�ه روی ساعت �شستم و انگشتام و تو هم قفل کردم و . گف��
س و اضطراب منتظر شدم ...�ا د� آشفته و پر از اس��

•••

"دن�ا
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� و نداشتم . �اشدم ون رف�� اصال حوصله ی ب��

م �خوا�م ...چارە ای نداشتم. اما چه �ا�د کرد. دلم � خواست �گ��

�ف � کنه  آخ مامان جون ا�ه �دو�� دن�ا واسه اومدن پ�شت دارە چه انرژی و ...
...خودت �ا � شدی � اومدی پ�شم

موهام و جمع کردم و �شت �م �ستم

وع کردم �ه آرا�ش کردن صورت ام ا�ش �ه اتاق �عد از ار . روی صند� �شستم و ��
ل�اس ام رفتم

ە پوش�دم و مانتوی تا روی زانوی سف�د ط�ح دار  ...م�ه شلوار جذب ت��

ت سف�د ام و ه. شال طو� ام و روی موهام انداختم . م پوش�دمکتو�� های اس��
ه �عت � کردم گو�� ام و ک�ف دس�� ام و برداشتم از اتاق خارج شدم �له هارو �

� شد !یهو �ا�ا جلوم س��

!چ�ه ؟...

...ــ �ذار نصف شب برو که د�گه �ار و �ک�ە ک�� 

:متعجب گفتم
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!منظورت چ�ه ؟!...ن� فهمم...

ون �ا خانوادە ام  �ه ��ە زنگ بزن �گو ...ــ ساعت دە و �ازدە شب از خونه بزن ب��
...��گو � �حثای خاله زن� و ال...پرس�د چرا...دعوام شدە و این حرفا

!خب �عدش ؟...

موقع شب وسط  ــ فک نکنم این اقا�� که من صدا و لحن حرف زدن اش و ش��دم اون
...خ�ابون ولت کنه

 برم خونه اش؟...
�

!�ع�� م��

...ــ قرار بودە �اری غ�� از این انجام �دی؟

...و� خب... نه...

لوازم ...اش و ندە  برو تو اتاق ات هر�� هم زنگ زد جواب...ــ و� و اما و ا�ر ندارە
ور�ت و جمع کن و خودت و آمادە کن ��

س تمام وجودم و در برگرفت. حالم �ه جوری شد  رفتم �ا �� �ع�� من �ا�د �. اس��
س اور بود  � کردم ؟ ح�� فکر کردن بهش هم اس��

�
مقدم زند�

ی فکر کردن �ه این که هر روز �ا�د جلوی چشم اش �اشم خ�� زجر آو  � رتر از اون چ��
...بود که تصورش و � کردم
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...��ــــع برگشتم �ه اتاق ام

...صدای رعدو برق آسمون ن��د �ارون و � داد

ور�م و  داخل اش  چمدونم و برداشتم �ه �ی ل�اس و حوله ی حموم و لوازم ��
ی که فکر اش و � کردم زمان گذشت. گذاشتم � ...خ�� زودتر از اون چ��

ون زدم �عد از ش��دن سفارشات �ا�ا از خونه ب��

ود و �م �م هوا �د شدە ب. روی ن�مکت �شستم. تا�� گرفتم و �ه �ه �ارک رفتم
قا�ل تحمل ی که �ما داشت �ه �دنم نفوذ � کرد و �اعث � شد هوا غ�� �  تر از اون چ��

...هست �شه

گو�� ام و برداشتم .چمدون ام و کنارم گذاشتم

 � ...جواب داد �عد از بوق سو�.شمارە اش و گرفتم!...چندین تماس �� �اسخ از حس��

سالم..الو...

:�ا اعص�ان�ت گفت

ە ی احمق -  وق�� ن� تو�� ب�ای � قرار ب�جا � ک�� زنگ �...دخ��
�

 ز�� م��
وش�م ن�ینماد�گه اسمت و رو گ...� دو�� چند �ار زنگ زدم و جواب ندادی؟...ب��م

�ان قل�م �اال رفته بود اسش در اوردم و ادای گ��ه کردن و و . درحا� که از ترس ��
:گفتم
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معذرت � خوااام...ب�خش�د...

:شوکه گفت

؟! ـ دن�ا ی شدە ؟!...چرا گ��ه م�ک�� � !چ��

:�ا همون لحن پر �غض مسخرە گفتم

نه...

...ـ دورت �گردم گ��ه نکن �گو ب�ینم �� شدە 

� عقب افتادە ها �م موندە بود واق� اش�م د از فکر ! ر ب�اد�ا د�دن مح�ت  اش ع��
ون اومدم و �ا همون حالت گ��ه گفتم :ب��

ون... ...�ا ، �ا�ام جرو�حثم شد از خونه زدم ب��

و�� ؟ کجا�� االن؟!...اونم این وقت شب؟!...ـ چ�� تو االن ب��

...تو �ار�م...

اونم تو �ارک که  تو این �ما �ه دخ�� تنها ...� دو�� ساعت چندە؟...خدا�ا خدا�ااا -
...هزار کس و نا�س
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:پ��دم وسط حرفش و گفتم

دست خودم نبود اعص�ا�� شدم نفهم�دم چ��ار کردم...

�ام آروم �اش آدرس و �فرست االن م..آروم �اش...گ��ه نکن...ق��ونت برم -
از جات جم نخور�ا...دن�الت

ون بودم �� عص�� شد آدرس و بهش دادم �ارون ��  وع �ه �ار�دن واسه این که ب��
دم. کرد � ...�ه خوردە احساس �درد داشتم. داشتم یخ م��

ی �شد ...ب�ست دق�قه ای منتظرش شدم اما خ��

:درحا� که دندونام از �ما بهم برخورد � کردند پچ زدم

م از �ما...��ە ی عوضی�� ... کدوم گوری هس�� دارم م�م��

ون و تار�� سکته یهو جلوم ظاهر شد چنان �م داد زد که �م موندە بود تو اون �ار 
...کنم

رون و �ا!...ـ خدا ��م چ��ارت کنه نصفه شب تو خ�ابون چ��ار م�ک�� هان؟
 � مت خونه تا س�نوز�ت نکردی �اشو...�اشو...خ�س آ�� ...بب�� �اشو ب��

... اومد�دردم شدت گرفته بود �ا دادی هم که �م زد داشت اشک ام در �
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ـ این وقته شب تو خ�ابون ، اخه من �ه تو �� ��م هان؟

:�ا �غ�� که تو �لوم گ�� کردە بود گفتم

 حاال تو � �گو چرا از خونه زدی...نفهم�دم چ��ار کردم...گفتم که...
ون ن� فه� �� م��م؟...ب��

ا پوش�د�ش �. حر� �ارو�� اش و در اورد و تنم کرد. اشک از چشمام �از�ر شد
چقد بوی عطرش آرامش �خش بود. احساس خو�� بهم دست داد

ت تن اش بود جرأت نکردم بهش ��م نم�خوام خودت . بپوشش خودش فقط �ه ت���
جهت و  �� دل�ل و �� . دست ام گرفت و چمدونم و برداشت اش�ام بند نمیومد

...همینطور �� صدا فقط گ��ه م�کردم

� �جاش وا�سادو برگ. نور چراغ وسط خ�ابون تو صورت ام افتاد شت ن�ام حس��
:فتبهت زدە گ. تند �م و ز�ر انداختم که ن�ینه دارم گ��ه م�کنم! کرد

؟...دن�ا - !داری گ��ه م�ک��

� گذاش. �� اخت�ار �م و �اال بردم و ن�اش کردم ...ت و جلو اومدچمدونم و رو زم��

...ـ ب�ا اینجا ب�ینم

!�غلم کرد و موهای خ�سم و بوس�د 
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:آروم آروم پوهای و نوازش کردو پچ رد

...لج�از -

� هم او  ن لحظه گرما و احساس اغوش مردونه اش ارامش خا� داشت واسه هم��
اشمغرور و اون شخص�ت خشک و �دم و کنار گذاشتم و س� کردم خودم �

ون ب�ام و از س� کردم واسه ی چند لحظه از �ال�د آد� که کوروش ساخته بود ب ��
م � . �ارون هنوز بند نیومدە بود. ارامش اغوشش لذت ب�� اش رفت�م  �ه سمت ماش��

...سوار شدم �خاری و روشن کرد واسم 

د�گه احساس �ما نم�کردم �ه صند� تک�ه دادم

� شدە ب ودیهو �شست و حرکت کرد�م چند د�قه ا�� گذشت �ل�ام �دجور سنگ��
�اە کردماحساس کردم دست ام و گرفت چشمام و اروم �از کردم و �ه دست اش ن

؟ - خو��

�دن خودم و �امال م�شناختم . حالم �د بود

م�دو�ستم �ما خوردم و� س� کردم خودم و جلوش خوب جلوە �دم

...اهوم عا� ام...

نگران ن�اە ام کرد
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ـ مطمئ�� د�گه؟

بزور از حالت تک�ه در اومدو س� کردم صاف �ش�نم

...ارە ارە خ��م...

 
�

ه خونه نم�دونم چقد گذشت که �. اش شد دست ام و رها کرد و مشغول رانند�
...رس�د�م تب داشتم و �دن ام هم درد م�کرد 

•••

 � "حس��

ە چقدر �له خراب بود نصف  ود کهاصال �ا خودش فکر نکردە ب. خدای من این دخ��
د و از خونه زدە بود ش�� توی اون �ارک ممکنه هزارتا �ال مال �ش ب�ارن جمع کردە بو 

ون !ب��

� تنها�� ب� � چرا گذاش�� اد تو کوچه و فقط من موندم چرا خانوادش جلوش و نگرف��
...خ�ابونا

ا خودە اصال خداروشکر که زنگ زد وگرنه ولش م�کردی ت. خوب شد بهم زنگ زد
...صبح توی اون تار�� و هوای �د م�موند
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� پ�ادە شدم چمدو�ش و برداشتم � . از ماش�� اوە . پ�ادە شد دس�ش و گرفتم و از ماش��
اصال حالش  اوە دس�ش حسا�� داغ بود و از سکوت دور از انتظارش پ�دا بود که

!خوش ن�ست

...وارد خونه شدم چمدون و کنار جا�ف�� جلوی در گذاشتم

...برگشتم �ه سم�ش که یهو از هوش رفت و افتاد تو �غلم

:�ا ترس و نگرا�� صداش زدم

تو که گف�� حالت خ��ه...دن�ا چت شد یهو...دن�ا...

�ه زدم توی صور�ش اما ان�ار نه ان�ار دستم و ز�ر . شدم �دجور نگرا�ش. آروم چند ��
�س� ل�اساش خ. روی تخت گذاشتمش. �د�ش بردم و �ه سمت اتاق خوا�م بردمش

...کفشاش و در اوردم و �ارون�م و از ت�ش در اوردم. خ�س بودند

راح��  درە چمدون و �از کردم خداروشکر ل�اس. برگشتم و چمدو�شم برداشتم
...داشت

و در ب�ارم و  �ا این که �ارە درس�� نبود و �س�ار هم سخت مجبور شدم ل�اس هاش
...کردە �شنج کنهل�اسای د�گه ا�� و جا�گ��ن کنم که تب و لرزش ب�ش�� �شه خدا�� ن

�ــــع دستم و انقدر تب داشت که ترس�دم و � . دستم و آروم روی پ�شو�� اش گذاشتم
تم که زنگ بزنم گوش�م و برداش. هول بودم نم�دو�ستم �ا�د چ��ار � کردم. برداشتم

�ه م�الد اما هنوز دستم اسمش و لمس نکردە بود که �ش�مون شدم

د و �ه همه م�الد هم دهن لق بود هم ا�ه � فهم�د دن�ا پ�شمه از � حسودی ج � ار م��
!� گفت
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س و که �ه این نگو �د �ع�� بود و� �م �م �ا�د این تر . هر چند اصال هم برام مهم نبود
م� شه و �ه اون نگو فالن � شه رو �ذارم کنار و خودم برای خود ...م تصم�م �گ��

ضیح دادم ن�م شمارە ی دک�� خانوادگ�مون و گرفتم و �ل جزئ�ات حالش و براش تو 
هش �دم، �عد ساعت �عد خودش و رسوند �ه دن�ا �م وصل کردو بهم دارو داد که ب

...از سفارشات الزم خداحاف�� کردو رفت

ا ن�اە کردن صند� کنار تخت گذاشتم و �شستم �. برگشتم �ه اتاق خواب. درو �ستم
شار اوردن حتما انقدر بهش ف. �ه چهرە ی معصومش دلم �ه جورا�� براش � سوخت

ون ...که نصف ش�� ب�خ�ال ترس و تار�� شدە و از خونه اشون زدە ب��

...�اش � شه بهش �مک کرد

�ه ای دس�ش و آروم توی دستم گرفتم و �ا ن�اە کردن �ه دست ظ��ف اش �ا دە ��
...بوس�دم آروم دست اش و . افتادم که ناخواسته بهش زدم و اشک اش و در اوردم

...انقدر نگرا�ش بودم که خواب �ل�ل از �م پ��دە بود

•••

"دن�ا

...دو�ارە �ابوس. یهو از خواب پ��دم

! ق نا اشنا�� بوداتا.نفس نفس � زدم و خ�س عرق بودم ن�ا� �ه دورو برم انداختم

 از دیوار ��. گوشه ای ازش و �ه پ�انوی بزرگ خوش�ل گذاشته بودند. بزرگ بود
 در برگرفته بود

�
 که روش  ن�ا� �ه کنار تخت دو نفرە ای. هاش و �مد بزر�

�
بزر�
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خواب�دە بودم انداختم 

...�ا د�دن چمدونم �ادە د�شب افتادم 

� رفتم چشم ام �ه آینه ی قدی افتاد. از تخت �ای��

دم هم �ا!...ل�اس هام ل�اس ها�� نبودند که د�شب پوش�دە بودم ! ل�اس هام
...�ع�� من تو خونه ی � بود؟. ن� اومد که عوضشون کردە �اشم

ه ن��جه ای از اتاق خارج شدم و درحا� که انفاقات د�شب و مرور � کردم و �
� . �له ها رو � کردم و وارد �ش�من شدم. ن� رس�دم خونه رو صدای ظرفای اش��

� ظرفاس �� � �ع! � ش��دم معلوم بود ک� مشغول درست کردن غذا �ا شس��
...تم اشوسط دوتا دستام گرف برداشتم � تو�ست �اشه �ه کوسن از روی م�ل

خونه شدم  � ...وارد اش��

...�ه �� قد �لندو چهار شونه �ا موهای مش�

� �اشه !�ع�� �� مقدم! نههه ام�ان نداشت حس��

. لو رفتمیواش� ج! خدا�ا چجوری �ا�د �اور � کردم! �� مقدم ظرف � شست؟
�ه ای �ه کتف اش زدم ...متوجه حضورم �شدە بود �ا کوسن آروم ��

لند جیغ برگشت �ه سمتم برای چند لحظه شوک شدو عقب رفت اما من از ترس �
...زدم و �� اخت�ار زدم ز�رە خندە

:دس�ش و رو قل�ش برد نفس نفس زنان گفت

...ـ خدا ��م چ��ارت کنه قل�م از جا کندە شد
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� ظرفا !دستکش تو دس�ش بودو مشغول شس��

شت دست �.احساس � کردم �ه خواب خندە دارە. هنوزم هضم اش برام سخت بود
...�افه اشپ�شو�� اش ک�� شد چقد �ا نمک شدە بود ق. اش و �ه پ�شو�� اش کش�د

...تو داش�� منو سکته م�دادی...

...�ه دستمال برداشتم و پ�شو�� اش و �ا� کردم

؟... ـ �ع�� تو خونه شدی منو �شناخ�� � !...زما�� که وارد اش��

� ظرف... ...ا ند�دە بودمنه اقای مقدم من تا حاال شمارو �ا ل�اس راح�� مشغول شس��

وع کرد �ه خند�دن، �� اخت�ار لپ اش و کش�دم :و گفتم ��

...ظرف ام � شوری �چه خوش�ل...

...داری می�ی�� که...�ا اجازتون ....ـ عه نکن دن�ا

� خندهاش اخماش و درهم کردو و دستاش و �ه س�نک تک�ه داد و � ا ق�افه ای �امال ب��
:جدی گفت

� حرک�� و روی رئ�س ات پ�ادە ک�� هان؟...تو - تو چطور تو�س�� همچ��
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!...کدوم حرکت؟...وا...

� ش دن�اهش و ازم گرفت و �ا همون ق�افه ی اخموش دو�ارە مشغول شس��

ن�ا - � سا�ت و پرو �ازی �خوای در ب�اری ح...دفعه ی اخرت �اشه �ه من دست م��
سم م��

ستدلممم خوا...اصال دلم خواست بهت دست زدم...حاال تو ب�ا منو �خور...

دشون که کش ل�خندش �از �شه و ب زنه ز�رە خندە از ل�ا�� که مح�م روی هم � ف��
ە ...معلوم بود توی دلش دارە از خندە ر�سه م��

 ...ب�ا بهم ص�حانه �دە...
�

...�دو مردم از گشن�

:فتچشمای جذاب رنگ�ش از تعجب درشت شد و ابروش �اال پ��د و شوکه گ

؟!...بهت ص�حانه �دم؟!...چ��ار کنم؟ - �� � �ادت ...مگه داری �ا نوکرت حرف م��
رفته من ک�م ارە؟

ل�ام و آو�زون کردم و مظلوم فقط ن�اش کردم

ون دادو گفت ە شدو �الفه نفسش و �ا صدا ب�� :بهم خ��

� االن م�ام ب...خ�� خب - ی برو �ش�� هت ص�حانه ن� خواد واسه ی من ق�افه �گ��
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م�دم

ن� خوااام...

ی از دو دق�قه �شدە گف�� داری م�م�� !...�ع�� �� ن� خوام زدە �ه �ت؟ -
 

�
...محض دلسوزی �خاطر حال د�ش�ت داشتم میومدم بهت...گشن�

الم �عدشم من د�شب خ�� هم ح...دلسوز�ت و نخواس��م آقااا!...دلسوزی؟...
خوب بود

� دمه در یهو از حال رف��  - دک�� اوردم �االی �ت... ارە واسه هم��

؟...
�

!جدی م��

تازە �� هم تو خواب حرف زدی...ارە -

ون زد ...خا� بر�م شد. چشمام از حدقه ب��

بوس ن�س�ند قشنگ حتما �ل زندگ�م و براش ر�ختم رو دار�ه اخه �ابوس های من که �ا
...� شد ت�د�لشون کرد �ه �ه ف�لم ترسنا�

این کوروش و برد�ا ک�ه ان هووم؟ -

!�؟!...هااا؟...
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...خدا�ا این کوروش و برد�ا رو از کجا � شناخت

...اماند�شب تو خواب همه اش � گف�� کوروش و برد�ا، م...چته �ا�ا آروم -

؟!...من � گفتم ؟!...من؟... !اش��اە ن� ک��

�ه نه �ه من � گفتم -

من اصال ن� شناسمشون...وااا...

...ن�ام کردو تو فکر رفت

!واقعا؟ -

ارە...

� کرد ه سمت �خچال �. ش�� آب و �ست و دستکش هاش و در اورد. �ش و �اال و �ای��
...رفت

...�شتم و �ه س�نک تک�ه دادم و تو فکر رفتم

...�ه خودە �د�ختم. �ه همه �� فکر � کردم

ورو از ماست �ه کوروش �ه برد�ا �ه این ��ە که پ�داست حسا�� هم �اهوشه و م
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ی که � خوام برم سخت و  ون و این �ع�� چقدر این مس�� طاقت  � کشه ب��
...فرساست

ون اومدم ...�ا �شکن اش از فکر ب��

کجا�� تو ب�ا ص�حانه ات و �خور -

ی که برام چ�دە بود رفتم و رو �ه � ...روش �شستم از س�نک جدا شدم و �ه سمت م��

!برام ش�� و آب پرتقال گذاشته بود اما جلوی خودش ه��� نبود

خودت ن� خوری؟...وا...

نچ من خوردم -

:و گفتم یهو متوجه ل�اسام شدم �ا اعص�ان�ت ن�اش کردم

تو د�شب منو لخت کردی آرە؟...تو.   ..

:�ا خندە گفت

�ا اجازتون -

؟... م�دو�� من میتونم ازت ش�ا�ت کنم...�ع�� چیی��
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گ لرز ل�اسات خ�س بودن درشون اوردم که تا صبح س...زدە �ه �ت!...ش�ا�ت؟ -
نز�� 

ب�ینم �ه شما !...رداوە اوە اقای مقدم ادب�ا�شون یهو �ه �دت��ن ش�ل ممکن تغی�� ک...
ای مردم و �� اجازە لخت کن�د؟ �اد ندادن ن�ا�د دخ��

:از جاش �لندشد و گفت

...ب�ند �ا�ا -

خونه خارج شد  � از آش��

سکوت همه جارو پر کرد

اصال �له چ�ه . کندمحاال خ��ه ��ە ی ب�چارە �ار�م نکردە بودا وگرنه �له اش و � 
داد�ا� اش � کردم که حساب �ار دس�ش ب�اد

خونه خارج شدم. �شستم و ب�خ�ال ص�حانه رو زدم بر �دن � اە �� �ه خونه ن�. از آش��
و مرتب. اش انداختم � ...نه خدا�� خوش سل�قه بود و از همه مهم�� تم��

د همه جاهم لوازم و �ه جوری چ�دە بود که آدم از تماشای چ�دما�شون لذت می�� 
. ..بوی خوش � داد

:�لند صداش زدم

؟...آقای مقدم... الووو!...کجا��
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-  �� � زدە �ه �ت...چرا اینجوری صدام م��

زدم  �جای �شکر . حقم داشت دلخور �اشه. �ه سم�ش برگشتم اخماش توهم بود
دم و جزغاله �ه سم�ش رفتم و �ا ق�افه ای مظلوم که دل آ. طرف و قهوە ای کردم

:� کرد �م و ز�ر انداختم گفتم

اخه خودت گف�� اسم کوچ�کت و صدا نزنم منم گفتم چشم...

توی  ل�خندی روی ل�اش �شسته بودو برق ذوق و . دس�ش و ز�ر چونه ام برد
!د�دم.چشماش �

فت. البته حقم داشت ب�چارە !خودمم �ع�� وقتا دلم واسه ی خودم م��

خ�� خب حاال تو ن� خواد حرف گوش کن �ا��  -

؟... � �ع�� بهت ��م حس��

� کردوگفت :�س �اال و �ای��

کت نه - ...اینجا ارە و� تو ��

:�ا ل�خند گفتم
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مر�...�اشه...

:یهو اعص�ا�� شدم و گفتم. ن�اهش روی اندامم چرخ�د

؟... چشمات و درو�ش کن...هوی کجارو داری ن�اە م�ک��

تو مثل این که �ادت رفته قرارداد امضا کرد�ا -

 جناب آقای مقدم خاِن بزرگ...
ً
نم که من و �ذار برات این قض�ه رو روشن ک...او�

کت قرارداد نوش��م و امضا کرد�م و قرار شد همو  نجا هم بندە مدل جنا�عا� توی ��
ونه �� نکن �س لطفا مسائل �اری و �ا مسائل خ. � �ه ز�ر حرف گوش کنتون �اشم

ا هیچ که من توی خونه هیچ مسئولی�� در ق�ال شما ندارم همونطور که شم
مسئولی�� در ق�ال بندە ندار�د

دوم از حرفام دستاش و توی جی�ش فرو بردە بود و �اق�افه ای که پ�دا بود هیچ ک
ە شد و گفت ی براش اهم�ت ندارن بهم خ�� � :�ش��

جووون -

ون زد چشمام از حدقه ب��

!جااان؟...

و جلوت  چ�ه قرارن�ست که تو خونه رئ�ست...جون همون جانه شما � شه د�گه -
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؟ نم �ه منم آدمم هرطور دلم �خواد رفتار � کنم هرطور دلم �خوا...ب�ی�� � د حرف م��
...ک� هم م��وط ن� شه

:صور�ش و جلو اورد و پچ زد

� شه؟ -

ە شدم � شند�م  از این که صدای نفس هاش و تو �م ت��ن فاصله ممکن. بهش خ��
ر گرفته بود

�
د تند تکون دادم �م و تن. آب دهنم و پر صدا قورت دادم. ان�ار �دنم گ

...که ق�ل از این که محوش �شم �ه حالت اول�ه برگردە

...ن� شه...ن� شه...

...خ��ه آف��ن  -

تک تک  �ه حالت اول�ه برنگشت هیچ تازە چشمای رنگ�ش و آروم � چرخوند و 
اش گذروند !اعضای صورتم و از ز�ر ن�اە گ��

:�ه خودم اومدم و قد� عقب رفتم و �ا ��� گفتم

چ�ه آدم ند�دی؟...

...صاف وا�سادو �� اهم�ت از کنارم رد شدو رفت
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ون دادم و ز�ر لب گفتم :چشمام و �ستم و نفس ح�س شدم و ب��

ە عو�� ... قل�م داشت از جا کندە � شدا...مردە شور چشمات و ب��

:دستم و روی قل�م برم و نفس نفس زنان آروم پچ زدم

ی ن�ست...آروم �اش ع��زم... � ی ن�ست آروم...چ�� � ...چ��

� من�ف شدم لفن حرف داشت �ا ت .اومدم که برم دس�شو�� که �ا صداش از رف��
د � بود قدم برداشتم که صداش واضح  Tvآروم آروم �ه سمت م�� که رو�ه روی . م��

...تر شد

م�ام پ�شت د�گه...ارە ق��ونت برم -

 _

حاال امروز �شد فردا د�گه حتما م�ام -

 _

...خداحافظت...اهوم مواظب خودت �اش�ا سالم برسون ق��ونت برم -

� گذاشت نکنه !...؟این حرفا �ع�� �� . خش�م زدە بود. قطع کرد و گوش�ش و روی م��
ە �ا�دم داشته �اشه...طرف دوست دخ�� داشت؟

�
جوری حاال من چ��ار کنم؟ چ. ا

...ارنتازە معلوم بود �� هم همد�گه رو دوست د. اون و از چشمش بندازم

� خواست ق�د  دلم � خواست زنگ بزنم �ه کوروش و ��م من از �سش برنم�ام، دلم
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� �ه آم���ارو بزنم و ب�خ�ال همه �� شم ...رف��

ل �کنه و عاشق �ا�د چ��ار کنم که این ��ە از عشقش د. خدا�ا مغزم د�گه ن� کشه
...منه احمق �شه که دم �ه دق�قه � پرم بهش

خونه رفتم. �غض توی �لوم و قورت دادم � شتم و توی �ه لیوان بردا. �ه سمت آش��
سی�� و . تمگشتم و ش�الت پ�دا کردم کنارش گذاش. سی�� گذاشتم توش چای ر�ختم

� دستام � لرز�دند که ان�ار داشتم واسه ی خ واست�ارام چای تو دستم گرفتم همچ��
!� بردم

مه فن ح��ف چجوری �ا�د از ��ی که ه. منه احمق ح�� �لد نبودم �ه چای دم کنم
 من که م�دونم این اتفاق هیچ وقت نمیوفته د. بود دل � بردم

�
ارم زور ال� عمرا

نم � ...م��

� جلوش گذاشتم و �ا فاصله ی �� کنار  ...ش �شستمجلو رفتم و سی�� و روی م��

ل  ...تو دس�ش بود و مشغول تماشا TVکن��

ە بود! اصال ح�� �ه ن�اهم بهم ن� کرد اومدم که �ه . عو�� فکرو ذکرش پ�شه دخ��
!بودە شونه اش دست بزنم که تند �ارد گرفت تازە فهم�دم �ل حواسش پ�شم

� گفت :انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و �ا لح�� تهد�د آم��

د�گه این�ارو نکن�ا -

� �مب منفجر شدم متعجب ن�اش کردم و یهو ع��

؟...  نه آقااا ما از  چ�ه � تر� بهم وا�سته �� �ا � تر� �ه عشق ات خ�انت ک��
اوناش ن�س��م ح�� ا�ه توهم �خوای من ن� خوام
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:�ه تای ابروش �اال پ��د و مبهوت پوزخندی زد و گفت

؟ - �� � !درمورد �� داری حرف م��

:ام اوردم و گفتمل�خندی روی ل�. ن�ا�د انقدر �دخل�� � کردم. تازە �ه خودم اومدم

ی گفتم... � ...ه��� اعصا�م خورد بود �ه چ��

سی�� چای و برداشتم و روی �ام گذاشتم

...برات چای اوردما...

ودم �شکر کنه و منتظر ب. ن�اە بهت زدە اش و از چشمام گرفت و لیوان و ن�اە  کردن
...لیوان و بردارە اما این �ارو نکرد

!و مشغول تماشا شد TVروش و برگردوند �ه سمت 

:ی همه �� �ستمدو�ارە اعص�ا�� شدم اما این �ار دهنم و �از کردم و چشمام و رو 

ە از خود چ�ه فک کردی توش َسم ر�ختم � خوام �ه کش�نت �دم ��ە ی مغرور ...
ی �گو برات برو برو پ�شه همو�� که �اهاش دل م�دی و قلوە �...راض�ه خودخواە  گ��

...چای ب��زە
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خونه � رفتم �ا اعص�ان�ت �اشدم و سی�� و تو دستم گرفتم در حا� که �ه سمت آ � ش��
دم � :غر م��

خونه اومدم ک... � ه واسه آقا عه عه منه احمق و �گو �ه خودم زحمت دادم تا آش��
...چای ب��زم �عد

ای شسته شدن �ا صد. یهو دس�� دور �مرم رفت و �اعث شد از ترس سی�� و رها کنم
ه بود دورم فشار دست دور �مرم ب�ش�� شدو از محدودە ای که خوردە ش�شه ر�خت

...کرد

ون زدە بود د و چشمام از حدقه ب�� � �ا . چرخوندم ترس�دە �م و . قل�م تند تند م��
� نفس راح�� کش�دم ا� کنم ��م اومدم که دو�ارە اعص�ان�تم و �ش خ .د�دن حس��

� ل�ام در برە دس�ش و �ه  حق ندارە که بهم دست بزنه که ق�ل این که �لمه ا�� از ب��
:ل�ام فشارد و آروم پچ زد 

زن تو که دلت ن� خواد توی این س...�م حرص �خور موهات سف�د م�شه ها - ن پ��
�� � خواد؟

تا . ش کنهو لحن آروم اش �اعث شد که �ل اعص�ان�ت ام فرو ک آرامش توی صداش
� کش�د صند� و داد عقب و گفت :د�د آروم شدم دست اش و �ای��

� نری رو ش�شه ها درد� شه تا من شاه�ارتون و جمع کنم - �ش��

ە شدم شوکه روی صند� �شستم و فقط بهش خ��

�گه � خدای من این د. � و برداشت و مشغول جمع کردن خوردە ش�شه ها شد
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!بود

ش و خودش هر کس د�گه ا�� جای این بود ب�ست تا خدمت�ار � ر�خت تو خونه ا
� �ارو � کردم. � گرفت � خواب�د !حداقل ا�ه من بودم �� شک هم��

کت �� ا. تا حاال هیچ ��ی و ند�دە بودم که اینجوری �اشه زش حساب تو ��
!...� بردن �عد تو خونه �ارای خودش و خودش � کرد

 اش و 
�

 زند�
�

� ساد� !� گذروند ��ە مقدم �ا اون همه د�د�ه و ک�ک�ه �ه هم��

...�ا�ا راست � گفت این �ا �ق�ه فرق دارە

...ه و درد� شه�ا�د حواسم و ب�ش�� جمع کنم که جلوش سو�� ندم �ار بیخ پ�دا کن

ون اومدم ...�ا صداش �ی تکون دادم و از فکر ب��

دفعه ی آخرت �اشه فال گوش وا�م�س�� ها -

من فقط داشتم رد � شدم!...من ؟!...فال گوش؟...

رە؟داش�� رد � شدی یهو�� دلت هوس کرد �جات �مو�� و فضو� ک�� ا -

:تند از جام �اشدم و گفتم

�� دارە اصال �ه من چه ر ...گفتم داشتم رد � شدم ش��دم...من فضول ن�ستمم...
ته گوشام و � گرفت �� � دو�ستم دوست دخ�� � م که  �شنومکه تو �ا � حرف م��
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:خند�دو گفت

؟ - !دوست دخ��

...ارە د�گه...

...سکوت کرد

:�ا ام�دواری تمام گفتم

!!!مگه نبود؟...

� کرد و گفتمنتظر بودم �گه نه نبود اما �ی �اال و �ا. مکث کرد و ل�خند زد :ی��

بود -

!�ل�ل نا ام�د و دپرس شدم

تظر بودم که �گه شا�د ح�� خودشم �ا ن�اە کردن �ه ق�افه ام فهم�دە �اشه چقدر من
...از کنارم رد شدو رفت. نه زد تمام کرک و پرم ر�خت

خونه خارج شدم �ه سمت اتاق خواب قدم برداشتم � ...�شت �ش از آش��

...طرش شدمیهو متوجه بوی ع. روی تخت دراز کش�دم و �م و توی �الش فرو بردم

�دا کنم از پنجرە ش�طونه � گه �اشم این عطرە رو پ...لعن�� تو چرا انقدر خوشبو�� ...
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ونا ...پر�ش کنم ب��

 آغشته �ه بوی عطرش ب
�

ون ، �ا اتا� ود �ا�د چ��ار اما عطرە رو پرت � کردم ب��
...م�کردم؟ ان�ار ش�شه ی اد�لن اش و خا� کردە بود رو تخت

افه ی �� د�گه س� کردم �س�ت �ه عطرە �� اهم�ت �اشم �ا حداقل �ا بو کرد�ش ق�
...رو تصور کنم

� عطر خوشبو�� فقط مخصوص �ه �� قد �لندو چهارش ونه �ا موها اما نچ �ه همچ��
� ذهنم منحرف نبود اون فقط داشت تص� . و ته ر�ش مش� و چشمای آب�ه �ر حس��

...رو جلوی چشمام نما�ان � کرد چون این عطر فقط مخصوص اونه

� و �س ...هم��

 �ا این که خ�� خواب�دە بودم اما �ازهم احسا. از اتاق خارج شدم
�

س خوا�الود�
و � کنم چون ا�ه اما این دفعه س� کردم چشمام و �از نگهدارم و �له هار . � کردم

تم � افتادم نفله � شدم و این  !�ار واقعا مر�م حت� بود� افتادم شا�ان که نبود �گ��

� �اعث � شد مع ی فضای خونه رو پر کردە بود و هم�� � دم �ه قارو قور بوی قرمه س��
...بیوفته و رودە کوچ�که �ا رودە بزرگه دعواش شه 

خونه قدم برداشتم � � که �شسته بود و �ا پ. �ه سمت آش�� �ش بند ساالد �ا د�دن حس��
!درست � کرد �جام خشک شدم و دهنم وا موند

!ای خدا این �� و کجای دلم �ذارم

ی � کرد � داشت که  نکنه �ه مش��! �ع�� این ��ە خودش �ا دستای خودش آش��
خونه �اهام و بزور حرکت دادم و وا!...خدمت�ار تو خونه اش راە ن� داد � رد آش��

...شدم
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:بهت زدە گفتم

!سالم...

� کرد) سالم(�ش رو �ه �شانه ی . روی صند� �شستم �اال و �ای��

؟... !چ��ار داری م�ک��

�ا چاقوی توی دس�ش �ه ساالد اشارە کرد

؟...وا... �� � !چرا حرف نم��

:ل�خند خندە داری زدو گفت

چون دلم � خواد -

. رفتدستم و �ه سمت قاچ خ�ار بردم که بردارمش که یهو ظرف و رو هوا گ
ە شدم ..همونطوری خشک شدە بهش خ��

!دیوونه...وااا...

�اشو �اشو برو دستات و �شور -
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!�اری نکردم که...

:�ا اخم گفت

...گفتم �اشو برو دستات و �شور -

�اشدم . ز�� کثافت چطور دلت اومد این حرف و بهم ب. از خجالت داشتم آب � شدم
و �ه سمت س�نک رفتم

� �شور�ا - تم��

...نمش�طونه � گفت برگردم و تا �شت اش بهم هست بزنم لت و �ارە اش ک

د که احساس � کردم �ه ت�که آشغا � !لمب�شعور �ه جوری �اهام حرف م��

...ونم چه وسوا�حاال � فهمم چرا ک� و تو خونه اش راە نم�دە آقا دچار وسواس ا

هم�ت روم و دست �ه �غل �� ا. �ا ل�ا�� آو�زون رفتم و روی همون صند� �شستم
...ازش برگردوندم

ن�اە اش  ز�ر چش�. خ�ار و پوست کند و قاچ اش کرد. �اشد �ه پ�ش دس�� آورد
!بهش نمک زدو جلوم گذاش�ش. م�کردم

حاال �خور -
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و کردم و پ�ش اما ��ــــع ل�خندو مح. از خوشحا� �� اخت�ار ل�خند روی ل�ام �شست
:دس�� و �ه سمت اش هول دادم و �ا غ�ض گفتم

ن� خوام...

ام و � چس�ه  عه قهر نکن د�گه �خاطر خودت گفتم م��ض � �� �ا�ات � آد �قه -
م و م��ض کردی  نمیتونم بزنم. م�گه دخ��

�
...منم که مظلوم حر�

�ا چشما�� درشت شدە فقط ن�اش � کردم

ام خودش  م�خوای بهش ��م �ه من چه ر�� دارە خودش �اشد اومد خونه...چ�ه؟ -
نظافت و رعا�ت نکرد؟

!وا...

وا ما نکن خ�ارتو �خور -

:�ا ��� گفتم

ن� خورم ...

...اومد که پ�ش دس�� و بردارە که تند برداشتمش

...پوزخندی زد
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م... � اوال که من خ�� هم تم��

ارە از موهای آشفته ات پ�داست -

� گذاشتم و دستم و توی م. اخمام در هم شد وهام فرو آروم پ�ش دس�� و روی م��
!وای چقدم شلخته بودن. بردم

:��ــــع اخمام و دو�ارە درهم کردم و گفتم. اما گردن نگرفتم

 چ��ار کنم؟...
�

ارو شونه هم بزنم این...حالت مو رو که ن� شه تغی�� داد � شه؟...م��
 � � مدل�� هم��

� مد� بودن اونوقت ب�ا اینجا م - ن ازت معذرت تو برو شونه اشون بزن ا�ه هم��
خوا� م�کنم چطورە؟

معذرت خواه�ت و نخواستم...

وع کردم �ه خوردن خ�ار ��...

�گو ت��لم نمیتونم تا اتاق خواب برم -

ارە ارە ت��لم نمیتونم تا اتاق خواب برم حاال خ�الت راحت شد؟...
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وع کرد �ه خند�دن ��...

ا�د من دلم نخواد اصال ش. تا � �ا�د این و تحمل کنم. ای خدااا منو �کش و راحتم کن
� . موهام و شونه کنم �گو اخه �ه تو چه اقا اصال من . �ه تو چه موهای من چه ش�ل��

...� خوام م��ض شم تو �اری �ه �ار من نداشته �اش

...گشنمه   ...

�گفت :چاقوی توی دس�ش و �ه سمتم گرفت و �ا لح�� تهد�د آم��

ن�ا - � دفعه ی اخرت �اشه اینطوری �امن حرف م��

:�ا چشما�� ورقلمب�دا ن�اهم و از چاقو گرفتم و تو چشماش زل زدم

!�� گفتم مگه؟...

و �چینم د�گه �شنوم �ه من دس - � تور �د�اگش�ته دندون رو ج�گر �ذار تا م��

... � دستور ندادم که ، گفتم گشنمه هم��

نا�عال�منه د�گه �ه جوری گف�� گشنمه که ان�ار من مسئول پر کردن ش�م ج -

:ل�ام و آو�زون کردم و از جام �لند شدم ز�ر لب گفتم
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م گشنه �خوا�م... �اشه اصال م��

ە اما �از هم این �ارو نکرد ت کنم واقعا چطور خا� بر� ! منتظر بودم ب�اد جلوم �گ��
؟  روی �از بود  !میتو�� انقدر سنگ دل �ا��

�
ن� تو�س�� �ه  قا�لمه ی �ه اون بزر�

ی و �دی �خورم � ...خوردە از اون قرمه س��

اصال شا�د طرف ن� خواد تو خونه اش �اشم؟

ا�ه اینطوری �اشه ...نکنه �ا این �اراش دارە �اری � کنه که بهم �د�گذرە �اشم برم؟
�ا�د چ��ار کنم؟

ا�ه برمم . کنم  �مونم که خ�� ضایع اس اصال دلم ن� خواد بزور خودم و آو�زو�ش
...که

کت میتونم ب�ینمش د�گه ...نه د�گه ا�ه برم تو ��

مع � کنم  حاال �ذار امش�م �گذرە فردا صبح ا�ه د�دم �دخل�� کرد �ا� شم ج
� بود. ک�ه  �ا صدای �از شدن در پهلو �ه پهلو شدم که ب�ینم. بر� گردم خونه !...حس��

!�ا �ه سی�� بزرگ توی دس�ش

!�ع�� برام غذا اوردە بود؟

...خدا�ااا این چرا انقدر مه��ونه

 تو دلم فحش ات م�دم ال� ادای آدم �دارو در م�اری
�

...عو�� ن� �

...خواب زدم چشمام و روی هم گذاشتم و خودم و �ه. �ا �ا درو هول داد و �س�ش 

� شد !معلوم بود کنارم �شسته. طو� نکش�د که �شک تخت �اال و �ای��

هوی صدامو � شنوی...خانوم -
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...�ه تکونم �ه خودم ندادم

لخته ان و این همو�� بود که � گفت موهات ش...وااا. آروم موهام و نوازش کرد
...آشغال فقط �لدە منو حرص �دە! خودت کث��� �ا من اش��اە ش��دم؟

:آروم صدام زد

...دن�ا خانوم...دن�ا -

...ز آرامشچقدر حال � داد نوازشش و همزمان ش��دن صداش اونم �ا لح�� پر ا

�ه ! چند دق�قه ای �� حرکت موندم یهو هرم نفس هاش توی صورتم �خش شد
�ن فاصله ی ممکن از ص ...ورتمهوض�ح � تو�ستم حس کنم که صور�ش توی �م��

نکنه � خواست ل�ام و ببوسه؟

 اش و ندارم نکن این �ارو
�

!...وای نه من آماد�

 اش و داشته �ا�� داری نقش �ازی م�ک�� 
�

�ا�د تا جا�� !  د�گهلعن�� تو چرا �ا�د آماد�
...که میتو�� خودت و �ه ��ە نزد�ک ک�� 

ونه کنندە بود �ه خوردە در حد �ه نوازش سط� ل�اش و احساس � کردم و این دیو 
...برام

رد�ا هزار �ار خا� �ه �م ب! دستام و ن� تو�ستم حرکت �دم. �اهام شل شدە بودند
� احسا� �س�ت �ه بوسه هاش بهم د . ست ندادمنو بوس�د اما ح�� �ک�ارم همچ��

!هم دست دادەشا�د چون دارم نقش �ازی � کنم این احساس وحش�نا�ه پر از لذت ب
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...نرم ل�اش و �ه ل�ام چسبوند

د تند نفس تن! این �غض لعن�� از کجا �و �له اش پ�دا شد؟. �غض �لوم و گرفت
سه شکنجه ام دلم � خواست زودتر ازم جدا شه ان�ار داشت �ه جای بو . � کش�دم

!� داد

!تمام �دنم یخ شدە بود

وی گوشت دستام و از ز�ر پتو مشت کردە بودم �ه جوری که ناخن های �لندم ت
...دستام فرو رفته بودند

!خودش و ازم جدا کرد

دو مشتام و از هم �ه �ک�ارە �ل �دنم �ه حالت اول�ه برگشت و ر�تم نفس هام نرمال ش
...�از کردم

...�ا صدای �سته شدن در چشمام و �از کردم

...قطرە اش� از چشمم روی گونه ام لغ��رە شد

...چقدر من �د�ختم خدا�ااا

تا � �ا�د خودم و در اخت�ار این و اون �ذارم؟

؟ ودنم و � �� عقل�ای ا�ه دخ�� ب...ا�ه یهو ��ە بزنه �ه �ش ب�اد بزنه نا�ارم کنه ��
؟ کوروش از دست �دم و زن شم ��

� بود چرخ�د. اش�م و �ا� کردم د�گه م�� �ه  اما من .ن�اهم روی سی�� غذا روی م��
...خوردن نداشتم و اشتهام �امال کور شدە بود

•••
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 � "حس��

...اشق شدمحاال د�گه �اورم شد که من واقعا ع. دس�� دس�� خودم و �د�خت کردم

  د� که قرار نبود عاشق �شه �ع�� اصال فکرش و ن� کردم �ه روزی
�

� اتفا� همچ��
...بیوفته

کتمه ا�ه �ه گو  ە مدلینگ �� ش رق�ا برسه که حاال جواب �درو �� �دم؟ ای وای دخ��
کت تخته شه !رسانه ا�ش � کنند جوری که در ��

!�ع�� �ا�د عذرش و �خوام

و�ش کنم کت ام ب�� �ا�د از خونه ام  و �� دل�ل قراردادش و فسق کنم؟ �ا  �ا�د از ��
ا �اهاش رفتار  ون و از این �ه �عد مثل �ق�ه ی دخ�� !کنم  پر�ش کنم ب��

ا بهش ن�اە کنم نمیتونم �س�! نه ن� شه ت بهش �� اهم�ت نمیتونم مثل �ق�ه ی دخ��
...�اشم

ه دیوونه من مجذوب �ه دخ�� معمول�. اون ناخواسته منو دل�سته ی خودش کردە
ای د�گه اصال اهل تجمالت و رفتار های خاله ز  ن� حال بهم شدم که برعکس دخ��

!زن برای جذب من ن�ست

ە �ش�نه و فقط �خندە ...ح�� حتم دارم ا�ه از این موض�ع بو�� ب��

...اما حق�قت اینه که ارە

�ن � مقدم عاشق �ه دخ�� سادە و ز��ا شدە �دون این که کوچک�� شناخ�� از  حس��
ە تو چه �دون این که ح�� براش مهم �اشه د. خودش و خانوادە اش داشته �اشه خ��

...خانوادە ای بزرگ شدە و �درو مادرش ک�ه ان
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...�ه جورا�� فقط دلم � خواد �اشه

 پر ه�ج و م�ج من �ه ک� �ه اسم دن�ا، ش
�

��ه دن�ا وجود دلم � خواد توی زند�
م و مشغول خودش کنه و دور  م کنه از داشته �اشه و که �اە گداری ذهن درگ��

...مش�الت و معضالت جهان اطرافم

...وارد اتاق دیوار �ه دیوار اتاق خوا�م شدم

ور بودم �ا این که اصال عادت نداشتم روی تخ�� �جز تخت خودم �خوا�م مجب
و ب�ارم که گردن  �اش حداقل � شد برم و �الش ام و بردارم. امشب و اینجا �گذرونم

م ...درد نگ��

روی �الش  �� م�ل �م و . ب�خ�ال �ا�ا �ه شب که هزار شب ن� شه �گ�� �خواب
. ..گذاشتم

•••

"دن�ا

نت �ه چ � چ�دم و �ا چندتا �چ توی این�� ای و �ه ن�مروی ص�حانه رو خودم روی م��
� گذاشتم � ه. �ه ظاهر خوشمزە درست کردم و روی م�� م سخت �ارە خونه همچ��

 خدمت�ارا �ارام و ن� کردند مطمئنا ت. نبودا
�

�د�ل � شدم �ه �ه منم ا�ه از �چه �
...خانوم کد �انو

...اوف اونم چه کد�انو�� 
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� �ا ق�افه ا�� درهم و . برای خودم چای ر�ختم و مشغول شدم موهای  یهو حس��
خونه شد � ت بودم که این ��� چرا �. آشفته وارد آش�� ا�د موی شلخته فقط من در ح��

!هم بهش ب�اد؟

:ز�ر لب گفتم. اومدو رو �ه روم �شست

صبح �خ�� ...

:درحا� که گرد�ش و ماساژ م�داد گفت

�خ��  -

ی شدە؟... � !چ��

نکه د�شب �جای خودم نخواب�دم...گردنم درد � کنه...آخ -

:ل�ه ی فنجون و از ل�ام جدا کردم و گفتم

...نم�دو�ستم وگرنه...ای وای ب�خش�د...

...مهم ن�ست -

� انداخت ن�ا� �ه ما� تا�ه ی وسط م��

353



!ن�مرو درست کردی؟ -

:�ا ذوق گفتم

ارە م�خوری؟...

نه -

د ساله آنچنان ل�خندم محو شد که هر� م�د�د و ن� دو�ست فکر � کرد ص
نخند�دم

وا...

� شه �ه چای �دی؟ -

...ش گذاشتمجلو رفتم و جلو . �ه لیوان برداشتم و براش چای ر�ختم. حر� �اشدم

مر� -

دو�ستم عادت واقعا ا�ه � . دلم براش سوخت. هنوزم داشت گرد�ش و ماساژ � داد
 ا�ه رو تخت اش � خوا

�
.. .ب�دم ندارە جا�� غ�� از تخت خودش �خوا�ه عمرا

ی د�گه �خوا�ه هرکس د�گه ای جای اون بود ام�ان نداشت برە �ه جا. و� جال�ه ها
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اخودآ�اهم خ��ه توی ن. صدرصد میومد تو اتاق خودش و �ه �ال�� هم �م میورد
� بودم این از اوناش ن�ستا چون د�شب �� فکرو خ�ال تم خواب�دمتخت گرف مطم��

� هم �� فکرو خ�ال نبود واب و �دجور �ا اون بوسه ی غ�� منتظرش خ. البته همچ��
 �� ه. ازم ِکش رفته بود

�
. وش شدمسه، چهار ساعت موندە �ه صبح از شدت خست�

...�شت �ش وا�سادم

�ذا �ه خوردە شونه هات و ماساژ �دم شا�د خوب شد...

� ص�حانه ات و �خور - ...نه ن� خواد ب�ا �گ�� �ش��

وع کرد م �ه ماساژ �� اهم�ت بهش دستام و روی شونه هاش بردم و آروم آروم ��
 نزد هیچ مش. داد�ش

�
�ن حر� غول خوردن منتظر بودم اخم و تخم کنه اما کوچک��

...چای اش شد

...حاال خ��ه گفت ن� خوادا

 . موهای مش�� اش و ن�اە کردم
�

!موهای مشک�ه مش� �عد چشمای رن�

...خدا�ا دمت گرم �� ساخ�� 

...شلخته...

� گذاشت و گفت :لیوان و روی م��

؟ - !�� گف��
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شلخته دستات و شس�� هان؟...

:تو �لو خند�دو گفت

نمتا - � ...پررو...م��

دست بزنم داری؟...وا...

م که ارە - گ��

بهت نم�اد دست بزن داشته �اش�ا...

کجاشو د�دی  -

...فشار دستام و ب�ش�� کردم که حساب �ار دس�ش ب�اد

...چقدر خوب ماساژ م�دی تو دخ�� ...آخ�ش -

�ا من اینطوری حرف نزنا...

:تو �لو خند�دو گفت
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چطوری؟ -

ای شهر در اخت�ارتن... �ه جوری که ان�ار حا�� و �ل دخ��

؟ - � ن�س��

:خم شدم و در گوشش پچ زدم 

؟... � هس��

!خشکش زد

:و �ا اخم گفت یهو �ه خودش اومد آروم �ل� هاش و حرکت دادو ز�ر چش� ن�ام کرد 

ب�ا برو ص�حانه ات و �خور...ب�ا برو -

...مدستام و حرکت داد و حرکت دادم و تند تند شونه هاش و ماساژ داد

دارم ماساژت م�دم د�گه...

� کش�د و گفت :دستام و �ای��
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...ماساژ نخواس��م -

ە  ماهیتا�ه رو برداشت و دو�ارە. �ا غ�ض رفتم و �شستم و مشغول شدم �ه ن�مرو خ��
!شد

!چ�ه؟...

:ن�اهش و از ن�مرو گرفت و ن�ام کرد و بهت زدە گفت

!ه���  -

.چای اش و برداشت

ی هووم؟... ب�ینم تو چرا � �ار نم��

عقل �ل امروز جمعه اس -

ی فقط امروز و نگفتم... چند روزە ��ار نم��

:�ا اخم رو کرد بهم  و گفت

�ه تو چه؟...دلم ن� خواد برم -
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:منم نه گذاشتم و نه برداشتم جوا�ش و دادم

خب نرو �درک...

لیوان و گذاشت و از جاش �لند شد

ب�ا ن�مرو �خور خوو...

ن� خوام -

�مرو درست منه احمق و �گو �اشدم ن...نخواە �جهنم ، �درک اصال هم مهم ن�ست...
گه �سه د�گه �م موندە بود گو�ل �ه حرف ب�اد �. کور شدم انقدر �چ کردم. کردم

داریارزش �ه ن�مرو رو هم ن...واسه ی تو...اونم واسه �؟...مخ ام و خوردی

دم و یهو �ه �ه بند حرف ز ! دست �ه �غل �ا ل�خندی عج�ب و غ��ب بهم زل زدە بود
چند تا �فه . داحمق خو �ه نفس �گ�� �عد ادامه �دە �لوت �ارە ش. نفس نفس افتادم

ە بود. کردم و ن�اهش کردم !هنوزم بهم خ��

!چ�ه؟...

ون - بنازم اون ز�ونتو که مار و از سوراخش � کشونه ب��

ت�که � ندازی؟...
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.�� جواب راهش و کش�دو رفت

 کردم
�

ه اتاق خواب �. �اشدم و ظرفارو جمع کردم و توی س�نک گذاشتم. �الفه پو�
آرا�ش  برگشتم �ه دوش گرفتم و �ه ل�اس عروسک�ه خوش�ل پوش�دم و صورتم و 

...کردم

موهام و . ش�دمز�رش دوتا جوراب �لند پو . دامن د�لته ی ل�اسم تا روی ران میومد
...شونه زدم و سشوار کش�دم که لخت شدن

...تو آینه ن�اە �� �ه خودم انداخت. همه رو �شتم ر�ختم

...جووون �ا�ا...

:جلو رفتم و توی آینه �ه خودم اشارە کردم و پچ زدم

� �اش �... � این ��ە ا�ه بتونه در مقا�ل تو مقاومت کنه مطم�� ه مش�� دارە که بب��
اد �از ن� شه � ��� و . �س خودت و ن�از تو میتو�� . گرە مش�لش �ه دست آدم�� تو به��

ه اونم تقص�� فقط �ه خوردە گند دماغ و �د عن�� ک....فقط ...هیچ �م و ک�ی نداری
...واال ا�ه اون خوش اخالق �اشه توهم...تو ن�ست تقص�� خودشه

...یهو در �از شد تند ن�اهم و از آینه گرفتم

هنم قورت دادم �ق�ه ی حرف ام و �ا �مک آب د. �ا ن�ا� سوا� درو �ست و وارد شد
� رفت دم حرفم مثله �ه واقعا حس کر ! که � راە گ�� کردو �عد چند ثان�ه بزور �ای��

!لقمه ی بزرگ نج���دە بود

دی؟ - � !داش�� �ا � حرف م��
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!�ا ه�چ�...من...من...

پوزخندی زدو �ه سمت عس� کنار تخت رفت و کشوش و �از کرد

چ�ه فکر کردی منم مثل تو دیوونه ام؟...

...�اشدو برگشت �ه سمتم

� تا �االم و لمس � کرد آروم �ه سمتم ...قدم برداشت درحا� که ن�اهش از �ای��

ز موهام و ت�که ای ا! آب دهنم قورت دادم لحظه �ه لحظه داشت نزد�ک�� � شد
توی دس�ش گرفت

...تو که � گف�� شونه اشون بز�� هم همون حال�� ان -

:برای �سلط �لو�� صاف کردم و گفتم

...ن �خداوگرنه همون حالی�� ا...محض اطالعت �ا�د ��م که سشوارشون کش�دم...

:تو �لو خند�دو گفت

پررو -

من پررو ن�ستم آقااا...
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هس�� خانوووم -

هو صدای سکوت اتاق و پر کردو ن�اهامون همچنان درهم گرە خوردە بود که ی
ون ک. گوش�ش سکوت ب�نمون و درهم شکست ش�د و گو�� اش و از توی جی�ش ب��

� موهام �ازی �ازی � کرد در گوشش گذاشت اش ...در حا� که �ا �ای��

؟ - سالم ع��زم خو��

!...ر ن� اوردم� ش��دم که �ا �ه خانوم صح�ت � کرد و� از حرفای خانومه � د

� د�گه حرف احمق چطور میتو�� در حا� که موهای �ه دخ�� د�گه تو دس�ته �ا �
؟ ؟! بز�� ...خ�انت�ارە احمق! چطور میتو�� انقدر �ست �ا��

:واسه این که بزنم را�طه اشون و نابود کنم �لند گفتم

...عشقممم...

ز �ه دیوار اومدم که �ق�ه اش و ��م که یهو دس�ش و �ه ل�ام چسبوند و �ا مغ
خما�� در �ا ا. برنداشته بود هنوزم دس�ش و. درد عجی�� توی �م پ�چ�د. چس��دم

د گف � :تهم واسم چشم غرە ای اومد و �ه او�� که داشت �اهاش حرف م��

می�ینم TVدخ�� کجا بود �ا�ا دارم ...نه نه -

 _

�� اصال من  من � دخ�� اوردم خونه که این حرف و ...نه مادرە من این چه حرف�ه - � م��
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�� ها...� �ا دخ�� وارد را�طه شدم؟ � ت و ن� شنا�؟تو �چه ی خود...�ه حرفا�� م��

!مادرە من

د؟ � !داشت �ا ماما�ش حرف م��

!...وای خا� عالم این چه �اری بود من کردم

� �ا مادرش دل م�دە و قلوە � ە هر� اصال �ه من چه تقص�� خودش بود همچ��  گ��
نه هم شک � کنه چه برسه �ه منه ب � ...�چارە�دونه دارە �ا ماما�ش حرف م��

م پ�شتجمعه حتما �ه � م�ا. �ار دارم ا�شا� پنجش��ه... گفتم که م�ام -

احمق فکر  ای وای �س دفعه ی ق�� هم �ا ماما�ش داشته صح�ت � کردە و منه
شه ...کردم دوست دخ��

شه ها ...البته خودشم گفت دوست دخ��

...دروغگووو

�اری نداری؟...چشم چشم -

_

...خدافظ...ق��ونت برم...گفتم چشم د�گه -

...قطع کرد

:�ا اخم بهم زل زد و گفت
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�ا زدە �ه �ت؟...دیوونه شدی؟!...این چه �اری بود کردی هان؟ -

� �کشه ...�ه دس�ش چنگ زدم که دس�ش و �ای��

رد که تقال نکنماما فشار دس�ش روی ل�ام ب�ش�� شد هیچ خودش و هم بهم نزد�ک�� ک

...ب�ینم...دفعه ی آخرت �اشه ز�ون درازی � کن�ا -

ز شد و دس�ش یهو گرە ابروهاش �ا. �� حرکت وا�سادم و مظلوم توی چشماش زل زدم
� کش�د اما ازم جدا �شد دە �اشه �م و ز�ر مثل ک� که راە نفسش �از ش! و آروم �ای��
...انداختم و تند تند نفس � کش�دم

� ابروهام خش�م زد !�ا حرارت ل�اش ب��

کنه ن!...اونم توی ب�داری جلوی چشم خودم!...�ع�� اون پ�شون�م و بوس�د؟
ون منو دوست � خواست �ا این �ارش بهم �فهمونه که دوسم دارە؟ �ع�� واقعا ا

ادت تازشم �. خب عقل �ل ا�ه نداشت که د�شب تو خواب ن� بوس�دت...دارە؟
� بوسه ی ب � تو و اون اونجا رفته روزە ع�ا� ا�ه اون مرت�که � نرس�دە بود اول�� ��

ش�ل � گرفت؟

س گرفتم حاال �ا�د چ��ار کنم بهش ��م منم  �ا ...�ا�د بهش ل�خند بزنم؟. وای اس��
ی نگفته...دوسش دارم؟ � ن ��م؟ ا�ه اول نکنه �ا�د اول م! و� اون که در این مورد چ��

ە هوله �ا نکنه �اور نکنه !من ��م ن� گه دخ��

...وااای دارم دیوونه � شم

ون اومد عرق ! مدست اش و �شت کتف ام رفت و �ه خودش چسبوندم از فکر ب��
!نم�دونم خجالت � کش�دم �ا �� . �دی روی �دنم �شست
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م و توی چشماش ن�اە کن !ماما هر�� بود ن� تو�ستم �م و �اال ب��

وع کرد �ه نوازش ک. �م و �ه س�نه اش چسبوندم و چشمام و �ستم !ردن موهام��

:آروم پچ زد

ە خو�� �اش - دخ��

!منظورش �� بود؟

ر�� ازم خواست نکنه منظورش این بود که هر �� گفت و �ا�د ��م چشم �ا این که ه
!�� برو برگرد �ا�د اطاعت کنم

ی نبودم که ز�ر �ار حرف زور برم �ا مجبور �اشم �خاطر ر  � �ه پ�ش مامان من دخ�� ف��
خما�� درهم بهش تند ازش جدا شدم �ا ا. خدا�� نکردە جسمم و در اخت�ار ک� �ذارم

ە شدم ...خ��

!چ�ه؟ -

:دست �ه �مر شدم و گفتم

منظورت �� بود؟...
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:تو �لو خند�دو گفت

د �د عنق منظورم این بود که ق�افه ی �ه این معصو� ح�ف ن�ست صاح�ش انق -
�ه خوردە مه��ون �اش...�اشه هووم؟

...خداروشکر منظورش او�� نبود که فکر � کردم. نفس راح�� کش�دم

:ل�خندی روی ل�ام اوردم و �ا عشوە گفتم

...من مه��ونم...

�ا د�دن خندە هاش اخمام درهم شد. یهو زد ز�ر خندە

؟...چ�ه خو مه��ونم ن� بی�� ... کوری �ا ��

...�ا خندە �ه سمت �مد ل�اسش رفت

ون - حاال که خوش�ل کردی بپوش ب��م ب��

!هااا؟...

ووون - ؟...م��م بپوش ب��م ب�� کری �ا ��

...وا...
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م...وا ندارە - نم�ای خودم تنها�� م��

...م�ام م�ام...

ون کش�دم و�� هام و ب�� �اسم و �از کردم ز�پ ل. ��ــــع �ه سمت چمدونم رفتم ل�اس ب��
� . و درش اوردم جیغ !  مواجه شدماومدم که جورا�ام و در ب�ارم یهو برگشتم و �ا حس��

...�لندی کش�دم و �ا دستام س�نه هام و پوشوندم

وع کرد �ه خند�دن دن �ه این که دستم و �ه سمت چمدونم بردم و �دون ن�اە کر . ��
...�� برداشتم �ه ل�ا� چنگ زدم و س�نه هام و �اهاش پوشوندم

ون... ...�مشو ب��

ە شد دست �ه �غل �ه �مد تک�ه دادو بهم خ��

ون... � بهت م��ممم برو ب�� ...حس��

:ابروهاشو �اال انداخت و گفت

نچ  -

ی نه؟... نم��
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نه -

ە شدمتوی همون حالت ب. از حرص �م موندە بود �له ام �ک��ونم �ه دیوار ...هش خ��

اش � شد از لعنت �ه اون چشمای جذا�ت ای �! �ا ل�خندی مرموز بهم زل زدە بود
...�اسه درشون اورد و ل�اسارو پوش�دو دو�ارە گذاش�شون �جاشون

. و اتاق ن�ستن�اهم و ازش گرفتم و تصور کردم ک� غ�� از خودم ت. اصال �ه جهنم
!چقدر خوب � تو�ستم تصور کنم

•••

 � "حس��

وع کرد �ه درآوردن ل�اس هاش. روش و ازم برگردوند �لوم خشک شد . �� توجه بهم ��
دست و �ای  س�نه ها و �اسن خوش فرم، �مر �ار�ک و . بزور آب دهنم و قورت دادم

!خوش تراش

...اندام اش �دجور تح��ک کنندە بود

...اشتمقد� جلو گذ. تند تند نفس � کش�دم و �م �م داشتم وسوسه � شدم

...من. نه نه ن�ا�د این اتفاق � افتاد

...من آدمه �دی نبودم
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ای مختلف �دن هاشون و برام �ه نما�ش گذاش�ند ک ه �ه عنوان هزاران �ار دخ��
کت استخدام �شن و غ��ب  اما من ح�� �ک�ار این احساس عج�ب. مدلینگ توی ��

...بهم دست ندادە بود و برای لمس اشون انقدر ح��ص �شدە نبودم

�ه . ن�اش نکنم س� کردم د�گه. �ل�ام و روی هم گذاشتم و س� کردم بهش فکر نکنم
...سمت در رفتم و ��ــــع خارج شدم

...وارد حموم شدم دوش و �از کردم و ز�ر آب �د ا�ستادم

•••

"دن�ا

� و ن�اە کنم د�دم رفته :دی زدمپوزخن. ل�اسام و پوش�دم و برگشتم که حس��

د�دی نتو�س�� مقاومت ک�� ...

شال گردنم . دم اشموهام و �شتم ر�ختم و �الە �افتم و پوش�دم و تا روی گوشام کش�
خانه رفتماز اتاق خارج شدم و خرامان خرمان �ه سمت آ. و دور گردنم انداختم � . ش��

� ک جاست�ادم زمی�� برداشتم و ن�ا� �ه اطراف انداختم که ب�ینم حس��

ی ازش �شد ولو شدم  روی م�ل! شا�د رفته بود ل�اساش و بپوشه چه م�دونم. خ��
� �ادم زمی�� و قورت ندادە بودم که �ا اخما�� در هم ع � ب�ج زهرمار �االی هنوز اول�� ��

��ــــع خودم و جمع کردم و صاف �شستم. �م ظاهر شد
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ی شدە؟...ِاهم... � !چ��

� � خوری که �� �شه؟ -
�شس�� داری �ادام زمي��

زدم ز�ر خندە

 بیوفته؟...
�

!وا مگه تو �ادام زمی�� � خوری که اتفا�

...�امزە �ازی و �ذا کنار � خوای ب�ای ب�ا -

...�ه سمت در خرو�� رفت

� گذاشتم ل�اسام و مرتب کرد. �اشدم م و دو��دم �اسه ی �ادام زمی�� و روی م��
...دن�الش

...ح�� �جاشم واینم�ستاد که بهش برسم. وارد محوطه شد�م

� و �از کن...ب�شعووور ه و �ش�نه �از حر� دو��دم و ق�ل از این که اون درە ماش��
...کردم و �شستم

...�ا ل�خندی خندە دار ن�م ن�ا� بهم انداخت و اومدو �شست

: گفت�ا ��� . دستم و �ه سمت س�ستم بردم که موز�ک �� کنم. راە افتاد�م

نکن -

370



:متعجب ن�اش کردم و گفتم

 چرا؟...
�

!م�شه ��

...چون دلم ن� خواد آهنگ گوش �دم -

دل تو �ه من ر�� ندارە من خودم دلم موز�ک خواست آقا...

؟ - ە ی چشم سف�د چطور میتو�� تو روم این حرفارو ب!...�ع�� �� ز�� دخ��

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

� دلم موز�ک � خواد اجازە �دە د�گه... ...حس��

...سکوت کردو سکوت هم عالمت رضاست د�گه

مثله قل�م مثله رو�ام( 

مثله جونم مثله چشمام
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م�دونم �اورش سخته من اینجوری تورو م�خوام

من اینجوری تورو م�خوام تو همه لحظه هام

...من از وق�� تورو د�دم زمان �ک ثان�ه ام نگذشت 

...مگه م�شه تورو د�دو �ه ق�ل د�دنت برگشت

...مگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذشت

" )روز�ه �ما�� 

...خدای من چقدر ز��ا

� انقدر آدم احسا� �اشه و انقدر تو موز�ک گو  ش دادن �اورم ن� شد حس��
...خوش سل�قه �اشه

:دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک و قطع کردم �ا گفت

!عه چرا؟ -

�گو ب�ینم تاحاال عاشق شدی؟...

:ز�رچش� ن�م ن�ا� بهم انداخت و گفت

این چه سوال�ه � پر� هان؟...خ�� پرو��  -
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... � عاشق شدن  کنج�اوم � خوام �دونم جناب آقای مقدم تاحاال ...جدی گفتم حس��
...�ا نه

جناب آقای مقدم دلش ن� خواد جواب سوال جنا�عا� و �دە -

� �گو د�گه... ...عه حس��

:سکوت کرد یهو گفت

؟  - تو ��

؟... !من ��

تاحاال عاشق شدی؟ -

!من؟...

� و متوقف کرد ...پ�چ�د تو خ�ابون و ماش��

!جلوی رستوران بود�م

!رستوران؟...
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م�شه ارە د�گه ب�خش�د که ما ا�سان�م و چه �خوا�م چه نخوا�م گشنمون -

 بزنم پ�ادە شد
�

وارد . �ش برم مجبور شدم پ�ادە شم و �شت. �� این که وا�سه حر�
� ش. شد�م � بود که ب�خ�ال حس�� دم و خودم انقدر فضای رستوران خوش�ل و دل�شن��

.جلو جلو رفتم و �� از دنج ت��ن جاش پ�دا کردم و �شستم

� که از دور مدام چشم غرە � اومد  م �ه حس�� � ە شدم �ا ل�خند ش�طنت آم�� . برام خ��
...�ه �ه �ه این م�گن �ه و�وی عا�. اومدو رو �ه روم �شست

ە ش ...دمالمصب مثل نقا�� � موند دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش خ��

 شد رنگ چشماش حاال �� �! اخه چرا �ا�د این همه ز��ا�� و خدا �ه �ه مرد م�داد
تم اقا بی�� و نخواس! سهم من � شد �ا اون بی�� خوش�ل ��االش و م�دادن �ه من

چشمای خودم مگه چشونه؟

...خوش�ل�اش ارزون�ه خودش

!نگف��  -

!چیو؟...

جواب سوا� که ازت پرس�دم -

!کدوم سوال!...سوال؟...
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!این که تا حاال عاشق شدی �ا نه -

!هول شدم

!�ا�د �� � گفتم بهش؟

، همو�� که �ارش ە کوروش� دوزو �ل�ه همو��  یهو�� رفتم تو جلد همون دن�ا�� که دخ��
!که آدم هارو �ازی م�دە

� رفت س و اضطرا�م از ب�� ...�ل اس��

:تو چشماش زل زدم و گفتم

!توهم جواب سوال منو ندادی...تو �� ...

�� ��م؟ ...ِاهم -

...جوا�ش �ه ارە است �ا �ه نه...جواب سوالم و �دە...

...شا�د...نم�دونم -

!�ع�� تو نم�دو�� عاشق شدی �انه؟...

...�ع�� ...ارە -

چ�ه جناب مقدم � ترسن از جواب دادن �ه سوالم...
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ن�اهش روم قفل شدو اخماش درهم شد

!مثل این که بهش برخورد

عاشق شدم...ارە شدم -

:�� اخت�ار خندە ای � دادم و گفتم

دم...تعج�� هم ندارە... � حدس م��

!منظورت چ�ه؟ -

ه��� فقط ا�ه � گف�� نه �ا�د تعجب � کردم...

ا�ه ��م عاشق �شدە بودم �� �اورت � شه -

 ا...چرا از این فعل استفادە کردی؟...�شدە بودی؟...
�

الن عاشق �ع�� � خوای ��
شدی؟

� کرد درحا� که تو چشمام زل زدە بود آروم �ش و �اال و �ای��

:مبهوت پوزخندی زدم

!چندوقته دق�قا؟...
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زما�ش و ول کن -

...کنج�اوم...عه �گو د�گه...

ن�اهش و ازم گرفت 

�ینم �� � شهخوام طرف مقا�لم �فهمه �ع�� ن� خوام ک� �فهمه تا ب.فعال ن� -

�دجور کنج�اوم کرد�ا!...طرف مقا�لت؟ -

...دو�ارە ن�ام کرد این �ار �ا اخم

ا�طه اتون �اخ�� ب�ینم تو ا�ه �ه نفرو دوست داسته �ا�� �عد دلت نخواد ک� از ر  -
؟

�
ی بهش م�� شه م��

و� . نگ بودمحرفاش انقدر پیچ در پیچ بود که هنگه ه. بهت زدە فقط ن�اش م�کردم
� بهم � گفت �ه ح. مدام دن�ال �ه �شونه � گشتم که حرفاش و �ه خودم ر�ط �دم

...منظورش منم 

!ا�ه �� د�گه �اشه �� ...و� نچ

نه که معلومه اول. اونوقت �د�ختم � � �ارە عاشق چون ��ە �ه جوری دارە حرف م�� ��
!شدە و برخالف تصوراتم مثل این که از را�طه اصال � در نم�ارە
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؟ - ...سوال پرس�دما! کجا��

ون اومدم و ن�اهم و بهش دادم از فکر ب��

م بهش م��م... خب م��

!واقعا؟ -

م بهش م��م   دوست دارم �عدشم بهش م��م �ه...ارە چرا که نه... ی نگو   م�� � ک� چ��
� خودمون �اشه تا �عد ...فعال �ذار ب��

تو فکر رفت. گرە ابروهاش �از کرد

ر خودم تموم �شه و ��ە برە �ه او�� ک ه دوسش دارە ابراز شا�د حرفا�� که زدم �ه ��
و دادم و خودم  و� اون لحظه واقعا راس راس� جوا�ش. عالقه کنه و من ب�چارە شم

!و جای اون گذاشتم

؟ -
�

خ�� خب حاال چجوری بهش م��

!ها؟...

 دوسش داری -
�

چجوری بهش م��

م بهش م��م د�گه...وا... م��م دوست دارم...خب م��
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؟ - همینطوری یهو��

:�ا خندە گفتم

ارە یهو�� م��م طرف از ذوق سکته کنه...

:خند�دو گفت

نوقت خب عقل �ل اومد�م و طرف از من خوشش نیومدو �� زد تو گوشم او  -
...جواب چ�ه

ە شدم ...بهش خ��

� ��ی و �س بزنه ...احمق اخه ک�ه که همچ��

...ا ن�اشهمگه این که طرف مغزە خر خوردە �اشه �ا مثل من اصال تو این فاز 

ی ن�ست که از تو �دش ب�اد... نگران ن�اش هیچ دخ��

نه �ا�ا؟ -

� کردم ...�م و �اال و �ای��

خب �گو ب�ینم دل�ل اش چ�ه؟ -
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�� پولت...خب دال�ل مختلف دارە...

 کردو �ه صند� تک�ه داد و �ازم اخماش درهم شد
�

پو�

خب �ه خوردە هم جذا�� ...

...د�گه -

�تم خ��ه... � ...آش��

خب؟ -

...همه �� تمو�...�� ��م د�گه...اوووم...

منو ز�ر  �ازش کردو �جای. �ارسون اومد و صاف �شست و منو رو تو دس�ش گرفت
ە شد وا این چرا اینطوری ن�اە � کنه خدا�ا! چش� بهم خ��

نو رو آب دهنم و قورت دادم و س� کردم �س�ت �ه ن�اهش �� اهم�ت �اشم م
...برداشتم غذام و سفارش دادم و منتظر شدم

تو �� تو عاشق شدی �ا نه؟...خب �گو ب�ینم -

خب �الخرە همه ی آدما عاشق � شن د�گه...خب...ِام!...من؟...
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!�س شدی؟ -

 خواست از دلم �. دلم � خواست �ه جوری حرف بزنم که �امال منظورم برسونم
...توی چشمام �خونه که عاشقش شدم

ە شدم و آروم لب زدم :دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش خ��

...اهوم عاشق شدم...

گرفت و   �لو�� صاف کردو ن�اهش و ازم. برای چند لحظه ن�اهش قفل چشمام شد
:دست �اچه گفت

؟...�گو ب�ینم ِ� عاشق شدی؟...خب - !االن �اها��

االن که �اهاشم...

؟ - !دوست �� داری؟!...�ع�� �اهاش تو را�طه ا��

�اهاشم تو را�طه ن�ستم...دوست �� ندارم...

؟ -  �اها��
�

!مگه نم��

خب �اهاشم و� �اهاش تو را�طه ن�ستم...
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...خدای من د�گه از این واضح تر

...�خدا ا�ه خنگ �ازی در میورد موهای خودم و از دس�ش � کندم

:�ه ابروش �اال پ��د و گفت

ِ� فهم�دی؟...چند وقته؟ -

مگه تو گف�� که من ��م...

وع کرد �ه خند�دن ��...

...پ�دا بود که �امال قض�ه رو گرفته 

...هوووف خداروشکر

� گذاشت و گ :فت�ه خندهاش �ا�ان دادو انگشتاش تو هم گرە زدو روی م��

�س منتظری طرف ب�اد بهت �گه دوست دارە ارە؟ -

...نچ...

؟ - ...خب تو بهش �گو شا�د یخ اونم آب شد د�گه...خب!...�س ��

� شد � غذاها روی م�� � هنوزم د. �ارسون اومد مشغول گذاش�� ر انتظار ن�اە حس��
!جوا�م بود
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...چن�الم و برداشتم و مشغول خوردن ساالدم شدم

�ه �ه ل�ه ی لیوان زد که �اعث شد از خو  ردن دست �کشم �ا قاشق اش آروم چند ��
و ن�اهم و بهش �دم

�ا شما بودم خانوم -

 من برم �ه طرف ��م دوسش دارم؟...
�

!�ع�� تو م��

شا�د منتظر �اشه بندە ی خدا...بهش �گو...خب ارە -

�اشه م�اد بهم  اون ا�ه آدم...�ا��  تو ن� خواد نگران انتظارە اون بندە ی خدا...
م�گه د�گه

:یهو داد زد

ن� فه�؟؟؟...�ا�ا لعن�� دارم بهت � �م گرفتارم -

ورو�رو ن�اە �ش و چرخوندو د. �ا ده�� �از بهش زل زدم. ساالد تو دهنم سنگ شد
� ب�چارە ها. کرد ە شدە بودند حقم داش�� اشتم سنکوپ من خودم د... همه بهمون خ��

...� کردم
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...شامتون و کوفت کن�د د�گه!...کجارو ن�اە � کن�د؟...چ�ه؟ -

شوکه . مون بود�ه �ک�ارە همه مشغول شدن اما هنوز ن�اە های ر�ز مشکوک اشون رو 
:گفتم

... � !تو منو دوست داری؟...تو...حس��

و �. لیوان و براشت و حر� پر از آب کردو � کش�د � ا اعص�ان�ت ک���دش روی م��
:گفت

ون منتظرم شامت و خوردی ب�ا - ...ب��

!�اشدو رفت

...�ع�� 

� مقدم �ه من دل �ست؟ !�ع�� حس��

!وای خدا�ا داشتم خواب � د�دم �ا واق� بود؟

دلم � خواست جیغ بزنم از خوشحا�

ع کردم و از �اشدم و جم. انقدر ذوق کردە بودم که �ال م�ل �ه غذاخوردنم پ��د
ون ...رستوران زدم ب��

•••

 � "حس��
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!اصال دلم ن� خواست �ه ز�ون ب�ارم

!...اصال االن وق�ش نبود

ای �اش � گذاشتم �ه وقت د�گه بهش � گفتم

آخه این �� بود من گفتم؟

ە �ا خودش چه فکری � کنه ...خدا�ا االن دخ��

� نکنه فکر کنه من آدم �د�م و � خوام تا پ�شمه ازش سوءاستفادە ک نم واسه هم��
حاال خ��ه نگفتمااا. بهش گفتم دوسش دارم

...ارە نگفتم و� طرف که خنگ ن�ست فهم�د

ا�� که ازش ش��دم حق�قت داشته �اشه � ونم منو خدا�نه ا. فقط خدا�نه اون چ��
ە خونه وسا�لش و  جمع � کنه  دوست داشته �اشه در غ�� این صورت �ا � شه م��

نه �ه کوچه و خ�ابون � ...نصف ش�� م��

ە رو هوا کت هم م�� ��...

...چه گندی بود من زدم خدااا

ر این مورد �اش � شد برگردم �ه عقب اونوقت جلوی خودم و � گرفتم و اصال د
دم �  نم��

�
حر�

دچشمم بهش افتاد هراسون داشت اینورو اونور خ�ابون و ن�اە � کر 

!نکنه داشت تا�� م�گرفت برگردە خونه؟

...ای وااای
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...�اشدم و دو��دم �ه سم�ش

ی؟...دن�ا... !دن�ا کجا داری م��

...برگشت �ه سمتم

دستاش و روی س�نه ام گذاشت و هل ام داد

� و ول کردی �...مردم از نگرا�� !...ب�شعور کجا بودی تو؟ - ه امون خدا و من و ماش��
؟ !رف��

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

ب�ا ب��م ...ب�ا...ب�خش�د...

� قدم برداشتم �ه سمت ماش��

:�ا لح�� عص�� گفت

!کجا؟ -

:برگشتم و سوا� ن�اە اش کردم و گفتم

!خونه د�گه...
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نم�ام -

؟... � ب��م خونه فردا ...کجارو داری بری نصف ش�� !...�ع�� چ�� صبح  ب�ا �ش��
اصال خودم � برمت....اصال...هرجا�� دلت خواست برو

:برعکس من اون آروم بنظر � اومد بهت زدە گفت

-  � ون �...جا�� ن� خوام برم...وا حس�� ه خوردە قدم فقط م��م حاال که اومد�م ب��
 � برام ساندو�ــــچ �گ�� ...شامم که نخورد�م...بزن�م هم��

و �شت کتفش بردم  �ا خندە دستم. نچ این دیوونه تر از او�� بود که فکرش و � کردم
و �ه جلو هدای�ش کردم

م... ...ب�ا ب��م برات ساندو�ــــچ �گ��

:خند�دو گفت

مر� -

شتم د�گه ح�� اخم و تخم اش و هم دوست دا. چقدر این دخ�� دوست داشت�� بود
...�ماند که ل�خندش بهم آرامش و منتقل � کرد

وع کرد �. دوتا ساندو�ــــچ گرفت�م و روی ن�مکت �شس��م ...ه خوردن�ازش کرد و ��

:�ا دهن پر که ق�افه اش و �امزە تر کردە بود گفت

387



منو دوست داری؟...واقعا...حاال تو...م��م -

�� اخت�ار خندم گرفت

ە تو �لوت درد� شه تا بهت ��م... اول اون و �خور ن��

وا �گو د�گه دوسم داری �ا نه؟ -

� عقل   خوشم � اومد اصال خجالت مجالت �ش ن� شد حرفارو �دون در نظر  گرف��
:چشمک زد و لب زد. و منطق روانه ی ز�ون � کرد

!داری �ا نه؟ -

�ا خندە ن�اهم و ازش گرفتم و تک�ه دادم

فکر کن ارە...

�گو �گو داری �ا نه...ن� خوام فکر کنم -

...گفتم که ارە ارە ارە...

گوشه ی ل�ش و گ��دو ل�خند ذوقنا� زد
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...خب منم دوست دارم...خب -

ه طرف دلش �دون این که �ه این فکر کنم ک. اخ که چقدر دلم � خواست ببوسمش
. نزد�ک کردم صاف �شستم و خودم و بهش! � خواد �ا نه دل خودم و در نظر گرفتم

...دستم و توی گودی �مرش بردم

. ه ل�اش چسبوندمچونه اش و گرفتم و آروم ل�ام و �. �� حرکت فقط بهم ن�اە � کرد
هول شدم !...شمانقدر اون لحظه برام لذت �خش بود که ح�� �ادم رفته بود نفس �ک

...و از خود �� خود

� کس ە ��م ع�� � کسا�� که دست و �اشون و �م کردە �اشن �ا به�� ا�� که توی چند ع��
ثان�ه قطع نخاع شدە �اشه ان�ار �ل �دنم �� حس شد 

!ساندو�ــــچ از دستم افتاد

غافل از . ت پ�ششو �ا افتاد�ش دن�ا کنج�او ازم جدا شد که ب�ینه چ�ه و حواسش رف
مون �ما و این که ن�اە من هنوز قفل ل�اش بود و دلم � خواست تا صبح توی ه

!�خبندون �مونم و فقط حرارت ل�اش و احساس کنم

•••

"دن�ا

...خم شدم و ساندو�ــــچ و برداشتم
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...ب�ا �خور یخ � شه ها...

:دستاش و توی جی�ش فرو بردو �ا غ�ض گفت

�اشو ب��م خونه...ن� خوام -

...ای �ا�ا

ری نکردم ، اصال من که �ا! من که اجازە دادم ببوسه ام �س چرا یهو اخماش درهم شد
 نزدم که دلخور شه

�
ی نگفتم �ا حر� � !...من که چ��

:�اشد و �ا ��� گفت

...�اشو د�گه -

راە ح�� �ه �لمه  تو . �شس��م و را� خونه شد�م. �اشدم . هردوتا ساندو�ــــچ و رها کردم
ەمعلوم بود حسا�� ذهن اش د. همه اش تو خودش بود. هم �اهام حرف نزد ...رگ��

...ل�اسام و در اوردم و ل�اس راح�� پوش�دم

....روی تخت دراز کش�دم

...من ن�ا�د روی این تخت �خوا�م. یهو از جام پ��دم

� �ا�د ب�اد تو اتاق خودش �خوا�ه که �از فردا �ش�نه و گردن دردش و بندازە  حس��
...گردن من، منم خجالت �کشم

�اشم برم زودتر بهش ��م تا نخواب�دە ...
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� برم که یهو در �از شدو خودش اومد تو !اومدم که از تخت �ای��

داشتم میومدم دن�الت...

!دن�ال من؟ -

م �ه جای د�گه � خوا�م...ارە د�گه... ب�ا �جات �خواب من م��

رو �از کردم �ه سمت در رفتم و د. ساعت دور مچ اش و در اوردو روی عس� گذاشت
:برگشتم و بهش گفتم

شب خوش...

� کرد و گفت :ن�ام کردو �ش و �اال و �ای��

درضمن فردا روز ع�اس�ه صبح زود ب�دار شو...شب توهم خوش -

�اشه ای گفتم و از اتاق خاج شدم

...وس�له �ه اتاقه پر از . در اتاق دیوار �ه دیوار اتاق خوا�ش و �از کردم

...همه چ�ش ت�م�ل بود

...درو �ستم و �ه سمت تخت رفتم

...تخت بزرگ و دونفرە
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...روش ولو شدم و پتورو رو خودم کش�دم

 � !بوی عطر حس��

وای خدا�ااا

!لعنت بهت چرا عطرت دست از �ە منه ب�چارە برن� دارە...

م �ا�د �اشه ارە؟ هرجا م��

...�الفه �م و توی �الش فرو بردم 

. ..ح�� �الش هم بوی عطرش و م�داد

�� مگه � ...احمق اخه تو �ه موهاتم عطر م��

�� �س این بو از کجا دارە م�اد � !ا�ه نم��

من ج�� شدم خودم خ�� ندارم؟ نکنه �از

 کردم. چشمام و �از کردم
�

جه عق��ه ی یهو متو . کش و قو� �ه �دنم دادم و پو�
...�اخدااا! بود 9ساعت شدم 

...قرار بود زود ب�دار شم که

...ای �ا�ا

� رسوندم درو �از کردم �ه ام�د د �د�ش اما ک� تو �اشدم و ��ــــع خودم �ه اتاق حس��
:�اصدای �لند صداش زدم. �له هارو � کردم! اتاق نبود

... � ؟...حس�� !کجای��
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خونه هم نبود � !...تو آش��

...�ل خونه رو ز�رو رو کردم

کت؟ !�ع�� واقعا منو ول کردو خودش رفت ��

...عوضی�� این بود دوست داش�نت

 � ...حالم ازت بهم � خورە ��ە ی آشغاله �� همه چ��

رت کردم روی چمدونم و �از کردم حر� مانتوی �لند ج�گری و شلوار مش� ام و پ
وش�دم و کفشام و پ. پوش�دم اشون شال مش� ام و هم روی موهام انداختم. تخت

...ک�ف دس�� ام و توی دستم گرفتم

ون ...از خونه زدم ب��

درد� خودم و �ه  �ا هزار م�افات و . تا � خ�ابون و پ�ادە رفتم �عدشم تا�� گرفتم
کت رسوندم و �ه راست �ه ط�قه ی ب�ست و پنج رفتم فت برم تو ش�طونه � گ. ��

ش و �ل اعص�ان�تم �ش خا� کنم هاا ...دف��

؟ - � سالم خانوم خوب هست��

...�ا صدای ب�ا�� برگشتم 

�چه ها اومدند؟...سالم مر�...

ارە همه اومدند منتظر شمان چرا انقدر دیر کردین؟ -
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م�الد �ا . از کردمدرو �. �ه تو چه ا�� ز�ر لب نثارش کردم و �ه سمت اتاق گ��م رفتم
� گذاشت و  �ا د�دنم هول شدو لیوان روی. روی �ا انداخته بود و چای � خورد م��

��ــــع از جاش �لند شد

؟ �ه �ه - !دن�ا خانوم چطوری تو خو��

:برخالف م�لم جلو رفتم و بهش دست دادم

م�الد �ه گ��مور �گو ب�اد...مر� خ��م...

 در کن تا اول ��م برات �...ای �ه چشم -
�

� خست� ه چای د�ش االن � �م ب�ا �ش��
...ب�ارن برات

نه نه چای ن� خوام...

�گو تا ��م برات ب�ارن...�س �� � خوای؟ -

وع کن�م دیر اومدم �...ه��� ... ش�نم چای هم فقط �گو ب�اد که زودتر �ارمون و ��
...�خورم زشته

ه رو �س�� �ه تو �ا خ�ال راحت چای ات و �خور �ق�...غلط کردن �خوان غرغر کنند -
خودم
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:�ا ل�خند زور� گفتم

...مر� و� م�ل ندارم...

 کردو گفت
�

:پو�

�اشه هرطور ما�� ع��زم -

!رفت

م و برداشتم که گوش�. د�مه های مانتوم و �از کردم و �ا تا�م �شستم و منتظر شدم
کوروش مواجه   pmدادە که یهو �ا  �Pmعدە مدت ها ن�اە کنم ب�ینم � زنگ زدە و � 

!شدم

رە پوشه ی �ادت ن...مدارک توی �ه پوشه خا� رنگه �ا �ه مهر قرمز روش: کوروش( 
)خا� رنگ و مهر قرمز 

...پوزخندی زدم

�ینم که �ا د�دن ن�اهم و از صفحه ی گوش�م گرفتم که تو آینه ی رو �ه رو خودم و ب
� که �ا ابروها�� گرە خوردە توی آینه بهم زل زدە بود از جا ...م پ��دمحس��

...�ا اعص�ان�ت برگشتم �ه سم�ش

تو چرا صبح منو ب�دار نکردی هان؟...

ازندە اش دستاش و از توی ج�ب های شلوار طوس�ه همرنگه کت اش که حسا�� بر 
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ون کش�دو �ا لح�� مستح�م و اعص�ا�� که لرزە �ه تن آدم � : نداخت گفتبود ب��

؟ - � � خانوم؟...�� گفت�� کت بندە شما االن ت...مثل این که �ادتون رفته کجای�� وی ��
کت حق ندار�د ...در مقا�ل بندە قرار دار�ن �ا من اینطوری  �ه عنوان مدلینگ این ��

� خانومه موحد؟ صح�ت کن�د متوجه هست��

:ل�ام و بزور از هم �از کردم و لب زدم. خش�م زدە بود

... � !حس��

گرە ابروهاش مح�م تر شد

دم و گفتم :دندونام و حر� بهم ف��

معذرت � خوام...شما...از...من...اقای مقدم...

برگشتم و �ه صندل�م تک�ه دادم

...مرت�که ی از خود راض�ه حال بهم زن

؟...فکر کردی � هان؟ �� � فکر کردی � که اینطوری �امن حرف م��

� ل�ام و سفت چس��دە بود که داشتم س کته � کردم د�شب عمه ی من بود که همچ��
�ا تو؟؟؟

...آقای مقدم
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...هه

ن ...مردشور خودت و اسمت و ب��

ن مردشور اون عطرە کوف�� و ب��

ن ی که م��وط �ه تو � شه رو �شورە ب�� � ...اصال مردە شور هرچ��

...سا� -

�له اقا_ 

ە شدم از آینه بهشون خ��

همونطوری که گفتم گ��م شه -

چشم آقا خ�التون راحت_ 

...��ــــع هم �و ته اش و هم ب�ار وقت �مه -

!رفت

سا� اومدو �االی �م وا�ساد

سالم_ 
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سالم...

ه جا کرد و ن�ا� دقیق بهم انداخت و عینک ط�� اش و روی بی�� گوش�� اش جا �
:گفت

 _ � ماشا�...چقدرهم ز��ا هست��

:عنق ز�ر لب پچ زدم

مر�...

...انگشتام و توهم گرە زدم و صورتم و دادم دس�ش

خودم و . ادم�اشدم و کش و قو� �ه �دنم د. چهل دق�قه ای �ار م��ا�م طول کش�د
البته اونطوری . زم آرا��� �ه آرا�ش مال�م �ا استفادە از �م ت��ن لوا. توی آینه ن�اە کردم

...�ه جای رژم که فقط برق لب زدە بود. بنظر � اومد

:برگشتم �ه سمت سا� و گفتم

؟... � !هم��

د�ش و �اال اوردو ن�ام کر . داشت براش هارو مرتب �جاش � گذاشت
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� چون ل�اس ها خ�� تو چشمه ان آرا�شت...ارە د�گه - ون مال�م �اشه اقای مقدم گف��
ە ...به��

...وا...

شونه ا�� �اال انداخت

- � میتون�د ب��د از خودشون ب��

:ز�ر لب گفتم

ولش کن �ا�ا حوصله اش و ندارم...

:شوکه گفت

؟ - ��!

...کجا �ا�د ل�اسام و عوض کنم...ه��� ...

�ذار �ه اقا م�الد ��م ب�اد...همینجا -

.�ه سمت در رفت
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...خودم میپوشم د�گه!... اون و چرا؟...

ی آینه �ا موهای و�و شدم و �شتم ر�ختم و خودم و تو . �� اهم�ت �ه حرفم رفت
. دقت ن�اە کردم

...خوش�لم هستا...

دم�الد �ا ل�خند ذوقنا� �ه سمتم اوم. یهو در �از شد تند برگشتم

دمت گرم سا� چه کردی...�ه �ه -

�� ان�ار لولو رو هلو کردە... � این آرا�ش از خودە  خ��ه ز�ر بنای...وا �ه جوری حرف م��
ە ها آرا�ش خوش�ل��

فس ال� ن�ستا البته اعتماد بن...اوووف چقدرم شما اعتماد �ه نفس دار�ن خانووم -
...حق داری

!ل�اس هام کجان؟...خ�� خب �ا�ا...

 کش�د و گفت
�

:دس�ش و �ه سمت در بزرگ سف�د رن�

اونجان د�گه مگه سا� نگفت بهت؟ -
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...وارد اتاق شدم. �� اهم�ت از کنارشون رد شدم

...س ت�شوناوووف ب�ش�� از دە تا مانکن توی اتاق بود و هرکدوم �ه ن�ع ل�ا

...م�الد و صدا زدم که طو� نکش�د پ��د تو اتاق

!سا� هم توی چهار چوب در وا�ساد

!این همه رو من �ا�د بپوشم؟...

 ...ارە د�گه -
�

مدلین�

م�دونم مدلین�م تو ن� خواد بهم �ادآوری ک�� ...

 رفت که معلوم بود تن خورش عال�ه
�

هن �لند قرمز رن� ون م. �ه سمت پ�� شغول ب��
کش�د�ش از تن مانکن شد

هن و آمادە م�کنم ل�اسات و درار - خ�� خب تا من پ��

!چ��ار کنم؟!...هااا؟...

متعجب برگشت و ن�ام کرد

مه رو بپو�� و قرارە این همه ل�اس و بپو�� نکنه � خوای روی شلوار و تا�ت ه -
؟ � بری جلوی دور���
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...سا� پوزخندی زد و �اعث شد اعص�ا�� �شم

ون � پوشم م�ام د�گه ... ب��د ب��

... هاآقا م�الد مسئول آمادە کردن شما و بر� ل�اس!...�ع�� �� خانوم؟_ 

!�ع�� من جلوی م�الد �ا�د لخت شم؟...

م�الد ل�اس و از تن مانکن در اورد و �ه سمتم اومد 

...تو مثل اینکه �ادت رفته آقای مقدم �� گفت -

:رو کرد �ه سا� و گفت

...سا� مدل �ارش چ�ه؟ -

سا� دست �ه �غل شدو �ه چهارچوب در تک�ه داد

� اندام_  اشهالبته ا�ه اندام درست و حسا�� داشته �...�ه نما�ش گذاش��

ونه اش وصل کردو در گوشش گذاشت و �ا ش. صدای آالرم گوش�ه م�الد �لند شد
همزمان ز�پ ل�اس و برام �از کرد. نگه اش داشت
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...جانم -

 _

ای �ا�ا دارە آمادە � شه د�گه -

 _

...�اشه �اشه ب�ست دق�قه د�گه آمادە است -

.قطع کرد

ون منتظرن - ��ــــع...ب�ا بپوش همه ب��

اینا لخت  �ع�� من �ا�د جلوی چشم. برگشتم و رو در روی آینه ی قدی وا�سادم
!...� شدم؟

...خدا�ا این چه گرفتاری بود اخه

�ش مامان �ه این چه مخمصه ای بود؟ اومدم که از خونه ی کوروش فرار کنم برم پ
...نفس راحت �کشم که از چاله در اومدم افتادم تو چاە

!منتظرە �� هس�� هان؟ -

� تا�م و گرفتم و درش اوردم � ن�ا. �ا ترد�د �ای�� م � کردند خجالت از این که داش��
...� کش�دم و سنگی�� ن�اهشون مثل کو� بود روی دوشم

نگران ن�اش اولش �ه خوردە معذ�� �عد �م �م راە میوف��  -
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ە کرد شلوارم و هم در اشار . �ا ن�اە نگران و �ه جورا�� �غض کردە �ه م�الد ن�اە کردم 
.دمخم شدم درش اوردم و �ا ل�اس ز�رام رو �ه روی آینه وا�سا. ب�ارم

� و در ب�ار �ا�د چس�� �ا�د بپو�� ز�ر این ل�اس - هت ��م ،�ا�د بتک تک ب...سوت��
؟ خودت درشون ب�ار د�گه!...چ��ار ک��

:سا� گفت

� الزم �اشه ها ...البته آقا م�الد_  کر نکنم سوت��

� کش داری کش�د  واسه این که مسخرە ام. �ا صدای ب�ا�� برگشتم نکنه و �فهمه  ه��
�غضم و قورت  چقدر احمقم دستام و �شت کتف ام بردم و �ازش کردم و درش اوردم و 

دادم و س� کردم خ�� طب�� برخورد کنم

-  � وای خانوم شما چقدر خوش�ل��

دش رفت ل�اس و انقدر هول شدە بود که �ا. م�الد که �ا چشماش داشت قورتم � داد
انقدر روم ! ودرنگه اش قرمزە قرمز شدە ب. برگشتم و سا� و ن�اە کردم. �دە بپوشم

زوم کردە بودند که داشتم از خجالت آب � شدم

!چ�ه چرا اینطوری ن�ام � کن�د؟...

:ب�ا�� �ه حرف اومد
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آقا م�الد...من برم... ِام -

:م�الد بزور ن�اهش و ازم گرفت و ن�اش کرد و مبهوت گفت

ها؟_ 

� �� شد �س؟...وا - ن�م  ب�ست دق�قه اتون شد ... خواستم ��م آقای مقدم گف��
...ساعت که

خ�� خب تو برو االن م�ا�م_ 

�نه هام قفل شد و ب�ا�� ن�اە نها�� و �ه �تا�ام انداخت و در نها�ت ن�اهش روی س
!راهش و کش�دو رفت

•••

 � "حس��

� هارو تنظ�م کردند و صحنه رو آمادە ...دور���

دارو ع�اس  ون دادم �ه صند� گذاشتم و �شت تمام ف�لم�� ها �شستم و نف� ب��
...منتظر شدم

...ب�ا�� درو �از کرد و وارد شد �ا هول و وال �ه سمتم اومد
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؟...�� شد؟... بهش گف��

جلو اومد پچ زد

� ...اقا _   ند�د �د�دا دارن دن�ا خانوم لخت تو اتاق وا�سادە آقا م�الدو سا� ام ع��
ن�اش م�کنند

. �ا�� و �ش��دمبرای چند لحظه احساس کردم �له ام داغ شدو د�گه ادامه ی حرفای ب
...تند از جام �اشدم و �ا اعص�ان�ت �ه سمت سالن گ��م قدم برداشتم

:د�گه ح�� برام مهم نبود که �� دارم م��م و چ��ار م�کنم

ە هان؟... !اینجا چه خ��

� سا� و م�الد � جا. در اتاق ل�اس و �از کردم ...م م�خکوب شدم�ا د�دن دن�ا ب��

•••

"دن�ا

ونم تزر�ق چهرە ی در حد مرگ اعص�ان�ش و ابروهای بهم گرە خوردش ترس و �ه ج
هن و از دست م�الد قاپ�دم و جلوی �دنم گرفتم و از ت. � کرد رس قد� عقب پ��

...گذاشتم
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:یهو داد زد

وووون - �د ب�� �مش�د ب��

ون کش�د ک ه ان�ار از همون سا� �ش و ز�ر انداخت و �ه جوری خودش و از اتاق ب��
!...اولشم وجود نداشت

م�الد �ا توهم هستم -

...دارم _

ون تا  - ب�ام �ه حساب  �ه من ر�� ندارە که داری چه غل� � ک�� گفتم �مشو ب��
توهم برسم

د کوتاە ن�ام کرد و رفت � سکوت و  من موندم و . ترس توی چشمای م�الد م�ج م��
� ش�� زخ� رو �ه روم ا�ستادە بود � که ع�� .حس��

!�اری نکردم؟...چ�ه...چ...

:آنچنان دادی زد که �اهام شل شدن و �م موندە بود غش کنم

ب�اتی��  -
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...قد� د�گه ای عقب رفتم

:ب�ا�� درو�از کرد و ترس�دە ن�اهش ب�نمون ردو �دل شد گفت

!جانم؟!...جانم اقا؟_ 

:ود غ��ددرحا� که آت�ش از چشماش � �ار�دو ن�اهش قفل ن�اە ترس�دە ام ب

برو قرار دادە خانوم موحدو ب�ار -

ب�ا�� خشکش زدە بود

:داد زد

برووو -

...ب�ا�� دو��د

ورود �ه  برای چند لحظه حس کردم تمام زحما�� که برای �ه دست اوردن دلش و 
م و هم ح�� آیندە ی �ه خا� و خون کش�د. زندگ�ش کش�دم پودر شدو رفت هوا

!توی چشمای رنگ�ش د�دم

دو اشک توی چشمام حلقه زد �غض �لوم و درهم ف��

... � � این �ارو نکن...حس�� !حس��
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:حر� اعص�ا�� اما آروم گفت

...ب�ند دهنت رو -

:دو�ارە داد زد

ب�اتی�� کدوم گوری رف�� �جنب -

� ب�ا�� �ا قرارداد توی دس�ش وارد شدو نفس نفس زنان قراردادو دا . د دست حس��
� ن�اهش و ازم گرفت و درحا� که دندوناش و از اعص�ان�ت بهم د  حس�� � ف��

ون کش�د خود�ارش و از جی�ش ب��

:دو��دم �ه سم�ش و �ا لح�� التما� گفتم

� تورو خدا... ...توروخدا فسق اش نکن...حس��

:�ا گ��ه گفتم

 م�کنم...این �ارو �اهام نکن...بهت التماس � کنم...
�

...هر�اری ��

�در روی قرار داد زد و جلوی چشمم ر  ...�ز ر�زش کرد�� اهم�ت �ا اعص�ان�ت �ه ��

برای . دندقطرات بزرگ اش�ام از �اسه ی چشمام خا� شدو گونه هام و خ�س کر 
� ا � �ار �ه التماس افتادم و طرف مقا�لم �� اهم�ت روم زم�� نداخت و جلوی اول��

م کرد ...م��� اش �ه �دت��ن ش�ل ممکن تحق��
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ه ور شدە بود و �ا تمام وجودم حس تنفری که در درونم شعل. حالم ازش بهم � خورد
...احساس کردم

اون لحظه فقط و فقط در اوردن اشک اش � تو�ست حالم و خوب کنه

...تحق�� شد�ش، زجه زد�ش �ا ح�� التماس کرد�ش

ا�� که هنوز خ�� زود بود برای د�د�شون و لذت بردن ازشون � ...چ��

مانتوم و �ه سمتم پرت کرد

...بپوش �مشو برو خونه تا ب�ام -

اش�ام بند اومدە . حاال که � دو�ستم �ار از �ار گذشته و �اری که ن�ا�د � شد شد
 کش�دم و �ه تند تند نفس �. بودند و �غض جاش و �ه نفرت و اعص�ان�ت دادە بود

م ت دم که جلوی اعص�ان�ت ام و �گ�� ا �ه وقت اش جوری دندونام و روی هم � ف��
 �ارە امروزش و �ش در ب�ارم که صدای سای�دە شد�شون �ه و 

�
ض�ح � ش��دمتال�

ب�ا�� زنگ بزن خانوم آند�ا منصوری �گو ��ــــع خودشو برسونه -

از اتاق خارج شد

...خم شدم ل�اسام و برداشتم و پوش�دم

...کردم  دستمال برداشتم و �ا�ش. �ل �مه ی چشمام ز�ر چشمم خا� شدە بود

ە شدە بودند �مه ی آسا�سور و د . ک�فم و برداشتم �� اهم�ت �ه ن�اە �ق�ه که بهم خ��
...فشار دادم
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•••

 � "حس��

...مغزم داشت آت�ش � گرفت

کت و �ا خا� �کسان کنم و ا. اعصا�م داغون بود زش بزنم دلم � خواست �ل ��
ون و برم دن�الش ...ب��

دم � ...�اش �ه خوردە �ا مال�مت تر �اهاش حرف م��

...قطرە قطرە ی اش�اش آت�ش �جونم انداخت

...چه غل� کردم من خدا�ا

مطمئنم د�گه . ستا�ه برە د�گه برگش�� در �ار ن�. �ه دفعه نذارە برە من �د�خت شم
جوا�ش و �� ! ت�ل�ف دل �� قرارم چ�ه ؟! ت�ل�ف من چ�ه؟. �شت �شم ن�اە ن� کنه

کت پر�ش ک! �دم؟ ە رو تحق�� کردم و از �� ون؟��م احمق بودم؟ ��م دخ�� ردم ب��

؟ !اونم �ە ��

...ه��� 

�� �ه نما�ش ا�ه منه احمق بهش نگفته بودم که مدل بودن �ع. �خدا که �ە ه��� 
� لخت ن�  ە ی ب�چارە که جلوی م�الد ه�� � اندامت اون دخ�� شد ، � شد؟ گذاش��

...اخه. �خدا که ن� شد
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� �اعث اخه کف دستم و بو کردە بودم که �م �م عالقه ام بهش ب�ش�� � ش ه و هم��
!� شه �ه خوردە حساس شم روش؟

ز اول شمارە اش همون رو . ا�ه � دو�ستم که صدساله س�اە �اهاش قرارداد ن� �ستم
هم خ�ال من راحت تر  و � گرفتم و از راە د�گه ای �اهاش وارد را�طه � شدم اینطوری

دگ�ه من وارد بود که چشم این و اون دن�الش ن�ست هم �ق�ه �ا ش��دن خ�� دل دا
...حاش�ه و این داستانا ن� شدند

-  � ە اومد...چته تو چرا �ه جا آروم قرار نداری...حس�� دخ��

� و این و �ا و اون و �اشدن برداشتم � جام وا� سادم و تند ن�اش دست از رژە رف��
کردم

!دن�ا برگشت؟...

...دن�ا؟!..�؟ -

:پوزخندی زد و گفت

رم آند�ا منظو ...مردە حسا�� مثل این که �ادت رفته قراردادو جرواجر کرد�ا -
...منصور�ه

 کردم
�

�الفه و نگران دستم و توی موهام فرو بردم و پو�
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م خونه... حواست �ه همه �� �اشه...م�الد من دارم م��

ی خونه !...کجا؟ - ...امروز روزە...�ع�� �� داری م��

:داد زدم

تونم درست تمرکز ن� بی�� حالم رو اعصا�م داغونه نمی...�درک که امروز چه روز�ه...
کنم

ە شدند ...سالن غرق سکوت شدە بود و همه بهم خ��

�ه �ارتون برس�د!...کجارو ن�اە � کن�د؟!...چ�ه؟...

دم و ون�ه �عت از ��  دستم و روی شونه م�الد بردم و �ارو بهش س�� ...کت زدم ب��

•••

"دن�ا

:رو کردم �ه رانندە تا�� و گفتم. از تا�� پ�ادە شدم

� جا �مون م�ام... اقا هم��
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فقط زود ب�این...چشم -

وش چمدونم و برداشتم و روی تخت گذاشتم �ل ل�اس هام و جمع کردم و ت
...گذاشتم

...ح�� ق�ِد مامان رو. ق�ِد همه چیو زدم. د�گه تحمل این وضع و نداشتم

؟�ه ق�مته �ه خا� و خون کش�دن غرور و شخص�تت...آزادی �ه چه ق�مت؟

...�له هارو � کردم

.بزور چمدون و تا دمه در بردم

آقا ب�ا �ذارش صندوق عقب نمیتونم...

 کردو �ه اج�ار پ�ادە شدو در صندوق عقب و �
�

...از کردپرو پرو �الفه پو�

اشتم دست خا� د. حرکت کرد�م. چمدونم گذاشت اومد. درو �از کردم و �شستم
...بر� گشتم پ�ش کوروش

...دست خال�ه خا�

گردم خونه ی د�گه دلم ن� خواست بر . �ا�د خودم و واسه غرغراش آمادە � کردم
اصال �ه من چه . ح�� ا�ه �ار �ه زدو خورد هم � کش�د محال بود برگردم. �� مقدم

ە �ه آن�تا ...�س��

� و زدم �ذارە �ه درد خودم �سوزم و �سازم ...من که ق�د رف��

 � � شورمش و پهن اش ا�ه �ه زما�� خدا�� نکردە �ا ��ە مقدم رو در رو شم همچ��
کش�دە و شدە   م�کنم رو بند که �ادش برە اسمش ک�ه و تو چه خانوادە ی گندی قد 
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� مقدم ...حس��

...��ە ی اعصاب خوردکنه عو�� 

...مثل سگ ازش متنفرم مثل سگ

...ح�� حالم از اسمش هم بهم � خورد

•••

 � "حس��

کنارش رد شم که   اومدم که از . یهو �ا �ه تا�� شاخ �ه شاخ شدم. پ�چ�دم تو خ�ابون
...��ــــع پ�ادە شدم و �ه سمت تا�� رفتم. چشمم �ه دن�ا افتاد

:رانندهه �ا د�دنم پ�ادە شد و شوکه گفت

!�� شدە اقا؟ -

:�ا ��� گفتم

برو کنار...
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� و �از کردم �م ن�اە سادە بهم دن�ا صاف �شسته بود �دون این که ح�� �ه ن. در ماش��
�کنه  اصال ان�ار براش وجود نداشتم

پ�ادە شو...پ�ادە شو ب��م خونه...دن�ا...

:رانندە جلو اومد و گفت

� در خدمتم ندار�ن دیرم شدە �ا�د ب - م امری دار�ن �گ�� رم لطفا مزاحم آقای مح��
خانوم �ش�د

:دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و هل اش دادم

...برو �ا�ا...

م که پ�ادە شه. رو کردم �ه دن�ا که دس�ش و   دستم و جلو بردم که دس�ش و �گ��
؟. برداشت و �ل�اش و روی هم گذاشت !�ع�� ��

!نکنه د�گه ن� خواست ب�ینه منو؟

...هرچند حقم داشت

...حق داشت د�گه دلش نخواد ب�ی�تم

ن�م... � � �اهم حرف م�� � ...دن�ا ب�ا �ای�� ازت خواهش م�کنم...ب�ا �ای��

:ل�اش و از هم �از کردو حر� گفت
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 ندارم مزاحم �ش�د آقا...�اشما... من -
�

...حر�

� و د�گه نتو�ستم حرف. خشک ام زدە بود !...بزنم ان�ار که ل�ام و بهم دوخ��

...رانندە اومدو کنارم کش�دو درو �ست

� دارە حرکت � کنه و عشق و احساسم دارە از دستم  تا �ه خودم اومدم د�دم ماش��
ە و من فقط ا�ستادم و دارم تماشا م�کنم م��

...و این ترس از اعماق وجودم �شأت � گرفت. راس�ش اون لحظه ترس�دم

� راحت�ا  ن� تو�ستم �ه. نمیتو�ستم از دس�ش �دم. ترس�دم از دن�ای �عد اون هم��
...�ذارم از دستم برە

فتم و بزور از درو �از کردم �دون این که وا�سم و �ه حرفاش گوش �دم دس�ش و گر 
ون کش�دم � ب�� :جیغ کش�د. ماش��

؟ - معلوم هست چه غل� داری � ک��

مدو�ش و صندوق عقب و �از کردم و چ. اما من مچ دس�ش و ول نکردم. هل ام داد
ون کش�دم ...ب��

� بردمش چمدو�ش و  گذاشتم   �� اهم�ت �ه دادو قال های رانندە �ه سمت ماش��
...خودشو بزور �شوندم و درو �ستم

� قفل و زدم کردم �ه سمت   حرکت.��ــــع �شستم و ق�ل این که درو �از کنه برە �ای��
ون دادو داد زد. خونه :�ا اعص�ان�ت نفسش و �ا صدا ب��
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�از کن درو � خوام برم...�از کن درو -

ع��زم �ه لحظه آروم �اش...دن�ا...

ە چ��ار فکر کردی �ا...اسم منو �ه ز�ون کث�فت ن�ار تو �ه عو�� �ه آشغال - دم م��
ە چجوری آبروم و بردی؟   �ا فکر کردی �ا ...کردی؟ فکر کردی �ادم م��

�
�ه احمق طر�

که ه��� حال�ش ن�ست؟

م چون از اخ الق هاش �ا خ�� دلم ن� خواست ح�� �لمه ا�� از حرفاش و �ه دل �گ��
�ستادە و �ا چه � جلوش ا بودم � دو�ستم وق�� اعص�ا�� � شه د�گه �ادش � رە

.ردماما �� اخت�ار دلم ازش گرفت و سکوت ک. ادب�ا�� دارە صح�ت � کنه

...بزن کنار � خوام پ�ادە شم...بزن کنار -

:داد زدم

پ�ادە �� کجا بری هان؟...تو غلط م�ک�� پ�ادە �� ...

وی آشغال فکر کردی چون �ام و تو خونه ی ت...فکر کردی من �� کس و �ارم ارە -
گذاشتم از � ناچاری و �� ک� بودە؟

:جیغ زد

�� کنار �ا ش�شه رو �شکونم - � ...م��
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� و متوقف کردم !پ�ادە شد. �ه اج�ار ماش��

•••

"دن�ا

ست تا جا�� که فقط دلم � خوا. �ا اعص�ان�ت قدم بر� داشتم. ب�خ�ال چمدونم شدم
� اش و خونه اش دور �شم یهو �ازوم توی د . س�� قفل شدمیتونم از خودش و ماش��

...تند �ه سم�ش برگشتم

� بود !حس��

ه ی ناز� از �غض اش و قورت داد اما حلق. �ا ق�افه ای پر �غض تو چشمام زل زد
!...�شست اشک توی چشماش

کجا م�خوای بری هووم؟ -

� رفت !...�ل اعص�ان�تم �ا د�دن چهرە ی �غض آلودش از ب��

قال های توی  برای چند لحظه فراموش کردم دادو . تا د�د آرومم �ازوم و رها کرد
کت اش و آبرو�� که ازم بردو قرار دادی که �� خود و �� جهت ف یهو انقدر . سق کرد��

مند   و کور شدم که ح�� قطرە اش� که روی گونه اش ُ�خوردو احساس ��
�

�
...�ش�مو�� اش و ند�دم
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ارە ی م�� که اصال تو چ��...�ه تو چه ر�� دارە کجا م�خوام برم؟...�ه تو چه ؟...
ی  منونتم اما حق دوروز بهم پناە دادی دس�ت درد نکنه خ�� هم م...جلوم و � گ��

�� �� دل�ل حق نداش��  اونطوری جلوی �ارمندات ضایع ام ک�� حق نداش...نداش�� 
این �ارو . ..و� نه...من میتونم ازت ش�ا�ت کنم حالیته؟...قراردادم و فسق ک�� 

ه من از � �� چون نه خودت برام اهم�ت داری نه اون �ار احمقانه ای ک...ن� کنم
ب��د ...��د �درک�ارە ات و خودت ب...عق� قبولش کردم و �اهات اومدم �ای قرار داد

�ه جهنممم

�لوم و گرفت و   �ه �ک�ارە �غض. ن�اهم و ازش گرفتم و برگشتم �ه راهم ادامه دادم
...دل�ل اش و نم�دو�ستم. چشمام پر از اشک شدند

...شا�د

فتم و د�گه هیچ شا�د دل�لش اخ��ن فرص�� بود که خودم �ا دستای خودم از خودم گر 
� از من گرفته فرص�� که از � اعص�ان�ت از � �� عق! وقت قرار ن�ست تکرار �شه

. شد

:صدام زد

...دن�ا -

.�� اخت�ار �جام م�خکوب شدم

:�ا صدا�� که �غض در اون �� داد � کرد گفت

...برگرد -
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ە و �اعث شه برگردم اما این �ارو نکر  نکنه �ا حرفا�� که ! داون � تو�ست دستم و �گ��
داشتم احساس  تازە �م �م. تازە ��ە داشت وا�سته � شدا! زدم از خودم روندمش؟

� هم �� ن��جه نبودن ونم دو دق�قه فک ای خدا چرا من نمیت! � کردم که �ارام همچ��
. ام و ب�ندم و زر مفت نزنم

ا موندو �ا د�دن چشمای خ�سش دهنم و . اش�ام و �ا� کردم و �ه سم�ش برگشتم
ل کردم و �ه حالت ون زد اما ��ــــع خودم و کن�� اول�ه برگشتم  چشمام از حدقه ب��

...دس�ش و جلو اورد و دسته �ل�دش و توی ج�ب مانتوم گذاشت

...بهت زدە ن�اش کردم

...زنهر وقت تو�س�� ب�ا �ه � بهم ب...برو و� حق نداری د�گه برنگردی -

:�ش و ز�ر انداخت و در ادانه گفت

...من منتظرت م�مونم...من -

:بزور لب زدم

!ازم � خوای ب�ام خونت؟...

�ع�� ازت خواهش م�کنم این �ارو �ک�� ...من ازت م�خوام...ارە -

دل�لش چ�ه آقای مقدم؟...چرا؟...
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د�شب �اهم حرف زد�م...من و تو...�ع�� ...ما -

درمورد �� �اهم حرف زد�م؟...

درموردە عشق...درموردە...ِام -

 در این مورد �ه من نزدین...من ه��� �ش��دم...نه...
�

شما هیچ حر�

:اخماش درهم شد

...اینطوری �امن حرف نزن -

چجوری �اهاتون حرف بزنم؟...

مثله وقتا�� که دوتا�� تنهای�م...مثله...مثله هم�شه -

...منو شما... 

... ک�� تورو خدا لحن حرف زدنت و عوض کن داری اعص�ان�م �...دن�ا �س کن -

ت اون اعص�ا�� حر� ن�اهم و ازش گرفتم که بهش �فهمونم این منم که �ا�د از دس
:تند گفت �اشم و اون حق ندارە �اهام اینطوری حرف بزنه که دستم و گرفت و 
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...هرطور دلت � خواد حرف بزن...�اشه �اشه -

ب�ش�� دلم . ذی�ش کنمحاال که �اورم شدە بود دوستم دارە ان�ار ب�ش�� دلم � خواست ا
...� خواست از احساسش حرف بزنه

ون کش�دم اومدم که برم که شونه هام و گ رفت و رو �ه دستم و از توی دس�ش ب��
!روی خودش قرارم داد

حق نداری ...ریاصال تو حق نداری منو ول ک�� و ب...ن� ذارم بری...�خدا ن� ذارم -
...م�فه�

بهت زدە تو چشماش زل زدم 

!منظورت چ�ه؟...منظورت...

!یهو �غلم کرد

...شوکه �� حرکت توی �غلش موندم

:آروم درە گوشم پچ زد

...قول م�دم د�گه اذی�ت نکنم دن�ا...�مون پ�ش من...جا�� نرو -

�س ! شد این چرا مثل �ه �چه ی پنج ساله. دق�قا مثل �ه چوب. خشک شدە بودم
!چرا تا وق�� پ�شش بودم این �ارارو ن� کرد؟

!جال�ه
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...جالب و عج�ب

:بهت زدە گفتم

م ...�اشه... نم��

...�سم هللا. ازم جدا شدو پ�شون�م و بوس�د

!...حاال من چرا قبول کردم �مونم خدام�دونه

 گف�� ��ە رو خودتم م�دو�� ا�ه بر� گش�� پ�ش کوروش و �. ای �ا�ا معلومه د�گه
واری ول کردی �ه چک آب دار مهمونت � کردو مجبورت � کرد �ا خفت و خ

ی ک��  ...برگردی � خونه ی اولت و دو�ارە از ��ە دل��

...حاال که خودش �ا ز�ون خودش گفت که دوستم دارە �� از این به�� 

� دم که �ارە  بر� گردم پ�شش انقدر اذی�ش � کنم تا جو�ش دراد، انقدر عذا�ش
 شه

�
...امروزش تال�

ە. مرت�که ی عو��  هیچ وقت �ادم نم��

ە امروز و �ارت رو ...�ادم نم��

� برد هاش هم�اری مثل احمق ها �دون نق و نوق �ا. دستم و گرفت و �ه سمت ماش��
از صندوق عقب  چمدونم و . پ�ادە شدو درو برام �از کرد. وارد محوطه شد�م. � کردم

ردم�ه سمت م�ل ب. اورد و دستم و گرفت �ه سمت در ورودی قدم برداش��م

� االن م�ام - �ش��

424



مت رفت �ه س. کت اش در اورد و آو�زون کرد. ز�رچش� بهش ن�اە � کردم
خونه � ...�شستم. آش��

...حاال که �� مثال...ا�ش...

.فتم�ا �ه لیوان آب �ه سمتم داشت � اومد �� اهم�ت ن�اهم و ازش گر 

ب�ا آب �خور -

� گذاشت  لیوان و . ب�ش�� روم و ازش برگردوندم که �فهمه حوصله اش و ندارم روی م��
...سکوت همه جا پر کرد. و اومد کنارم �شست

...�الخرە �عد گذشت چند دق�قه �ه حرف اومد

ادو � ن��سم فردا دو�ارە قرار د...�ع�� افتضاح بود...�ارم درست نبود...ب�خش�د...
...� برمت امضاش ک�� 

کتت ن� ذارم - د ل�اس بپوش و �ه همون آند�ا جونت �گو ب�ا...من د�گه �ام و تو ��
�د�ش و �ه نما�ش �ذارە حظ ک�� 

د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

قبول کن که �ارت درست نبود...
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برو �ا�ا -

:وشم پچ زدآروم دستم و گرفت و انگشتاش و تو انگشتام قفل کرد و آروم درە گ

ە خو�� �اش - ...دخ��

و �ه ل�ام  دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و حر� هل اش دادم خند�دو تند ل�اش
. چسبوند

...آهاااا

م ک. حاال وق�ش بود ع�شش و ط�ش کنم ه حسا�ه �ار حاال وق�شه لذ�ش و �شورم ب��
...دس�ش ب�ادو �فهمه �ا � طرفه

� دندونام گرفتم و یهو فشار دادم �ه جور  � اش و آروم ب�� ی که کندە شه، �ه لب �ای��
...ا�ه زخم �شه خون ب�اد جوری که ا�ه کندە �شه زخم شه،

نثارش کنم دلم  منتظر بودم ازم جدا شه و �خاطر �ارم �م داد بزنه منم �� فحش
خنک شه

!اما ان�ار نه ان�ار

!ح�� �ه تکونم �ه خودش نداد

عجب بهش مت. دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار دادم که آروم ازم جدا شد
ە شدم . م قلم�ه شد�ا د�دن خون لب اش که لحظه �ه لحظه ب�ش�� � شد چشما. خ��

�ا د�دن تعجب ام دس�ش و روی ل�اش کش�د و متعجب ن�ام کرد

؟ - !�از گرف��
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:شوکه گفتم

!نفهم�دی؟...

د � دستمال برداشت و روی ل�ش ف�� :ن گفتم�ا لح�� نگرا. خم شدو از روی م��

؟...  !خو��

� کرد و �ه �ش�� م�ل تک�ه داد �ش و . ە شدم�� حرف بهش خ�� . �ش و �اال و �ای��
ە شدو تو فکر رفت � بنظر  چهرە اش. ز�ر انداخت و �ه خونه روی دستمال خ�� غمگ��

مع شدە اشک توی چشماش ج. �ش و آروم �ه سمتم چرخوندو ن�ام کرد. � اومد
!...بود

!تو ازم متنفری...تو -

�ادە تک . م�ا د�دن غم توی چشماش �ادە �د�خت�ای خودم افتاد. دلم هوری ر�خت
...تکه �غض ها و گ��ه هام دور از چشم آدم ها

�ا�� � شد و مدام خط قرمز کوروش گ��ه بود اون از این که چشمام و اش� ب�ینه اعص
م � کرد تحق��

!اون ح�� اجازە ی گ��ه کردن و هم ازم گرفت

...شوکه فقط ن�اش م�کردم

ی نگفتم...من که... � ...من که چ��
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� کرد ن�اهش و ازم گرفت و �ش و �اال و �ای��

اش��اە ...و� فک � کردم از روی اعص�ان�ت داری اون حرفارو � ز�� ...گف��  -
...� کردم

:خم شدو دس�ش و توی موهاش فرو برد و در ادامه گفت

م زندون�ت نمیتونم که �خاطر احساسم بزور توی خونه ا...میتو�� بری...میتو��  -
...ا�ه دلت ن� خواد �مو�� برو...برو دن�ا...کنم

...ای وای. �اشد

...ای وای من

...��ە فهم�د ازش متنفرم �د�خت شدم رفت. من چ��ار کردم

•••

 � "حس��

...وشحال�ه جورا�� هم خ! شوکه شدم. یهو دستاش و دور گردنم بردو �غلم کرد

!ت؟�ع�� احسا� که من داشتم و اونم داش! �ع�� اونم منو دوست داشت؟

...دستام و دور �مرش بردم و صورتم و توی موهاش فرو بردم
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است ازم جدا دلم ن� خو . �� از لذت �خش ت��ن لحظاتم و داشتم تج��ه � کردم
ا�د درە  دلم � خواست تا . دلم � خواست برای �ک عمر توی آغوشش �مونم. شه

...آغوشش �ه روم �از �مونه

...منم دوست دارم -

...دلم ضعف رفت

دم و �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست داشدو �ا ازم ج. �ل�ام و روی هم ف��
!عج�ب بود. چشمای درشت و دل��اش توی چشمام زل زد

ش و ش��دم هوری �ا این که وق�� جمله ا. �ا این که دلم � خواست حرفش و �اور کنم
!دلم ر�خت اما اون لحظه ه��� و توی چشمای معصومش ند�دم

...نه عشق نه نفرت

...ان�ار داشت �ه آدم معمو� و ن�اە � کرد �ه عابر �ه رهگذر 

...ک� که ه�چگونه ارز�� براش ندارە

!دلم گرفت

ە د�گه � ا�� و �ه سمتم  چشماش احسا� نداشته اش و رو کردند �ا این که ز�و�ش چ��
روانه � کرد

!...اون از عشق � گفت چقدر �دبود که عش�� وجود نداشت

:آروم صور�ش و نوازش کردم و لب زدم

...الزم ن�ست تظاهر ک�� ...
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•••

"دن�ا

!از کنارم رد شدو رفت

؟ !این چجوری فهم�د؟!...�ع�� ��

...وا مگه � شه

ی داری؟ �ا�ا من دارم م��م عاشقتم لعن�� توی اون �له ی تو مگه چ�ه علم � !غی�� چ��

...�ا صدای �سته شدن در اتاقش �ه خودم اومدم. �له هارو � کرد

� راحت�است ...مگه �ه هم��

انقدر بهت . رمحاال که عاشق شدی چشمات و در م�ارم ا�ه �اور نک�� منم دوست دا
...م��م که �اورت شه

...اصال

ە بهش ثا�ت کنم !اصال به��

�ا . نم � خوامش�ا موندنم شا�د �اورش �شه که م. اون گفت برو اما نه �ا�د �مونم
ی که هستم � کنم � � فقط خودم و �د�خت تر از چ�� ...رف��

� هام و �اال زدم گو�� و برداشتم و شام سفارش دادم ...آست��
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ل و برداشتم  ...و روشن کردم و �شستم و منتظر شدم شام و ب�ارن TVکن��

ی �شد م و خاموش کردم و �الفه �اشدم که زنگ بزن TV. �ک ساع�� گذشت خ��
ذاهارو تح��ل دو��دم و درو �از کردم غ. ب�ینم �� شد که اف اف �ه صدا در اومد

...گرفتم و پولشون و حساب کردم

خونه شدم � � چ�دم �ه �ا. وارد آش�� رچ آب هم همه رو دونه دونه خوش�ل روی م��
موهام و �شتم . د�مه های مانتوم و �از کردم و درش اوردم. گذاشتم و دوتا لیوان 

...ر�ختم

•••

 � "حس��

دم و �ا عص�ان�ت غ��دم :حر� گو�� و �ه  گوشم ف��

ە بیوفتم دست از من �ه تو م��م �ه �اری کن من از � این دخ�� !...�ع�� �� مامان؟...
 �ه هفته اس نخواب�دە ب�ا �اهاش حرف بزن؟؟؟

�
�م بردارە تو م��

موت زنگ �ا�ا �خدا زن ع...فقط دو�لمه �اهاش حرف بزن...دو�لمه...��م...ع��زم -
نه و  � � ن� خوادش شب تا صبح غر م�� م�گه شما �اری  زدە م�گه از وق�� فهم�دە حس��

...کردین که از من فرار�ه
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.�ع�� �� مگه عقل اش و از دست دادە...

...توروش �گو ن� خوا�ش که �ل�م ب�خ�الت شد...خودت ب�ا بهش �گو -

االن کجاست؟...

ون منتظرە - ب��

گوشیو �دە بهش...

 ن� خوا�ش؟ -
�

!� خوای بهش ��

 بهش �گو، � خوام بهش ��م د�گه قال ق... 
�

ض�ه رو �کنمارە د�گه مگه خودت نم��

...االن نه �ذار �ه وقت د�گه االن اصال حالش خوش ن�ست...نه نه -

�ه من چه که حالش خوش ن�ست...

-  � این چه طرز حرف زدن �ا مادرته هاا؟...عه حس��

ە ی فالن فالن شدە بو ... دم�ا شما نبودم که ق��ونت برم �ا اون دخ��

ە توهم �ه �اری کن شب �ش و �ذارە رو �... بهش م��م ب�اد...خ�� خب - الش �گ��
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�خوا�ه ز�ر چشاش گود شدە

:ز�ر لب گفتم

...�درک...

:مامان متعجب گفت

؟ - !�� گف��

گو�� و �دە بهش...ه��� ...ه��� ...

 کردو گفت
�

:پو�

...گو�� دس�ت �اشه...خ�� خب فعال -

ی کردما ...چه گ��

•••

"دن�ا

نه اومدم که در بزنم متوجه شدم دارە �ا ک� تلف�� . �لو�� صاف کردم � �ه . حرف م��
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 � .  دارە �� م�گهدلم � گفت در بزن و برو داخل �ه دلم � گفت �شت در وا�سا بب��
ون ب�ا هم نبود و �ه در  کنج�او گوشم. خالصه حرف ش�طون رفت تو گوشم و ب��

...چسبوندم

ارە ع��زم -

_

؟...نه ق��ونت برم - �� � این چه حرف�ه م��

_

منم دلم برات تنگ شدە -

_

...ب�ینم سوف�ا...اهوم -

_

کت اونجا همو � ب�ن�م - ارە ارە ب�ا ��

_

نه ن�ا�� ها!...خونه ؟ -

_

کتم تا خونه...اخه - ینجا ن�ست م�ای تنها�� ک� ا... اخه من �م شلوغه ب�ش�� ��
ە عشقم ...حوصله ات � م��

...مغزم داشت منفجر � شد
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وع �ه لرز�دن کردند بودو همه ی �س اون عاشق من ن. از شدت اعص�ان�ت دستام ��
!حرفاش دروغ بود

مه ا�اری دل�ل اون ه. �س دل�ل اون اش�اش. منه احمق و �گو حرفش و �اور کردم
!که کرد که پ�شش �مونم؟

...اصال از کجا معلوم نخواد ازم سوءاستفادە کنه

از این که �اری کرد که . داز این که گولم زدە بو . از کجا معلوم نخواد �ه �ال�� �م ب�ارە
شدە بود که �م و  و از همه مهم تر از این که یهو�� پ�دا . حرفای دروغش و �اور کنم

� �ه احمق سادە ل�ح �ش�نم �ای حرفاش و دلم ە �ماله و منم ع�� صابون بزنم که  ش��
طرف عاشق شدە داغون شدم

ە رو چرخوندم و ن�اە اعص�ا�� ام و روش قفل کردم مون حالت تو ه. تند دستگ��
شد �عد از سکو�� طوال�� قطع کرد و از جاش �ا. گو�� �ه دست خشکش زد

� دن�ا - برات توضیح م�دم ...برات...بب��

ە که عقب کش�دم جلو اومد که دستم و �گ��

اعت �شدە هنوز چند س...�اورم ن� شه چطور میتو�� انقدر �ست �ا�� ...دروغگو...
ا �� د�گه �!...اینه دوست داش�نت؟...که تو چشمام ن�اە کردی و گف�� دوسم داری

 �� � ە ��م �ا عشق اولتون صح�ت � کردین آقای مقد...الس م�� م؟�ا به��

!اوتم م�ک�� چرا ال� قض...تو از ه��� خ�� نداری!...این چرت و پرتا چ�ه؟...این -
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 من �ا�د برم...و� حاال د�گه �اخ�� شدم...خ�� نداشتم...
�

�ع�� را� جز ...راست م��
� ندارم ...رف��

هارو �  ن�اهم و از چشمای �غض آغشته �ه �غض اش گرفتم و در حا� که �له
دم :� کردم حرفام و �اهاش م��

 تظاهر نکن؟...
�

م�ک�� عو��  این تو�� که داری تظاهر ...بهت م��م دوست دارم م��

رم � شد از ک� �ه جوری که خودمم �م �م داشت �او . �امال تو نقشم فرو رفته بودم
ی که عاشقش بودم خ�انت د�دم در حا� که را�طه ی اون �ا سوف�ا�ه خ � ول مغز �ش��

...اصال �ه من چه که اون �ا چند نفرە. برام اهم�ت نداشت

مه دل من فقط �ا�د عاشقش کنم �عدشم، م�گن آدمه عاشق �خاطر عشقش از ه
ە از همه ...می��

دن�الم � اومد و و س� داشت آرومم کنه

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

...�ذار برات توضیح �دم...دن�ا تورو خدا ص�� کن -

و تند تند  �ه مانتوم که روی �ش�� م�ل آو�زون بود چنگ زدم و ��ــــع پوش�دمش
د�مه هاش و �ستم

اونچه که �ا�د � شندم و ش��دم...توضیح ات و نخواستم...
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 عش...تو -
�

!ق؟تو �ه اون چند تا �لمه که از � دلسوزی و ترس زدم م��

:�ا اخم تو چشماش زل زدم

؟...از �ە دلسوزی؟... عاشق�؟  نکنه از �ە دلسوزی �ه منم گف�� ...دلسوز�ه ��

و ابراز عالقه من چرا �ا�د از روی دلسوزی �ه ت...زدە �ه �ت...معلومه که نه...نه -
کنم

�ه همون دل�� که از � دلسوزی �ه سوف�ا ابراز عالقه � ک�� ...

:یهو داد زد

سوف�ا دیو�ست -

ە شدم شوکه بهش خ��

� ادامه داد ...�دون این که صداش و ب�ارە �ای��

م نذاشته ب�ا بهش گفتم ن� خوامش مامان زنگ زدە م�گه �ه هفته است �ل� رو ه -
 � �اهاش حرف بزن که �ل�م �خوا�ه هم��

؟... � هم��
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-  � ...�خدا که هم��

� کردم و شال هم و روی موهام انداختم ...حر� �م و �اال و �ای��

ە رو چ. از کنارش رد شدم رخوندم و کفشام و پوش�دم و بنداشون و �ستم دستگ��
...خارج شدم

من که برات توضیح دادم...دیوونه شدی...دن�ا کجا...دن�ا -

م ادامه م�دادم بون ا�ستادم کنار خ�ا. س� نکردم �ه سم�ش برگردم فقط �ه مس��
دستم و جلو بردم

تا��...

ستم و گرفت و �ه طو� نکش�د که جلوی �ام ا�ستاد درو �از کردم که �ش�نم که یهو د
� چسبوندم اش تزر�ق درحا� �غض لحظه �ه لحظه اشک و �ه �ل� ه! �دنه ی ماش��

:� کرد آروم لب زد

مگه من چ��ارت کردم؟...چرا داری �ا من این�ارو م�ک�� هووم؟ -

ومدە بودم و ان�ار تازە �ه خودم ا.دلم هوری ر�خت. تو چشمای �غض آلودش زل زدم
...تازە متوجه غل� که داشتم � کردم شدە بودم

ی نداشت. اون هیچ گنا� نداشت ...هیچ تقص��

�ن کینه ا م �دون این که �ه من صدمه ا�� بزنه �دون این که کوچک�� �� ازش �ه دل �گ��
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 اش و نابود � کردم 
�

داشتم زند�

!من واقعا � بودم؟

...�ه عو�� !...�ه ش�طان؟

...�ه آشغال؟

...حالم از خودم و از زندگ�م بهم م�خورە

...رد جان فرسارو�اش � شد مرد و د�گه ند�د درد آدم هارو د�گه نکش�د این همه د

. اشک توی چشمام جمع شدە بود

...ازت خواهش � کنم...برگرد...دن�ا -

آروم �م و تکون دادم

...شا�د د�گه هیچ وقت منو ن�ی�� ...ن� خوام برگردم...

ش�م و �از چشمای پر از ا ازش جدا شدم و. روی پنجه وا�سادم و ل�اش و بوس�دم
کردم

...شا�د من �د بودم که...شا�د...تو آدمه خو�� هس�� ...

...و �ستمن�اهم و ازش گرفتم �شستم و در . �غض بهم مجال ادامه دادم و نداد

برو اقا...
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...را افتاد�م

•••

 � "حس��

...اون رفت

شمام در حاال من موندم و تص��ری از اون که مدام جلوی چ. برای هم�شه رفت
...صدا�� از اون که توی گوشام نجوا � کنه. چرخشه

...و �ادی از اون که ذهنم و درگ�� تر از هم�شه کردە

...من

!من د�گه اون آدم سابق نخواهم شد

مرم �ه �ا�ان احساس م�کنم ع. احساس � کنم د�گه قل�� توی س�نه ام وجود ندارە
...رس�دە

...ان�ار که �� هدف فقط دارم نفس � کشم

خ�� �� ازم  �ا صدای سائ�دە شدن الس��ک های ماشی�� که پ�دا بود تو فاصله ی
...متوقف شد برای چند لحظه آرزو کردم مردە �اشم
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؟...هوی اقااا - د�م نفلت � کرد�ما...م���� � برو کنار داش��م م��

:کنار رفتم و مبهوت و توفکر لب زدم

ب�خش�د ...ب...

...دس�� �ه سمتم پرت کردو رد شدند و رفتند

خونه شدم � � شام افتاد. درو �ستم وارد آش�� د�غض �لوم و . چشمم �ه م�� ...درهم ف��

چه �ال�� �ە من . هان�ار این �غض لعن�� قرار نبود دست از �م بردارە و ب�خ�الم ش
اوردم حاال مثل ابر م�� که اخ��ن �اری که گ��ه کردە بودم و �ه �اد ن� . اومدە بود

...بهاری گ��ه � کردم

...صند� و دادم عقب و �شستم

د. ا�ه سوف�ا نبود � � دادم و �ه سوف�ا ا�ه �ه حرفای مامان گوش ن. ا�ه مامان زنگ نم��
چقدر . ه بود� گفتم که هیچ احسا� بهش ندارم امشب دن�ا رو در روی من �شست

...�دە که ان�ار برای هم�شه �ا�د تو ح��ش �مونم

 کرد
�

...د�گه نمیتونم. د�گه نم�شه زند�

� �ه ت کت وق�� اونجا جای�ه که عشقم و ع�� �که آشغال پرت چجوری برگردم تو اون ��
ون ...کردم ب��

!چجوری تو�ستم اشک اش و در ب�ارم؟

شمام � چک�د �ا هر قطرە اش� که از چ. �م درد � کرد. دستم و توی موهام بردم
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...احساس � کردم چشمام دارە از حدقه در � آد

•••

"دن�ا

... � اقا همینجا منتظر �اش م��م ب�ان حساب ک��

خانوم مارو قال نذاری  -

قال �ذاری چ�ه؟ مؤدب �اش...دارم م��م پولتو ب�ارن د�گه...وا...

درو ک���دم و وارد محوطه شدم

:داد زدم

شا�ااان...

:همزمان �ا قدم ها�� که تند تند بر� داشتم دو�ارە صداش زدم

؟...شا�ااان... کجا��

در ورودی �از کردو �ه �عت �ه سمتم دو��د 
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؟...سالم خانوم - � خوب هست��

ب�ا برو پول تا�� دمه درو حساب کن...سالم...

چشم -

رو �ل سالن  اول �م و تو بردم و ن�اهم و . درو �از کردم. از کنارم رد شدو رفت
� . مخداروشکر ک� نبود خودم و داخل کشوندم و درو آروم �ست. چرخوندم �اورچ��

� خودم و �ه نردە رسوندم و تند �له هارو � کردم �اورچ��

دن�ا -

دم و �جام م�خکوب شدم  کردم و برگشت. �ل�ام و بهم ف��
�

م �ه سمت حر� پو�
...آن�تا

چ�ه؟...

؟ - !برگش��

چه سوال�ه � پر� اخه... برگشتم د�گه...نه هنو تو راهم...

؟ -  ک�� �ه مدت!...واسه ��
�

!ه هفته �شدەهنوز �!...قرار بود بری �ا �� مقدم زند�
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ای �ا�ا آن�تا ولم کن اصال حوصله ندارم...

ە ی اتاقم و چرخوندم ...دستگ��

راس�� �ا�ا کجاست؟...

� سفر - رف��

!سفر؟...

� ترک�ه سفرە �اری - ارە �ه چند روزی رف��

:ز�ر لب گفتم. نفس راح�� کش�دم و از ته دل حس آزادی بهم دست داد

خداروشکر...

:ن�اهم و �ه آن�تا دادم و در ادامه گفتم

حاال � بر� گردە؟...

...احتماال �ا فردا �عد از ظهر �ا �س فردا -
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:آروم �ه دیوار مشت ک��وندم و ز�ر لب زمزمه کردم

ە لعن�� ...
�
ا

!وا -

دمد�مه های مانتوم و �از کر . ن�اهم و ازش گرفتم و وارد اتاقم شدم

آب که من از  �ع�� ن� شد خ�� مرگت دوروز ب�ش�� �مو�� اونورە...کوروش کوروش...
دس�ت �ه نفس راح�� �کشم

 و طبق معمول مانتوم و پرت کردم رو �ش�� تک م�لم که یهو صدای ج��
�

نگ ج��ن�
...ش��دم

� مقدم یهو �ا �ل�دای خونه ی �. متعجب �ه سم�ش رفتم ب�ینم تو جی�ش چ�ه
!مواجه شدم

!...دلم گرفت

...�ه جورا�� دلم واسش � سوخت

نه دورو و دروغگو فکر ن� کردم انقدر سادە �اشه که ��ــــع �ه منه آب ز�رە �اە �ه م
...�ه منه �د�خته ب�چارە دل ب�ندە

!...اخه من �� دارم

...ه��� 
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� گرفتم�اش این �ار طرف مقا�لم دیر دل � �ست که اینطوری عذاب وجدان ن

� و زدم حاال که د�گه ن� خوام برگردم پ�شش اون �ا�د انقدر  حاال که من ق�د رف��
...وا�سته � شد که زجر �کشه؟

...اخه اون که گنا� نداشت

...�ادە اخ��ن سوا� افتادم که ازم پرس�د

!هوووف

...�ل�دارو روی عس� پرت کردم و چشمام و �ستم. روی تخت دراز کش�دم

.

.

.

:�ا صدای �ه اوج رس�دە ی �ا�ا از جام پ��دم

... هان؟قرار شد چ��ار ک�� ...�اشو �اشو �گو ب�ینم واسه ی �� برگش�� خونه -

سم هم توان شوکه فقط ن�اش � کردم هنوز مغزم غ�� فعال بود ح�� � شد گفت ج
حرکت نداشت از �س که ترس�دە بودم

؟ - ز در انداختت مگه قرار �شد جنازت و تو خونه ی ��ە نگه داری ا...چرا برگش��
ون از �ه سوراخ مو  ون از پنجرە بری تو از پنجرە انداختت ب�� یب�� � ...�� چ��
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:دستام و روی گوشام بردم  و جیغ زدم

�سهههه...

ط ادای گ��ه و مثل هم�شه اش�ای من ح�� اشک تمساح هم نبود فق. زدم ز�رە گ��ه
کردن و در � اوردم

نمیتونم � فه�؟...د�گه نمیتونم...�ا�ا من خسته شدم...

:داد زد

ە � - ی خ�� وع کردی و تا تهش �ا...تو غلط م�ک�� دخ�� �د بری مگه �اری و که ��
دست خودته؟

 � ی نداشت از تخت خودم و �ای�� کش�دم و رو در   حاال که گ��ه های ال��م روش تاث��
:روش وا�سادم و �ا اعص�ان�ت گفتم

خواد دلم ن� ...دست خودمه دلم ن� خواد انجامش �دم ...ارە دست خودمه...
حالیته �ا واضح تر ��م

:پوزخندی زدو گفت

� و مادرت و بزن که �شت گوشت و د�دی ا...اهاا - ین دوتاروهم �س ق�د آم���ا رف��
� بی�� 
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فت که گفتم :داشت �ه سمت در م��

زدم...

...�جاش موندو برگشت �ه سمتم

ه ازم خواسته رو شا�د فکر � کرد ا�ه بهم �ادآوری کنه که واسه ی �� دارم �اری ک
م و دو�ارە �شم همون دخ�� � �ه ز�رش که ج لوی دستورا�ش � انجام �دم آروم �گ��

...خم � کنه

...د�گه ن� خوام برم...ق�د مامان و زدم...

� شدە بود که تصم�مم ق. آب �ا� و ر�ختم رو دس�ش ...طع�هحاال د�گه مطم��

گرە ابروهاش مح�م شدو �ه سمتم اومد

؟ - !�� گف��

�  که ش��دی... د�گه ن� خوام برم پ�شش...هم��

؟...عه جدا؟ - � � تصم�� گرف�� چطور شد دن�ا خانوم همچ��

ه��ونه و واسه ی �شستم فکر کردم د�دم کجا به�� از خونه ی �ا�ا جونم که انقدر م...
ش � ش�نه ش وقت � ذارە �ای حرفای دخ�� ش تکون ن� ذارە آب تو دل...دخ��
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...�خورە

ت�که میندازی؟ -

روی تخت دراز کش�دم و پتو رو رو �م کش�دم

ارە ت�که میندازم...

پتورو کنار زد

د می�ی�� �مشو ل�اسات و بپوش برگرد همون گورستو�� که بودی وگرنه �...�اشو -

:�شستم و �ا اعص�ان�ت گفتم

؟؟؟... داری من  تهد�د م�ک��

دم و تا زما�� فقط �اشو برگرد خونه ی ��ە مق...اسمش و هر �� دلت م�خواد �ذار -
که دلش و �ه دست نیوردی هم همونجا م�مو�� 

...�� این که �مونه �ه حرفام گوش �دە �ه سمت در رفت

؟... � ...دل�لش چ�ه؟...واسه �� �� که نگو که واسه ی �ه مشت مدارک داری ِجز م��
�اورم ن� شه 
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...برگشت �ه سمتم

...از ق�افه اش پ�دا بود که تو فکرە

:یهو اخمش محو شدو جاش و �ه �ه ل�خند زور� داد و گفت

ون ��ە تو دفعه ی ق�� هم �خاطر مدارک وارد زندگ�ه ا...تو!...منظورت چ�ه؟ -
شدی �ادت رفته؟

م و �ذارم رو خانوادە اینو هم �ادم نرفته که تا��د کردی تمام تمرکز ...نه �ادم نرفته...
 که...اش نه خودش

�
�� مقدم  اما حاال برعکس داری �صورت غ�� مستق�م بهم م��

ت و �فرس�� خونه اش که �ا...و عاشق خودم کنم هاش و ح�� حا�� شدی دخ��
 کنه

�
!�ارەدرحا� که معلوم ن�ست ممکنه ��ە چه �الها�� � من ب! زند�

دن�ا د�گه داری قض�ه رو ز�ادی گندە اش م�ک��  -

وای چرا چرا اون مدارک و � خ...�گو دل�لش چ�ه...بهم �گو...قض�ه گندە هست...
� خوای �� مقدم �ه من دل ب�ندە

:یهو داد زد

�� بود که منو تو فکر کردی مادرت ز...چون �درو مادرش زندگ�ه منو �ه گند کش�دن -
�ه ز�رم و عشق � ...م�� که عاشقش بودم و هر�اری واسش � کردم...ول کنه و برە؟

مرجان منو تورو  از چن�م در اوردن انقدر اون زن�که ز�ر گوشش ور ور کرد که اخرش
ول کرد رفت
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!اصال از حرفاش � در ن� اوردم. هنگ فقط ن�اش � کردم

!زن�که ک�ه؟...

� ��ە...ل�ال - ی مقدم مادرە هم�� ...زنه جهانگ��

:هنگ چند�اری �ل� زدم و متعجب لب زدم

؟... � ە؟...اون!...مامان حس�� !اون �اری کرد که مامان ازت طالق �گ��

ت�اط کن دوستای � �ه مرجان � گفتم خانومه من ع��زمن �ا این زنه قطع ار ...ارە -
�ارە خودش و   انقدر اومدو رفت که �الخرە...� گفت خانومه خ���ه...جد�د پ�دا کن

م د�دن خودش و اون شوهر آب ز�رە �اهش �ه �اری کردن مرجان د�گه چش...کرد
...منو نداشت 

...�اشدم و �ه سم�ش رفتم

!�ع�� واقعا خانوادی مقدم انقدر آدم های �دی بودند؟

...اما

ن اولشم از �ارای تا جا�� که من �ادمه مامان از همو . اما کوروش هم آدم خو�� نبود
؟. �ا�ا خوشش ن� اومد !و� ا�ه راست �گه ��

؟ !ا�ه واقعا خانوادە ی مقدم زندگ�مون و نابود کردە �اشن ��

ی؟... !...�س تو � خوای انتقام �گ��
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ن...هم انتقام هم مدارک - ت این دلم �عد و� ا�ه �شه انتقام هم گرف...مدارک مهم��
...سال ها آروم � شه

اش�� رو چرا دست نگذاش�� رو خودە مقدم و ز�ش دق�قا دست گذ!...چرا ��ش؟ -
ک� که هیچ گنا� ندارە این وسط

� مقدم �ع�� جهانگ�� مقدم...  واسه ی...چون حس��
�

�ن اتفا� ��ە �� �ه  ا�ه کوچک��
� ...دونه اش بیوفته اونا آشوب � شن ی ن�ست ��ە وارث خاندان مقدمه �م چ��

...� فه� دخ�� 

� کردم و گفتم :�م و آروم �اال و �ای��

� خوای چ��ار کنم؟... 

: دس�ش آروم روی موهام کش�د و گفت

...حاال شدی دن�ای من...عا �ار��ال دخ�� �لم -

��ە رو عاشق کنم �عدشم ولش کنم که شکست عش�� �خورە؟... 

�ه جورا��  -

452



 فته؟�ع�� این همه �ار واسه ی �ه شکست عش�� که �عد �ه مدت از �ش �...

ی را�طه ن...ن� افته - غ�� از دخ�� ...داشتهآمارش و در اوردم ��ە تاحاال �ا هیچ دخ��
� د� که دیر از قد�م و ند�م هم گف...عموش که اونم مثل این که م�� بهش ندارە ��

ە هو  ە اصال شا�دم د�گه از �اد ن�� وم؟عاشق � شه دیرم از �اد می��

...تو فکر رفتم

ی را�طه نداشته؟ � تاحاال �ا هیچ دخ�� ...اخه مگه � شه! �ع�� واقعا حس��

م که نداشته. اصال غ�� قا�له �اورە چکس نبودە چطوری ک� که تا حاال �ا ه. اصال گ��
!یهو عاشق احم�� مثل من م�شه؟ شا�د دارە دروغ م�گه

...صدرصدم همینطوری وگرنه مغز خر که نخوردە طرف

هیچ وقت از �اد  اصال ام�ان ندارە �ه آدم �ه آدمه د�گه رو ...عشق ک�لو چند �ا�ا...
ە ...اینا همه اش حرف مفته منم ول معطلم...ن��

!�ع�� تو �ه عشق �اور نداری؟ -

همونطوری تو فکر پتورو روی خودم کش�دم و چشمام و �ستم

ی وجود ندارە... � � چ�� تا�رهم �اشه فقط ماله قصه هاس...نچ اصال همچ��

چشمام و �از کردم و ن�اش کردم. پوزخندی زد
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!چ�ه؟...

...خوشم اومد �ار��ال -

؟... از این که �ه عشق اعتقاد ندارم؟!...از ��

داری و �ه ک� نه از این که از من �اهوش تری و دل ات و واسه ی خودت نگه �  -
نم�دی

فراموش م�ک��  توهم مامان و ...مگه دلم و از � راە اوردم کوروش...مگه ال��ه...وا...
نگران ن�اش

از در داد�اە که  پنج سال از رفت�ش گذشته اما هنوزم احساس � کنم دیروز بود که -
ون اومد�م د�گه اون ک� که من براش جون � دادم نبود که نب ن�اهش مثل . ودب��

...شق و خوندمن�اە غ���ه ت��ن آدم زندگ�م بود و من همون لحظه فاتحه ی اون ع

ە شدم ...بهش خ��

د؟ � اون داشت درموردە �� حرف م��

!نکنه عشق واقع�ت دارە

؟ ...�ادق�قا مثل �ا. �ع�� منم �ه روزی عاشق � شم...ا�ه داشته �اشه ��

...وای حسا�� مشتاق د�دن اون روزم

!� خوام زودتر حسش کنم
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؟ �ا ��ە دعوا موا که نکردی؟ - �  توهم ز�ونت...اصال واسه �� برگش�� ...تند و ت��

نه �ا�ا دعوا چ�ه؟...ها؟...

�س دل�لش چ�ه هووم؟ -

 د�گه حوصله نقش �ازی کردن و ...د�گه حوصله اش و ندارم...خسته شدم...
...ای خدا ای �اش � شد...ندارم

:پ��د میون حرفم و �ا اعص�ان�ت گفت

نم تا�� - � ...ب�ند دهنت و �اشو آمادە شو زنگ م��

:�ه سمت در رفتکه گفتم

...فقط...

...برگشت

ا�طه ی از هم �اش�دە � خوام اینو �دو�� که من ا�ه برگردم نه �خاطر تو بودە، نه ر ...
و �ه من ر�� فقط �خاطر هدف خودم دارم بر� گردم و انتقام ت...شدە ی تو مامان

ی که خواستم و بهم...ندارە � .. .م�دی �اری که خواس�� و واست انجام م�دم چ��
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ل�خندی روی ل�اش �شست

ت � کنم اصال خودم حمای�. آزادی بری هرجا�� که دلت � خواد.... �عد اتمام -
زودتر برگردی پ�ش مادرت

:روم و ازش برگردوندم و تو فکر رفتم

...خ�� خب برو...

:دو�ارە اعص�ا�� شدو گفت

مؤدب ترو  مردم روز �ه روز ...این چه طرز حرف زدنه هان؟ زدە �ه �ت؟...دن�ا -
�� �ه خود � تبه�� از ق�ل م�شن، تو روز �ه روز ب�ش�� داری گند م��

!وا �� گفتم مگه؟...

 کردو گفت
�

:پو�

؟ - !� برگش��

:�� اهم�ت ن�م ن�ا� بهش انداختم

دو روزی � شه...ا�ش...
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:صداش اوج گرفت

!دوروزە برگش�� و ک� �ه من نگفته؟ -

احت �عدشم من که دارم ...وا حاال �� شدە مگه؟... فک کن اومدم اس��
حاال سکته نک�� �ه وقت...بر� گردم

دهنت و ب�ند �اشو آمادە شو -

ە رو چرخوندو رفت ...حر� دستگ��

ە ...روی تخت ولو شدم و �ه سقف خ��

...حاال � دو�ارە � خواد برگردە و برە تو نقش

� رفتم صورتم و . ش�دم�ه ل�اس ش�ک برداشتم و پو . �الفه و �� حوصله از تخت �ای��
ی های حالت دارم و �ه ورە صورتم ر�ختم ...آرا�ش کردم و چ��

دارو جا گذاشتم ک�فم و گو�� ام و برداشتم اومدم که برم که یهو �ادم افتاد �ل�
...برگشتم و از رو عس� برداشتمشون و پر�شون کردم ته ک�فم

ون ...تا�� دمه در منتظر بود. از اتاق زدم ب��

...دن�ا -

�ا صدای آن�تا برگشتم
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هووم؟...

:ل�خند پر از محب�� روی ل�اش �شست و گفت

مواظب خودت �اش -

!یهو دلم گرفت

ش��دم هیچ وقت از  سال ها بود که این جمله رو از ز�ون ک� �ش��دە بودم �ا ا�ر هم
...ته دل نبودە و فقط برای حفظ ظاهر بودە

...عن�� ندارملحظه �ه لحظه ب�ش�� �اورم � شد که من ه�چکس و توی این دن�ای ل

!ح�� �ه نفر که نگرانم �اشه

بهش ل�خند زدم

خدافظ...�اشه...

از کردم و در تا�� و �. براش دست تکون دادم برگشتم و �ه راهم ادامه دادم
...�شستم

� متوقف شد � خواست ح�� دلم ن. طو� نکش�د که جلوی خونه ی �� مقدم ماش��
...توی ذهنم اسم کوچ�کش نقش ب�ندە

...فقط خداوم�دونه چجوری � خواستم برای �ه مدت طوال�� تحملش کنم

داخل �ک  آروم درو �از کردم کنج�او �ه. �ل�د و تو قفل انداختم و چرخوندم
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!...�ع�� خونه نبود؟. همه جا غرق سکوت بود. کش�دم

 مثل من خول و چل و ای �ا�ا ا�ر هم �اشه �ه نفرە د�گه اونم �ه �ه نفرە آروم نه ��
...دیوونه 

 کردم و اتاق �له هارو �. �ل خونه رو از ز�ر نظر گذروندم. وارد شدم و درو �ستم
!�س واقعا خونه نبود. خوا�ش و ن�اە کردم

؟ !ا�ه فراموشم کردە �اشه ��

؟ا�ه ب�اد و �خاطر این که �� اجازە اومدم تو خونه اش پرتم کنه ب ون �� ��!

...وای ح�� فکر کردن بهشم �م و �ه درد � آرە

•••

 � "حس��

ە شدە بودم و غرق در اف�ارم ...�ه نقطه ای خ��

:م�الد �ا آرنج اش �ه پهلوم ک���د و در گوشم پچ زد

-  � � ...حس�� الووو...ن��ت توعه...هوی �اتوعم ...حس��

�ه س�نه اش  دستم و . از این که رشته ی اف�ارم و �ارە کردە بود اعص�ا�� بودم
:چسبوندم هل اش دادم و گفتم
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؟... ته وح�� چه خ��

!سالن کنفرا�س غرق سکوت شد

� و متعج ب ن�اهم آروم �م و چرخوندم و �ه افرادی که در سالن حضور داش��
ە شدم و� زدم و ل�خند مصن. تازە متوجه گندی که زدە بودم شدم. � کردند خ��

:گفتم

ب�خش�د...

�عد از �ه ن�اە کش دار همه مشغول شدند

خب آقای مقدم نظرە شما چ�ه؟_ 

سوا� م�الدو ن�اە کردم که روش و ازم برگردوند

:رو کردم بهشون و ن�اە سوال�م و روشون چرخوندم و گفتم

!دروموردە؟...

!ط�ح ها�� که ارائه داد�م_ 

...اعص�ا�� بودم و �� حوصله

د ان�ار �ه جای حرف از ز  � �و�ش فحش �الفه بودم و هر کس درمورد �ار حرف م��
. عت گذاشتای �اش � شد برگشت خونه و ک�ه ی مرگش و برای چند سا. � ش��دم
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...�� دغدغه و �� فکر

� �اری رو بهم م�دە؟ اما مگه ذهن مشغول من اجازە ی همچ��

ار�د واسه ی �ه ا�ه ام�ان دارە جلسه رو �ذ. ب�خش�د من امروز حال مساعدی ندارم...
وقت د�گه

اما اقای مقدم ما_ 

از جام �اشدم

ون راهنما�� کن... �ازم عذرخوا� م�کنم...م�الد آقایون و �ه ب��

...د�مه ی کت ام و �ستم و �ه سمت در خرو�� سالن قدم برداشتم

� و برداشتم !دیهو در �از شدو م�الد وارد ش. گو�� ام و سوئیچ ماش��

و دماغ �ار  دل...چند روزە اصال ان�ار تو �اغ ن�س�� ...دیوونه شدی...چته تو �� -
!نداری

حالیته؟...خسته ام م�الد م�فه�؟...

�ت شدە...اینو برو �ه �� �گو که �شناس�ت! خسته؟ - �  افتادە �گو ا�ه اتف...�ه چ��
�

ا�
تا حلش کن�م
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گفتم که خسته ام...ه��� �شدە �ا�ا...

:�عد �ه مکث طوال�� گفت

ی؟ - کجا داری م��

کجارو دارم برم؟...خونه...

ِام م��م -

:ن�اش کردم و گفتم

!چ�ه؟...

� شه شمارە ی دن�ا رو بهم �دی؟...م��م � شه -

...شم اوردە بودن�ا ش��دن اسم دن�ا ان�ار که آب یخ روی �م خا� کردند و �ه هو 

ه �ل�م دل �� قرارم شا�د دلم � خواست تند تند اسم اش و از ز�ون این و اون �شنوم ک
ام�دوار �اشه �ه اینکه حضور اون دخ�� واقع�ه واق� بود 

 من � افته و اون موقع اس که هم
�

ه ی تالشم و � کنم و �ه روزی گذرش �ه مس�� زند�
!که پ�ش خودم نگه اش دارم و از سوء تفاهم درش ب�ارم

ون اومدم و گفنم :�ی تکون دادم و از فکر ب��
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!شمارە ی دن�ا رو � خوای چ��ار؟...

�ارش دارم -

!چه �اری اونوقت؟!...�ارش داری؟...

� شه �دی؟...او�ش د�گه �ه خودم م��وطه -

ندارم شمارە اش رو...

-  
�

من خودم د�دم شمارت و بهش دادی...محاله نداشته �ا�� ...دروغ م��

کتم تو فال گوش وا�سادی ب�ینم من دارم �ه م!...تو!...�ع�� �� م�الد؟... دلینگ ��
!�� م��م؟

-  � �� تو اوال که فال گوش وای�ستادم و از دور د�دم داری شمارە ات و م��
ون کردی قراردادشم که فسق...گوش�ش کت ب�� ر ن��جه �س د...�عدشم طرف و از ��

کتت ن�ست و �ه آدم معمول�ه ای داری واسه  ب�ینم حاال هم بهانه...د�گه مدلینگ ��
ی این که من بهش نزد�ک �شم

نم تو دهنت که... � � م�� �ه من چه که ...�زدە �ه �ت �...ال اله اال هللا...م�الد همچ��
همم��م ندارم شمارە اش رو �ف...تو � خوای �اهاش را�طه داشته �ا�� 
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م - ...اش �اشه د�گه �ا�د توی پروندە اش شمارە...�اشه �س من از خانوم ب�ا�� � گ��

ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت در رفت

ی من م�دونم �اتوها... رفش جلوی در �خدا �فهمم رف�� ط...م�الد شمارە اش و �گ��
ت شه واسه سای��ن کت دارت � زنم که درس ع�� ...ورودی ��

دادە �ا�� دس�ش که  متعجب و اعص�ا�� ن�ام � کرد و مثل کسا�� که تازە مهر تای�د و 
:بزنه روی شک و شبهه هاش قد� جلو گذاشت و گفت

ە شدی ارە؟...�س �گو  - گفتم �لوت پ�شش گ�� کردە بهت !...عاشق دخ��
...هه...برخورد

؟... ��..! 
�

ە رفت، ا�ه عاشقش بودم که ق...معلوم هست �� داری م�� رارداد دخ��
اش و فسق ن� کردم دیوونه

ک�ش در ار  - فکر ...ت�اطهفسق کردی که برات حاش�ه �سازن که نگن طرف �ا مدل ��
کردی من خرم ن� فهمم

...د�گه داشتم آم�� � چسبوندم

 � ...ش�طونه � گفت برم �� بزنم تو صور�ش فک اش و ب�ارم �ای��

ون دادم  نفسم پر از . ق�ل از این که قدم از قدم بردارم درو �از کردو رفت خشمم و ب��
دم � افتادم ک � � که ا�ه این �ارو ن� کردم صدرصد سکته ی ناقص م�� ...ف زم��
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دن�ا ، دن�ا تو چ��ار کردی؟

ورو�رم �م �م ول کردی و رف�� و من و انقدر درگ�� خودت کردی که �ل آدم های د
�م شدە � ...دارن بو � برن که من �ه چ��

 بهم فرصت اینو م�داد که برای �ه مدت کوتاە کن
�

...ارت �اشم�اش حداقل زند�

�� برام مهم د�گه ه�. اون موقع جلوی همه وا�م�ستادم و � گفتم که عاشقت شدم
...نبود ح�� خانوادە ام 

...�ه �اری � کردم که همه بودنت رو کنارم ب�ذيرند

!مجبورشون � کردم �ه �ذیرش

کت خارج شدم و راە خونه رو در پ�ش گرفتم � و �ارک کر . از �� سوئیچ و . دمماش��
...برداشتم

و �ل�دو سوئیچ و پرت ک. �ل�دو توی قفل بردم و چرخوندم و وارد شدم � ردم روی م��
...کت ام و در اوردم

•••

"دن�ا

...قل�م تو دهنم بود

ی �گه که تحق�� شم � ...� ترس�دم از این که �ه چ��
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ە فقط ن�اش � کردم !تو خودش بود و اخماش در هم. خ��

� ناهاری که چ�دە بودم ا�ستادم و�زون کردم ل�ام و آ. عقب عقب رفتم و کنار م��
 شد دلش ن�اد �م دستام و �شتم بردم و �م ز�ر انداختم که ا�ه اومد د�دو اعص�ا�� 

ونم نندازە ...داد بزنه �ا حداقل از خونه اش ب��

:یهو �ا لح�� بهت زدە و غرق ذوق گفت

!!!دن�ا؟ -

!� سکته � کرداز چهرە پ�دا بود داشت از خوشحا. �م و �اال بردم و ن�اهش کردم

!البته ا�ه برداشتم از ق�افه اش این بودە �اشه

:آروم و �ا ترد�د لب زدم

مقدم ...اقای.... خودم هستم...اهوم...

.  نگفتمشوکه فقط �جام موندم و ه��� . دو��دم �ه سمت ام و مح�م �غلم کرد
� نداشتم  برای گف��

�
!درواقع حر�

� گفت  �ه ح� بهم...و� م�دو�ستم...فکر � کردم د�گه نم�ای...ق��ونت برم -
بر� گردی 

...ازم جدا شدو پ�شون�م و بوس�د 

دنم که �م �م از �ه جوری موهام و نوازش � کرد ، �ه جوری خوشحال شدە بود از د�
...این که ولش کردم و رفتم داشت دلم � گرفت 
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:تو چشماش زل زدم و ل�ام و ازهم �از کردم

گفتم ب�ام پ�شت...دلم برات تنگ شد...

:ل�خند �غض آلودی روی ل�اش �شست و گفت

...منم خ�� دلم برات تنگ شد...منم -

!ا�ه تنگ شد چرا زنگ نزدی؟...دروغگو...

:کوتاە خند�دو گفت

م �ه خودت...گفتم مزاحمت �شم - ...دلم � خواست برگش�ت و �س��

فتم تو �ازم منتظر م�موندی؟... !�ع�� ا�ه واسه ی هم�شه م��

ە شدم :که آروم لب زد. �ه ل�اش خ��

منتظرت � موندم تا آخر عمرم...عمر... تا اخر -

...چقدر حس خو�� داشت ش��دن این جمله از ز�ون �ه آدمه د�گه

ە دارم بهش دروغ م��م �ا راست �اهم و ازش ن. � دو�ستم �اهوشه و ��ــــع � گ��
� � چرخ�د گرفتم و صند� و دادم عقب و درحا� که ن�اهم روی غذاهای روی م ��
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:گفتم

...نمیتونم ولت کنم که...و� من دوست دارم...

ی توی �ه جور ! چونه ام و گرفت و صورتم و رو�ه روی صورت خودش قرار داد
خجالت آب شم فرو  چشمام زل زد که ترس�دم از این که �ازم بهم �گه تظاهر نکن و از 

خونه � ...برم توی �ام�ک های کف آش��

من �ا�د چ��ار � کردم؟...من...ا�ه ولم � کردی و � رف��  -

:ل�خند زدم و گفتم. توی دلم نفس راح�� کش�دم

قرار ن�ست د�گه تنهات �ذارم...حاال که اینجام...

د�گه تنهام ن� ذاری نه؟ -

ای �ا�ا...گفتم که � خوام پ�شت �مونم...

زی ز�ر پوستم �الفاصله لر . ل�اش و آروم �ه ل�ام چسبوند و من ان�ار برق گرفتم
ر از لذت ل�اش اما �ا لغزش آروم و پ. دو��دو حس کردم خون توی رگ هام منجمد شد

ت��� توی �دنم که �م �م شدت � گرفت نه تنها یخ ام آب شد �ل�ه ان�ار شعله ی آ
 �د روی �مرم �شست

�
...روشن شدو عر�

س کردن ل�ای دلم ن� خواست هیچ گونه عکس العم� از خودم �شون �دم و� احسا

468



دیرتر ازم  خوش فرمش روی ل�ام �اعث شد �� اخت�ار دستام دور گرد�ش حلقه که
...جدا شه

� تک�ه دادم دتر و تندتر � شد  �م �م ر�تم نفس هامون داشت تن. �اسنم و �ه ل�ه ی م��
� لحظه �ه لحظه ب�ش�� غرق � شدم که ی. و بوسه هاموم شدت � گرفت هو حس��

!خودش و ازم جدا کرد

ما اون آروم پچ متعجب و اعص�ا�� از این که ازم جدا شدە بود، تو چشماش زل زدم ا
:زد

...من ن� خوام بهت آس�ب بزنم...من -

 از دهان
�

م خارج �شد و تو انقدر این حرفش تاث�� گذار بود که �جام موندم ، حر�
!خدای من این د�گه چجور موجودی بود؟! فکر رفتم

� هر کسه د�گه ای جای این بود ��ــــع از فرصت استفادە � کردو �� د ر نظر گرف��
...دق�قا مثل برد�ا. طرف مقا�لش لذت خودش و � برد

...لعنت بهت...لعنت بهت برد�ا

که من تا ا�د   تو �اری کردی. تو تمام تصورات منو �س�ت �ه ج�س مخالف من�� کردی
م ...دلم نخواد �ا هیچ ��ی ارت�اط �گ��

...اما حاال � فهمم که همه ی انگشتای �ک دست ش��ه هم ن�س�ند

� جمله ی سادە و پر معناش �ه �ک�ارە اعتمادم و جلب کرد حساس � کردم ا. �ا هم��
تمادی که هیچ کس اع. حاال د�گه �ه �� از مورد اعتماد ت��ن آدم های زندگ�م طرفم

...تاحاال نتو�سته بود جلب اش کنه
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!...ح�� �ا�ا

ون اومدم و ن�اهم و از نقطه ا�� نا معلوم گ .رفتم�ا صداش از فکر ب��

�د شد...ع��زم ب�ا ناهارت و �خور د�گه -

ود و خودش �ا برام غذا کش�دە ب. رو �ه روش �شستم. �لوم صاف کردم و ل�خند زدم 
ە شدە بود انگشتا�� بهم گرە زدە شدە ز�ر چونه اش بهم خ��

�خور د�گه -

� ! نکنه دوس نداری؟!...نم�خوری؟...خودت �� ... د�گه  � خوای زنگ بزنم �ه چ��
واست ب�ارن

اخ��ن ...اخه مثل �ه خواب م�مونه...فقط دلم � خواد ن�ات کنم...فقط...نه نه -
� انقدر جدی بود که فکر کردم رف�� و �شت �ت و  هم ن�اە  جمله ات موقع رف��

...نکردی

:�ا لح�� �چه گونه و لوس گفتم

...االنم ا�ه ناراح�� میتونم برما...گفتم که دلم تنگ شد برگشتم...

:تو �لو خند�د و �ا چشما�� غرق ذوق گفت
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...غذات و �خور...ق��ونت برم -

ن�اهم و ازش گرفتم و قاشق چن�الم و برداشتم و مشغول شدم

� �ە �ار بودی؟... حس��

اهوم -

؟... �س چرا برگش��

...�� حوصله بودم برگشتم خونه -

اها...

برگش�� پ�ش خانوادت ارە؟ -

!ِ�؟...

همون روزی که ول کردی و رف�� د�گه -

نه پ�شه �� از دوستام بودم...اها...
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!واقعا؟ -

اهوم...

�ع�� هنوز �ا، �درت قهری؟ -

اهوم ...

، و� �اهاش آش�� �ع�� نه برنگرد �مون پ�شه من...�ا�ا دخ�� برگرد پ�شش گناە دارە -
کن چشم �ه راهته ها

هیچ کس چشم �ه راە من ن�ست نگران ن�اش...

؟ - ��!

...ای وای

:�م و �اال بردم و ن�اش کردم و گفتم

ام دعوا � کردو ن�ا�د �اه... چشم �ه راهه که چشم �ه راهه...�ع�� منظورم اینه که...
د � �م داد م��

دە د�گهحتما �ه �اری کردی که �ت داد ز ...خب ع��زمن اون �درته حق دارە -
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م هیچ �اری نکردم... اصال ب�ینم تو طرف م�� �ا �ق�ه...نخ��

معلومه که تو ق��ونت برم -

�س د�گه حرف نزن �ذار ناهارم و �خورم عشقم...

د�دم . دم و ن�اش کردم�ا سکو�� که کرد ن�اهم و از �شقاب غذام گرفتم و �م و �اال بر 
� ��ی!  �� حرف مشغول شدە و ت���ت  �اورم ن� شه �ع�� خانوادە ای که همچ��

!کردند �اعث جدای�ه مامان و �ا�ا شدند؟

!نکنه کوروش دروغ م�گه

...نمهوووف اصال د�گه مغزم ن� کشه که �خوام درمورد این �حثا فکر ک

...ترجیح دادم ب�خ�ال ناهارم و �خورم

وع کردم �ه جمع کردن � دست �ه �ار شه �� ...ظرفا �اشدم و ق�ل این که حس��

...�م و �اال بردم و شوکه ن�اش کردم! یهو مچ دستام و گرفت

:�ا ل�خند مرموزی گفت

احت  کن...خودم انجامش م�دم - تو برو اس��

!�ذار �مکت کنم خوو...

:وسط ل�خندش اخم خندە داری کردو گفت

473



احت کن - گفتم برو اس��

:آروم و شوکه لب زدم

!�اشه د�گه...

...منتظر بودم دستام و ول کنه

...ِاهم ِاهم...

�ه دستام اشارە کردم 

وکه فقط بهش ش. صور�ش و جلو اوردو ل�اشو روی انگشتام لغزوند و دستام و بوس�د
!ن�اە � کردم

�� انقدر مه��ون و �ا �ا�ا لعن�� من تاحاال �ا�امم این �ارو نکردە بود تو چطور میتو
.!..مح�ت �ا�� خدا م�دونه

:آروم پچ زد

-  � برو �ش��

...دستام و رها کرد

...همونطوری مبهوت �ه صند� برداشتم و �شستم و مشغول تماشاش شدم

� ظرفشو�� افتاد ...چشمم �ه ماش��
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� ظرفشو�� خوو... � ظرفارو �ذار تو ماش�� !حس��

برگشت و ن�م ن�ا� بهم انداخت

خودم �شورم خ�الم راحت ترە -

� ظرفشو�� ! �ع�� �� خ�الت راحت  ترە؟! ...ها؟... استفادە  این همه آدم از ماش��
!� کنند

�ه منو تو چه ع��زم؟...خب استفادە کنند -

اصال چه مع�� م�دە مرد ظرف �شورە هووم؟...وا �ع�� �� اصال...

چه مع�� ...استانا�ادمه � گف�� مردو چه �ه آرا�شگری و این د...از اون حرفا بودا -
ای مردم �اشه م�دە مرد دس�ش تو موها و صورت دخ��

!همه رو ض�ط کردی ارە؟...وااا...

:�ا خندە گفت

همه ی حرفات �ادم م�مونه...ارە -
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...جدأ؟...

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم

اهوم -

خب �گو ب�ینم �ادته من چرا ولت کردم و رفتم؟...

ش�� آب و �ست و برگشت و �ش�ش و �ه س�نک تک�ه داد

� موض�ع �اهات حرف بزنم - اتفاقا � خواستم درمورد هم��

خب؟...

...سوف�ا...خب ع��زم من برات توضیح دادم که -

�ه ما خ...سوف�ا؟... �  سوف�ا ان�ار خانوم مل�ه ای چ��
�

�ا�ا اون ...�� ندار�م�ه جور�م م��
ە ی زشتوی احمقه خول و چل که ...دخ��

!یهو چشمم بهش افتادو ز�ونم قفل کرد

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم

� ...ب... م و راس�ش من �ع�� وقتا اصال نمیتونم جلوی دهن..من...ب�خش�د حس��
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م ای م��م که طرف مقا�لم ناراحت � شه...�گ�� � خدا دلم �ا�ه و� �...همه اش �ه چ��
همه ی حرفام از روی اعص�ان�ته

 کردو برگشت ش�� آب و �از کرد
�

�م و �ه  �اشدم و از �شت �غلش کردم و . پو�
:کتف اش چسبوندم و گفتم

�اشه؟... ب�خش�د...

د�گه حرف  حرفات ناراحتم نکرد این که پ��دی وسط حرفم �ه جورا�� حس کردم -
ە نزنم به��

...عه عشقم حرف بزن...

...برگشت �ه سمتم. تو �لو خند�دو قفل دستام و دورش �مرش �از کرد

ارە و نه خواهد فقط � خوام �دو�� سوف�ا نه جا�� توی زندگ�ه من داشته و نه د -
من هیچ وقت نتو�ستم اون و دوس داشته �اشم...داشت

؟... �س س� ات و کردی و نتو�س��

� چون اون � گفت عاشقمه و من حس کرد...س� ام و کردم...راس�ش ارە - م شا�د ب��
ین که از �چه حداقل �ه حرمت ا...اون همه آدم دروغ� عالقه ی سوف�ا واق� �اشه

 �اهم بزرگ شد�م
�

�...

477



!مگه تو تاحاال �ا چند نفر بودی؟...مگه...

ی روی ل�اش �شست و گفت � :ل�خند ش�طنت آم��

شما تا حاال �ا چند نفر بودی خانوم؟ -

:هول شدم

!من راس�ش...من...من...

�گو جواب �دە زود...ارە ارە شما -

� هولم نکن دارم جوا�ت و م�دم... حس��

وع کرد �ه خند�دن ��...

...ن� خواد نخواس��م -

داشتم جواب م�دادما...

جوا�م �دی مهم ن�ست -
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؟... !�ع�� ��

وی زندگ�ت �ع�� گذشته ی هر آد� �ه خودش م��وطه مهم اینه که االن ک� ت -
ن�ست

 �ا اینو گف�� که منم ��م گذشته ی تو �ه خودت م...
�

��وطه و ازت جدی داری م��
سم؟ !سوال ن��

�...گذشته ی من �ا�ه خانوم - میتو�� بری ب��

�� �ل�... � � حرف م�� خ�� مطم��

نم چون مطمئنم - � � حرف م�� ...مطم��

سونمش و ب�ینم عکس العمل اش چ�ه گفتم :واسه این که ب��

�س من � پرسم د�گه ...�اشه...

:�� اهم�ت شونه ای �اال انداخت و گفت

س  - ب��

ە شدم ...�ه ن�م رخش خ��
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د ت فرو می�� ...المصب عجب ن�مر�� داشت اصال آدم و �ه ح��

...م��م...ِاهم...

�گو -

...بی�� ات...

ون زدو گفت :چشماش از حدقه ب��

!بی�� ام؟ -

� چند بر  و از روی ��ــــع دستکش هاش و دراورد. نگران بهم زل زد گ دستمال م��
�اغذی برداشت و جلو ب�ن�ش گرفت و تند دستماالرو ن�اە کرد

!دارە خون م�اد؟ -

؟!...هااا؟... � �خداهم...�ا�ا � خواستم ��م بی�� ات و عمل کردی ؟...خوِن �� ��...

ە شد که از حرفم �ش�مون شدم ح ر� �ه جوری �ا ق�افه ی خن�� بهم خ��
...دستمال هارو مچاله کردو توی سطل انداخت

خونه خارج شد � !از آش��

!وا نکنه ناراحت شد؟
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دو��دم �ه سم�ش و دس�ش و گرفتم

عشقم ا�ه � دو�ستم ناراحت � �� ازت ن� پرس�دم...

ناراحت �شدم -

چرا شدی...

م��م �شدم ع��زم -

ی؟... خب االن داری کجا م��

:� جاش وا�ساد و گفت

م ل�اسام و عوض کنم د�گه - ...ع��زمن دارم م��

خب برو...اها خب...

توهم برو ل�اساتو عوض کن �ه ل�اس راح�� بپوش اذ�ت ���  -

!ل�اسام رو؟...
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ارە د�گه -

!من که ل�اس نیوردم �ا خودم...

ل�اسای اون دفعه ات و بردم گذاشتم تو �مد جدا�ونه برو بپوش -

:�ا چشما�� درشت شدە ن�اش کردم و گفتم

ردی؟تو ل�اسای منو بردی دونه دونه �ا دستای خودت تو �مد آو�زون ک...

:بهم زل زد و گفت

!ن�ا�د این�ارو � کردم؟! ...ارە د�گه -

 � ...اون لحظه فقط دلم � خواست ببوسمش هم��

�ا خندە ازم . مواسه همینم وقت و تلف نکردم �دون معط� ل�ام و �ه ل�اش چسبوند
جداشدو �غلم کرد

تو چرا انقدر خو�� هووم؟...

...�ش و توی گردنم فرو بردو موهام و بو کش�د

لحظه غرق  برای چند . بی�� ام و �ه شونه اش چسبوندم و عطرش مشامم و پر کرد
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بوی عطرش شدم یهو ترس عجی�� �ه جونم افتاد

 در مقا�ل عکس العمل نا�ها�� 
�

: ام نداشتم گفتمتند ازش جدا شدم و درحا� که حر�

ە...ِاهم... ە زودتر برم ل�اسام و عوض کنم...به�� به��

ل�اسام ، از بو�� که  از خودم متنفر بودم از . ��ــــع �له هارو � کردم و وارد اتاق شدم
...مثل چسب چس��دە بود �ه ل�اسام و ول کنم نبود

روی تخت . وشه ایتند تند د�مه هام و �از کردم ل�اسم و مچاله کردم و پرت کردم گ
...ولو شدم

...هوووف

� گرم � شدند که حرارت ل�ا�� ر  و روی ل�ام احساس چشمام و �ستم �ل�ام �م �م داش��
...کردم

...نفس نفس زنان اینورو اونورە تخت و ن�اە کردم. تند از جام پ��دم

!ک� تو اتاق نبود

...خدای من چه �ال�� داشت � من � اومد

� بوسه ام و تج��ه کردە  �ه جوری شدە بودم که هر که نم�دو�ست فکر � کرد اول��
!بودم

� احسا� �س�ت �ارها و �ارها برد�ا این �ارو انجام دادە بود و من هیچ وقت هم چ��
!بهش، بهم دست ندادە بود

 � خ. داغون از تخت اومدم �ای�� � . ونه رسوندم�له هارو � کردم و خودم و �ه آش��
� ز آب کردم و � �دون که المپ و روشن کنم در �خچال و �از کردم و �ه لیوان ل��

� گذاشتم و . کش�دم چشمام و  صند� و دادم عقب �شستم خم شدم و �م و روی م��
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...�ستم

رس�دە بودم که انقدر ت! داشت خوا�م � برد که حس کردم موهام دارن حرکت � کنند
ی که لحظه �ه لحظه در م � ن تغی�� م�کرد س� نکردم ح�� �م و �لند کنم تنها چ��

�ان قل�م بود !�ازشدن ب�ش از حد �ل�ام و ��

:آروم پچ زد

خواب�دی؟...دن�ا -

� رفت � �ل ترسم از ب�� � رو . �ا صدای حس�� کردم بهش   نفس عم��� کش�دم و خشمگ��
:و گفتم

خونه چ��ار م�ک�� اخه؟...مرض داری؟... � ه ترک داشتم زهل!...نصف ش�� تو آش��
!� شدم احمق

ار�� �ه برق شوکه توی اون ت. �اشدم که برم که دستم و گرفت و روی �اش �شوندم
ە شدم  اش خ��

�
...چشمای رن�

ە خو�� �ا�� که - ...قرار شد دخ��

ون کش�دم ...�لو�� صاف کردم و خودم و از توی �غلش ب��
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شب خوش...خوا�م م�اد...

ص�� کن.. . ص�� کن -

...خت�ه لیوان برداشت و توش آب ر�. برگشتم �ه سم�ش. �جام م�خکوب شدم

خون - � هب�ا اینو ب�� که دو�ارە �ا��� اون همه راە و ب�ای تا آش��

ە شدم و �عد ن�اهم و بهش دادم از دو�ارە داشتم �. بهت زدە �ه لیوانه توی دس�ش خ��
:قد� عقب گذاشتم و گفتم. احساسا�� � شدم

�شنه ام ن� شه  د�گه...د�گه.... ن� خوام...مر�...

...ش گرفتمراە اتاق خواب و در پ�. د�گه وای�ستادم ب�ینم عکس العمل اش چ�ه

•••

 � "حس��

!لیوان توی دستم خشک شد

�  لیوان. �ا �غ�� که توی �لوم گ�� کردە بود عقب عقب رفتم و �شستم و روی م��
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ە شدم ...درگ�� بودم   . گذاشتم و بهش خ��

� �ار احساس عذاب آور و لذت �خ�� رو  ی که برای اول�� ە دخ�� در من بوجود  درگ��
اوردە بود

عا هنوز �اور شا�د واق. اصال شا�د ندونه. �دون این که خودش احسا� داشته �اشه
� �شدە. نکردە که من چقدر دوسش دارم ...شا�د هنوز از احساسم مطم��

...اما اخه چرا �ا�د واسه ام نقش �ازی کنه

ین ها دل�� داشته نکنه همه ی ا. اون � تو�ست دست رد �ه س�نه ام بزنه و طردم کنه
...نکنه فقط دارە تحملم � کنه که �ه هدف اش برسه! �اشه

م �  دستم و کش�دم. صدای گو�� ام �اعث شد ن�اهم و از لیوان آب �گ�� و از روی م��
...برداشتمش

!رضا بود

!ساعت دو بود. تا�م گو�� و ن�اە کردم

.. ..نصفه ش�� اخه...خدا لعنتت کنه رضا اخه این چه وقت زنگ زدنه...

...وصل کردم و در گوشم گذاشتم
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الوو...

...گو�� و عقب گرفتم.  صدای �لند موز�ک پردە ی گوشم و لرزوند

کرم داری این موقع شب زنگ زدی هان؟...احمق کر شدم...

...�م �م صدای موز�ک �م شدو صدای رضا واضح تر

؟ - چطوری تو خو��

ارە...

� من ت��ه مهمو�� خ�� خفن ام �اشو ب�ا دور هم حال کن�م - بب��

تو نم�دو�� من اهل این هول �از�ا ن�ستم...ب�یند �ا�ا...

؟؟؟...منو �گو �ه فکرە ک�م...وا - ب�ا اینجا پرە د�� ...�ا�ا نپوک�دی تو اون خونه تنها��
...مخ�ه �ه خوردە

 کردم و گفتم
�

:پو�

رضا �اری نداری � خوام برم �خوا�م ...
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:لحن جدی شد

-  � !...�� شدە �کری؟...چته تو حس��

ه��� رضا ب�خ�ال...

!الل مو�� گرف�� ...حرف بزن خب -

رضا م��م ...

!�� �گو؟ -

ە وارد زندگ�ت شدە �عد م�گه دوست دارە در ... حا� که هیچ م��م فکر کن �ه دخ��
احسا� بهت ندارە

خب؟ -

بنظرت دل�لش �� میتونه �اشه...خب ...

�ه من �ا �ه تو نزد�ک شدە -

فکر کن �ه من...
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پولدارە؟ -

 پولدار؟...نم�دونم...
�

تو �ه چه آدم ها�� م��

:�ا خندە گفت

...�ه آدم های مثل تو م�گن پولدار....رفیق جان عارضم �ه خدمتت -

ای مرض...

اندازە ی تو پولدار هست؟...نه �� شو��  -

ای �ا�ا...

!�گو د�گه هست �ا نه؟ -

� و این داستانا... گفت خانوادش معمول��

آهااا -

دل�لش و پ�دا کردی؟...االن این آها �ع�� �� �ارآ�اە؟...
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ە �خاطر پولت � خوادت - �ع�� تو تاحاال متوجه �شدی؟...احمق دخ��

...قل�م از جا کندە شد

ک�د � ��ــــع گو�� و قطع کردم و پر�ش کردم رو . �غضم �م �م داشت می�� خدا�ا .ی م��
...�ع�� 

ی شدم که �خاطر پولم بهم نزد�ک شدە !�ع�� من عاشق دخ��

؟ ا�ه رضا اش��اە کنه ��

رفای رضا هم �ذار �ه چند روز �گذرە شا�د �م �م احساست درو�ش و بروز �دە و ح
!اش��اە از آب در ب�اد

••••

"دن�ا

خونه شدم تن خوا�الودم و  � �ه صند�  نصف �دنم هنوز ن�مه فعال بود وارد آش��
ە �. فقط خدا م�دونه ا�ه گشنه ام ن� شد تا � � خواب�دم. رسوندم ه نقطه ای خ��

...شدم

...سالم و عل��م -

:ن�م م�� پ��دم �اال و بهت زدە گفتم
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؟... !وای تو اینجا��

کجا �ا�د میبودم؟ -

کت!...نم�دونم...ها؟... !فکر کردم رف�� ��

کت کجا بود - احت کنم...نه �ا�ا �� که تو اومدی   حاال ...� خوام �ه چند روزی اس��
ون اصال ن� خوام از خونه برم ب��

:�ا خندە گفتم

ون... ...منم دلم ن� خواد بری ب��

ن�م ن�ا� بهم انداخت

ز حرفت و خداروشکر که حداقل واست خسته کنندە ن�ستم البته ا�ه برداشتم ا -
لحنت درست بودە �اشه

!منظورت چ�ه؟...

ه��� ب�خ�ال  -

491



!وا �گو د�گه...

نگف�� واسه �� �ا �درت دعوات شدە؟...راس�� ...گفتم که ب�خ�ال -

 م�گفتم حاال �ا�د �� . آب دهنم و پر صدا قورت دادم و ن�اهم قفل ن�اهش شد
بهش؟

...ب�چارە شدم

:دم و گفتماطراف و ن�اە کر . خودم و زدم �ه اون راە که مثال فک کنه �ش��دم

؟... � این گوش�ه منو ند�دی حس��

وا�ش و �دم و شک �عد �ه ن�اە مبهم طوال��  که �امال پ�دا بود فهم�دە ن� خوام ج
:کردە گفت

!...نه -

؟... !چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

ه���  -

ن� خوای بهم ص�حانه �دی اقااا؟...

 کردو گفت
�

:ناچار پو�
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�اشه -

...دلت نم�خواد بهم ص�حانه �دی �گو خودم ب�ام... 

:�ا خندە گونه ام و بوس�د و گفت

...حرص نخور ق��ونت برم دارم بهت م�دم د�گه -

جوری از ز�ر چ. من د�گه دارم دیوونه � شم. خدا�ا � قرارە این قض�ه تموم شه
...چ�م کنه حس م�کنم بو بردە که من ک�م و .هر �ار ن�ام �. سوالش در برم

!امروز ب�ش�� از هم�شه ن�اهاش �ه جوری شدە

ون اومدم �ا �شک�ش از فکر ب��

ـ کجا�� خانوم؟

:تو چشماش زل زدم و گفتم

...پ�ش تو...

:چشماش و ر�ز کرد و گفت
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!خودت پ�ش م�� و� فکرت �ه جای د�گه اس -

نه فکرمم اینجاست...

وع کن  ـ خ�� خب ��

ن� خوری خودت؟...

ـ من ص�حانم و خوردم تو �خور نوش جان

�ا �ار��ال... � سحرخ��

م و برداشتم �ه خوردە ازشو خوردم همزمان �ا خوردن ش�� � هم ن�اە  لیوان ش�� �ه حس��
بهم زل زدە  م�کردم رو �ه روم �شسته بود دست اش و ز�ر چونه اش گذاشته بودو 

!بود

...جووون تو فقط ن�ام کن

...جذاب لعن�� 

:برخالف حرفا�� که تو دلم رد و �دل � شد �ا اخم گفتم

؟!...چ�ه ؟... !چرا اینطوری ن�ام م�ک��

!ـ جال�ه
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�� جال�ه؟...

...ـ فک ن� کردم مانکن ها هم ص�حونه �خورن

ون م...ها ها ها چقدم خند�د�م...  کتت پرت کردی ب�� انکن کجا بود تو که منو از ��
من که د�گه مانکنت ن�ستم

 خوا� ماند -
�

وندوما پرتت نکر . اوال شما هم�شه برای من مانکن �ا� ...دم ب��

 ...عه جدأ؟...
�

 پرت نکردی قرار دادم و ر�ز ر�ز کردی و بهم گف�� �مشم �عد � �
ون؟ !ب��

� دن�ا ا�ه -  ندارم...بب��
�

�ا این که اصال ...ا�ه واقعا دلت � خواد مانکن �� من حر�
ماما جلو ...دلم ن� خواد مرکز توجه مردهای هول و هوس�از �ا�� اما . ت و ن� گ��

ی بهت قول م�دم تا تهش �ش�ت �اشم فقط �اف�ه تصم�م �گ��

نه تصم�م گرفتم منم رو حر  � فش حرف نزدم وق�� گفت ا�ه �خوام رو حرفم حرف نم��
فقط �اف�ه �ا . �مو �امال�مت �اهاش رفتار کنم که �فهمه ا�ه اون خوب �اشه منم خ� 

 � ...رو دمم نذارە هم��

:ل�خند زدم و گفتم. �م و ز�ر انداختم

ە...ن� خوام... نم�اد دله  من که دلم...چون تو دلت ن� خواد مانکن شم �شم به��
تورو �شکنم عشقم
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دم � د�گه داشتم عوق م��

ل�خندی کنج ل�ش  �ا ش��دن حرفام. اخه این چه مزخرفات لوس و زنندە ا�� بود اە اە
...دو�ارە بهم زل زد.�شست

ە... � نم�� �اش و او�زون کرد و ل. خب اینطوری که تو داری ن�اە � ک�� که از �لوم �ای��
:گفت

ـ � خوای من برم؟

آب دهنم و قورت دادم. وای قل�م گرفت

...چقد معصوم و تو دل برو

!دلم نیومد ��م برو

:�� اخا�ار گفتم

و� اینطوری ن�ام نکن ... و� ...�مون... نه.

ـ �اشه ن�ع ن�اهم و عوض م�کنم

...عا �ار��ال...

�ام � کرد مثل کسا�� ن. مشغول خوردن ص�حانه ام شدم که یهو چشمم بهش افتاد
! ...که دوست دارن �ه نفرو �ه سمت خودشون جذب کنند
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...داشت اذیتم � کرد

وی ل�ام �خش کردم منم قاشق م��اخوری و از تو م��ا دروردم و م��ا رو �ه ش�ل رژ ر 
...و مثل خودش ن�اش کردم

ش پ�دا بود از حر�ات مداوم �لو . ل�خند گوشه ی لب اش محو شد و رنگه اش پ��د
ە ک ه �فه تند تند �لوش دارە خشک � شه و مجبورە از آب ده�ش �مک �گ��

:بزور �لو�� صاف کردو گفت !نکنه

...م��م من برم فک کنم گوش�م دارە زنگ � خورە...م��م... ـ ِام

:گوشه ی ل�م و گ��دم و �ا چشمای خمار شدە ن�اهش کردم و گفتم

...فک نکنم...اوووم...

�دن اش  ان�ار که �ل. صند� و �ه جوری داد عقب که صدای افتاد�ش و شند�م
ە و چقدر حقم داشت �امال مشخص بود چقدر دارە جلوی خودش و � گ. � لرز�د ��

...دارە مقاومت � کنه

...خم شدو صند� و �ه حالت اول�ه برگردوند

...من برم گوش�م و جواب �دم...من -

...��ــــع �ا �ه فرار گذاشت
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...زدم ز�رە خندە

...� دو�ستم جرات نداری بهم دست بز�� . عو�� 

�ینم مردی این اقای مقد� که من می. خداروشکر که از همه �ا�ت خ�الم راحته
ع رو ز�ر �ا �ذارە و �ه حرف ش�طونه گوش �دە ن�ست که عرف و ��

رو ب�خ�ال  �الخرە �ه جوری حواس خودش و پرت م�کنه که هو� که شعله ور شدە
...شه

� د�گه ای ...حاال �ا �ا فرار �ا هرچ��

...چند دق�قه ای همه جا غرق سکوت بودو من مشغول خوردن

از کردم و وارد �اشدم و دن�اله ی صدارو گرفتم درو �! یهو متوجه صدای پ�انو شدم
شدم 

� و د�دم �شت اش بهم بود چقد هم �شت پ�انو خوش ت�پ تر بنظر  !� اومد حس��

درواقع خوش��پ بود و این واقعی�� غ�� قا�ل ان�ار بود

جلو رفتم و �شت �ش وا�سادم

دستم و از �شت دور گردن اش بردم

ە شدم ...�ه سمت صورتم و �ه ته ر�شش چسبوندم و �ه پ�انوش خ��

نم �ا ضعف �ه لحظه دست از پ�انو زدن برداشت و� �ه محض این که متوجه شد م
:آروم تو گوشش پچ زدم. �ه �ارش ادامه داد

... �� � ...اوووم چقد خوب پ�انو م��
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تو چشمام زل . تاین �ار د�گه واقعا دست از پ�انو زدن برداشت و �ه سمت ام برگش
زد

� چشمام و ل �ام رد و �دل �ه خوردە ل�خند زدم و عاشقانه ن�اش کردم ن�اە اش ب��
!� شد

ە شدم لحظه �ه لحظه فاصله ی ب�نمون دا شت �م�� �� حرف فقط �ه چشماش خ��
� شد

...صورت اش رو نزد�ک صورتم اورد 

...وای نه نه

...اصال دلم ن� خواست این اتفاق �� افته

...اصال دلم ن� خواست غرق بوسه اش �شم

...�ا�د تا جا�� که � تو�ستم ازش دوری � کردم تا گرفتارش �شم

دو ق�ل از یهو �ا صدای آالرم گو�� اش سکوت عاشقانه ی ب�نمون درهم شکسته ش
 اش ث�ت کنم ازم جد

�
ا شدو �ه سمت این که لحظه ی عاشقانه د�گه ای رو تو زند�
...عس� کنار تخت رفت و گو�� اش برداشت 

ون .. .نفس راح�� کش�دم و ��ــــع از اتاق زدم ب��

خونه رفتم �ه لیوان آب برداشتم � کش�دم چند تا نف � س عمیق کش�دم �ه سمت اش��
ون اومدم خونه ب�� � حوصله ام � رفته بود از اش��
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تصم�م گرفتم �ه چر�� تو خونه بزنم

 تا حدودی �ه سمت دیوار ش�شه ای رفتم که پردە های سلطن�� فوق العادە ش��
...پوشوندە بودن اش

پردە هارو کنار زدم

� �لندی کش�دم ...وای خدای من...ه��

!�ه ح�اط �ش�� 

!�ه ح�اط �ش�� پر از �ل و گ�اە

مثل �ه بهشت کوچولو م�موند

ە ر  و چرخوندم واسه این که این بهشت و از نزد�ک ب�ینم و لمس اش کنم دستگ��
...دو�ارە و سه �ارە 

!اما �از �شدم

�ه . رو رها کردم دپرس اخ��ن ن�اە ام و �شت ش�شه �ه بهشت کوچولو انداختم و پردە
اتاق ها �ک کش�دم

در آخ��ن اتاق و هم �از کردم

 که گوشه ا
�

� بزرگ و �او صندوق و �لدون خوش�ل و بزر� �� از اتاق بود �ا د�دن م��
...فهم�دم اتاق �ار اشه

وارد شدم

...اتاق �ارت...اوە �س اینجاست...

�ه زدم و درحا� که کن ج�او بهش چشم �ه سمت �او صندوق رفتم �ا انگشتم بهش ��
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:دوخته بودم ز�ر لب گفتم

ی که من � خوام این تو �اشه... � !شا�د اون چ��

تو دلم دعا م�کردم که واقعا همی�� �اشه که گفتم

اینطوری . م�شه ا�ه مدارک داخل �اوصندوق اتاق �ارش �اشند �ار من خ�� آسون تر 
...زودترم از �� این ��ە راحت � شم و تمام

� رفتم و گفتم :�ه سمت م��

...رمزت �� میتونه �اشه؟...و اما سوال اینجاست...

� �شستم و �ه چر�� زدم و �اشدم چقدم حال � داد رئ�س بو  �ا�د تا . دن�شت م��
فتم ون م�� � نیومدە بود وند�دم از اتاق اش ب�� خارج شدم آروم  ��ــــع �اشدم و . حس��

...درو �ستم

ون نیومدە بود هنوز از اتاق خواب اش ب��

فس عمیق رفتم و روشن اش کردم روی م�ل رو �ه روش دراز کش�دم و ن�Tvه سمت 
...و طوال�� کش�دم

� کردم یهو�� چش ل تو دست ام بود چند تا �انال �اال و �ای�� مم �ه ان�م�شن کن��
!پر�سس ها افتاد

� ف�لما�� بود �� خوشحال شدم روی م�ل �ه پهلو در  از کش�دم و عاشق �ه همچ��
شدمTvمشغول تماشای 
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•••

 � "حس��

...ن�اد پ�شم �عد از �� چک و چونه زدن �ا م�الد �الخرە را�� شد �عد از ظهر 

د � کردماز وق�� فهم�دە بودم �ه دن�ا احساس دارە خ�� �د �اهاش برخور 

� دن�ا و م�الد �خت ح�� تصور کنار هم قرار گرف�� زش خداحاف�� ��ــــع ا. بهمم م��
!بودکردم و گو�� و قطع کردم ن�ا� �ه اتاق انداختم دن�ا تو اتاق ن

خارج شدم

!...روشن بود . افتاد Tvچشمم �ه . �له هارو � کردم وارد �ش�من شدم

خونه رفتم � خونه نبود. �ه سمت اش�� � !...تو اش��

...بود�ه اتاق ها هم �ک کش�دم اما نه ، تو ه�چکدوم از اتاق ها هم ن

دادم و �ه  اش بهم بود تک�هدستام و �ه م�� که �شت . قدم برداشتم �Tvه سمت 
ە شدم و �ه فکر فرو رفتم ان�م�ش�� که �خش � شد خ��

!خدا�ا �ع�� کجا ممکنه رفته �اشه؟

•••
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"دن�ا

حس کردم مدت . یهو�� احساس عجی�� بهم دست داد. بودم Tvغرق تماشای 
...ردماز ترس داشتم قالب ت� � ک! هاست که �ه نفر �االی �م ا�ستادە

� هم تو اتاق بود . حس��

� و ق�ل از این که برگردم �ه سمت جس� که �االی �م ا�ستادە بود و  اسه اینکه حس��
ون که ق�ل اینکه سکته کنم �ا طرف �ال�� �م ب�ارە خودش و  از اتاق �کشونم ب��

...برسونه و مانع شه جیغ کش�دم

دای زنگ مانندی �ه طوری که برای چند ثان�ه احساس کردم پردە گوشام لرز�دند و ص
...تند برگشتم که ب�ینم رفته �ا نه. توی گوشام چرخ�دو ک�پ شدند

� که �ا چهرە ای منق�ض شدە که هر� � د�د صدرصد ف کر � کرد �ا �ا د�دن حس��
� افتادە بودو بهم زل زدە ب ح�� �ل� هاشم . ودمردە �ا درحال مردنه �ه �شت روی زم��

�ان قل�م از ترس اینکه ممکنه �ال�� ! ه�چگونه حرک�� ن� کردند �ش اومدە �اشه  ��
...�اال رفت

:�ا ترد�د درحا� که از ترس �ه خودم � لرز�دم گفتم

� ...ح... ؟!...تو بودی؟!...حس�� !دیوونه شدی؟!...چرا مثل جن یهو ظاهر م���

� برە همچنان توی ه ! مون حالت موند�� این که �ه خودش حرک�� �دە که ترسم از ب��
��ه ای چند لحظه ای خش�م زد اما تا �ه خودم اومدم دو�دم �ه سم�ش و چن د ��

...آروم زدم تو صور�ش
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... � !ی� شنو ...�ا تواممم...� شنوی صدام رو؟!...چت شد اخه؟...الووو...حس��

دم جوا�م و ن� داد � !هر �� صداش م��

خونه رفتم و �ه لیوان اب واسه اش اوردم � ه ی لیوان و وسط ل�. �دو �دو �ه سمت اش��
...ل�اش گذاشتم و آروم لیوان و حرکت دادم که آب و �خورە

!�الخرە �عد از چند دق�قه �ه حرف اومد

•••

 � "حس��

� ف��اد کش�دم � اینکه � جلوم ا�ستادە خشمگ�� :�� در نظر گرف��

ە ی احمق این چه عادت �د�ه که داری هان؟...  ا�د جیغ هر کیو می�ی�� �...دخ��
؟ ی آسمون �ه دفعه ی اخرت �اشه وگرنه �ه �ال�� �ه �ت م�ارم که مرغا... بز��

حالت زار زار گ��ه کنند

د که احساس � کردم � � خواد از قفسه  دست ام و روی قل�م گذاشتم انقد تند تند م��
ون بزنه ن بهش گرفتم و تا اش بودو �دون ن�اە کرد لیوا�� که تو دست. ی س�نه ام ب��

...تهشو خوردم 

هنوز . ش گرفتمدستم و �ه م�ل گرفتم از جام �لند شدم و راە اتاق خواب و در پ�
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از دن�ا . کرد  کفش ام �له ی اول و لمس نکردە بود که سکوت حا�م توجه ام و جلب
!�ع�د بود سکوت

آروم �م و . ت شدماونم دق�قا زما�� که من �ل اعص�ان�ت ام و �ش خا� کردم و راح
�ن حرک�� . چرخوندم که ب�ینم دارە چ��ار � کنه �جا�� . کردە �اشه  �� این که کوچک��

� �ه نظر � او . که �شسته بود، بودو �ش و ز�ر انداخته بود !مدغمگ��

...�ه جورا�� دلم براش سوخت

و�ستم قرارە دلش � د. �اش �ه خوردە ص�� �ه خ�ج � دادم و جلوی خودم و � گرفتم
ە صد ساله س�اە �لمه ای �ه ز�ون ن� اوردم !...�گ��

...�دم گرفت. اما مثل اینکه واقعا دلش گرفت

� از �له من�ف شدم ...از �اال رف��

ستم و ز�ر خم شدم و د! د�دم و� س� نکرد ن�اهم کنه. �ه سمت اش قدم برداشتم
...صورت خ�س اشک اش دلم و لرزوند. چونه اش بردم و �ش و �اال اورد

!گ��ه کردی؟!...دن�ا...

:پ�شو�� اش و بوس�دم و گفتم

دم...ب�خش...ق��ونت برم... �  نم��
�

�خدا م�دو�ستم ناراحت � �� حر�

� اش اش�ای روی گونه اش و �ا� کردو از جاش �لند ش دن�الش . د��ــــع �ا آست��
... دست اش گرفتمرفتم 
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د جور جیغ �خدا ن� خواستم �ت داد بزنم توهم �...�اشه؟ ...ب�خش د�گه!...دن�ا...
...زدی د�گه

ون کش�د و �ا ��� گفت :دست اش و از دستم ب��

...ـ ولم کن عو�� 

...ن�اە اعص�ا�� اش و ازم گرفت و �ه سمت اتاق خواب �ا تند کرد

•••

"دن�ا

�ا . حمل � کردم�د�خت�ای خودم �م بود حاال �ا�د دادو قاال ی این ��ە رو هم ت
دی که توی چطور تو�ست �عد اون گن. حرفا�� که بهم زد �د جور دلم گرفته بود

کت زدو اش�م و در اورد دو�ارە �م داد بزنه؟ ��!

...��ە ی عوض�ه نفهم

:ز�رلب گفتم

�� ؟�ه چه جرا... آشغال ، عوض�� تو �ه چه جرا�� � من داد زدی هان؟...
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ارم و انجام �� اهم�ت فقط �. وارد اتاق شد. چمدونم و برداشتم روی تخت گذاشتم
د گ. جلو اومدو دستم و گرفت. � دادم � :فت�ا لح�� که ترس توش م�ج م��

و بری  � خوای �از ولم ک�� !...دیوونه شدی؟!...ـ چ��ار داری م�ک�� دن�ا ؟
م!...ارە؟ رفت؟زدی ز�ر ح....مگه نگف�� پ�شم م�مو�� ...مگه نگف�� د�گه نم��

س �ش�مو�� و اون حرف ها مال زما�� بود که احسا...دستم و ول کن � خوام برم...
توی چشمات د�دم و فکر کردم د�گه قرار ن�ست اذیتم ک�� 

�ه خوردە اروم �اش ، اروم �اش!...ـ کجا م�خوای بری؟

ون تا زما�� که لوازمم و جمع م�کنم...�ه تو ر�� ندارە... ن� خوام ق�افه ات و  برو ب��
م و واسه ی هم�شه از دس�ت راحت م�شم...ب�ینم �عدشم م��

� �ق�ه ی ل�اس هام توی چمدون شد ا ق�افه پر �! مچ دستام و گرفت و مانع گذاش��
:�غض تو چشمام ن�اە کرد

و�� حالیته؟�ا�د �م...�ا�د � حرفت وا��...گف�� پ�شم م�مو�� ...ـ ن� ذارم بری

� داد زدم ون کش�دم و خشمگ�� :تند دستام و از تو دستاش ب��

 تو دق�قا چ��ار ...عههه ن� ذار��� برم؟...
�

ە ی م�� که �عد اون وقت � شه ��
� ح...ن� ذاری برم؟هان؟  و اصال �ه چه ح�� �ه خودت اجازە ی زدن همچ��

�
ر�

دادی؟
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�� حرف تو چشمام زل زدە بود

ش حاال روشن تر �ا ن�اە کردن �ه چشمای آ�� اش که �ا حلقه ی نازک اشک توی چشما
 که زدە بودم �ش�مون شدم

�
!مچقد من احمق بود. هم شدە بودند از حر�

� �ه خول مغز د � �ار توی نقش ام فرو رفته بودم و ع�� دم �ه برای چندم�� � اشتم گند م��
...همه �� 

فته بود که من تنها �ادم ر ...�ه جوری رفتار � کردم ان�ار واقعا �ا ��ە را�طه داشتم
ز خودم دورش کنم و �اری که �ا�د � کردم این بود که �ه ��ە نزد�ک �شم نه �دتر ا

م !حق عاشق شدن و ازش �گ��

....اصال ن�ا�د �ه حر�ات و رفتاراش اهم�ت م�دادم

ن�اە اش و از ن�اە ام گرفت و از اتاق خارج شد

:پچ زدم شال گرد�� که تو دست ام بودو حر� پرت کردم تو چمدون و ز�ر لب

 ات �ا این اخالق ...لعنت بهت �از که زدی پوکوندی طرف رو...لعنت بهت...
�

های س�
چجوری � خوای �ه ��ە حا� ک�� که دوسش داری هان؟

ون رفتم و رو �ه روش . �شسته بود Tvرو �ه روی  .�� معط� ��ــــع از اتاق زدم ب��
� بود  ...معلوم بود �د جور تو فکر بود.وا�سادم �ش �ای��

!متوجه حضورم شدە بود اما �ش و �اال نیورد

هاش تج��ه روی �اهاش �شستم �ا این که اصال دلم ن� خواست توی لذ�� که �ا
بوندم� کردم غرق �شم چونه اش و �ا دستم گرفتم و ل�ام و �ه ل�اش چس
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 � � ام پ�ادە کردم اما ا�ا حس�� دم و روی حس�� � � برد�ا رام  ف�� که �ه برد�ا م�� هم ع��
...� شد ؟

شدە اش  چشمای خمار . خودم و ازش جدا کردم دوست داشتم عکس العملشو ب�ینم
!قفل ل�ام شدە بودند و هوش و حواس از �ش پ��دە بود

� توی اون محدودە نبود غ�� از لب های م !ن�ه جوری که ان�ار هیچ ش��

وع کرد �ه آروم صور�ش و جلو اوردو این �ار اون ل�اش و روی ل�ام گذاشت و � ا ولع ��
...مک�دن ل�ام

آروم آروم حرارت  اما . �از هم �ل �دنم یخ زدە بود. قل�م و توی �لوم احساس � کردم
!...از ل�ام داشت �ه �ل �دنم �ا�ت � کرد

سخرە �ا�رگ�م و ازم ن�ا�د �ذارم � �ه را�طه ی م. نه نه ن�ا�د این اتفاق � اوفتاد
ە ...�گ��

ونچند وقته د�گه که این را�طه تموم شه و من برای هم�شه از زندگ� تنها . ش برم ب��
ی که برام م�مونه �ه جسم دست خوردە اس که د�گه نمیتونه خود � ش و �ه ک� چ��

...که قرارە عاشقش �شه ثا�ت کنه

...��ــــع خودم و ازم جدا کردم و �دون ن�اە کردم �ه چشماش گفتم

من �ا�د برم...من...ب�خش�د...

ون کش�دم ...خودم و از توی �غلش ب��
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:�اشدو دن�ال اومد و �ا لح�� اعص�ا�� گفت

ی هووم ؟ ـ !...�اتو ام!...داری کجا م��

� �ش�مون شدە بودم و� دلم �ه خوردە توجه � خواست ا�دم  د�دن �ا ش. از رف��
�ش رو !برجستگ�ه رگه غ��

:�ه سمته اش برگشتم و گفتم

م ل�اس بپوشم برم... ه��� د�گه دارم م��

نج�او و سوا� گرە ابروهاش مح�م تر شدو آهسته چند قد� جلو اومد و �ا لح�� ک
:پرس�د

!ـ کجا اونوق ؟

م پ�... نم ا�ه دوست ��ش اجازە داد م�� � ...ش اون�ه �� از دوستام زنگ م��

:یهو صداش �اال رفت

؟ !ـ چی��

� من داد نزنا... 
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مم � خواد ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت در خرو�� خونه رفت واسه این که �فه
چ��ار �کنه دن�الش رفتم 

�ل�دو از روی ک�سول توی سالن برداشت

�ن از اینجا �ه �ن  ـ این در قفل � شه تا زما�� که شما تصم�م �گ�� �ف ب�� راست ���
�ف ن...خونه �ا�اتون  ...� ب��ندر غ�� این صورت �سته م�مونه و شما جا�� ���

؟... ؟!...�ع�� �� � داری منو زندو�� م�ک�� حس��

تو اینجوری فک کن -

� �ار�و ندار�ا...  ...تو حق همچ��

...ـ من حق دارم در خونم و قفل کنم

••••

 � "حس��

:�غض کردە بود جلو اومدو دستم و گرفت و �ا لح�� التما� گفت

� تورو خدا �ازش کن  ...ـ حس��
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حرفاش قرار  دلم �ه جوری شد دوست داشتم مح�م �غلش کنم و� ن�ا�د تحت تاث�� 
م�گرفتم 

ود چه اتفاقا�� �ا �از کردن در ممکن بود برە خونه ی دوست اش و اونجا معلوم نب
انتظارش و � کش�د

گفتم که این در �از ن� شه ... 

از کنارش رد شدم دن�ال ام اومد

 � م خودم و � کشم همتون از دستم راحت ش�� ـ �اشه �س منم م��

فت�ا این جمله اش ترس�دم �ه سمت اش برگشتم داشت �ه سمت دس�شو�� م �� .
:از �شت دست اش و گرفتم و گفتم ��ــــع

؟...  !م�خوای چ��ار ک��

!آروم بنظر میومد. �ه سمت ام برگشت

م دس�شو��  ...ـ ن� بی�� دارم م��

!دس�شو�� چرا ؟... 
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دستاشو �شت �مرش برد و صورت اش و جلو اورد

ـ ج�ش دارم 

 ج�ش دارم... 
�

...چقد تو پرو�� راس راس تو چشمام ن�اە م�ک�� و م��

اجازە م�دی؟...ـ ارە ارە 

...خ�� خب برو...

ون ب�اد رفتم و روی م�ل �شستم و �ه در دس�شو�� چشم دوختم منتظر شدم ب�� 
ە دیوونه بود هر �اری ازش بر � اومد ن اش جلوی همه اش لحظه ی بوس�د. دخ��

چشمام تکرار � شد

. خش بود�ا این که فقط چند دق�قه ازش � گذشت ح�� �اد اوری اش هم لذت �
 � ا

�
!فتادخدای من ا�ه خودش و ازم جدا نم�کرد معلوم نبود چه اتفا�

خ�� زود دست  از این که لذت و ازم گرفت اعص�ا�� شدم اما خداروشکر � کنم که
...�ه �ار شدو نذاشت �ار �ه جاهای �ار�ک �کشه

� منو اون بیوفته مخصوصا حاال که �  ب��
�

ه احساسش اصال دلم نم�خواست اتفا�
� �. شک دارم و حرفای رضا �� ذهنم و در گ�� کردە  شدم ،�ا�د �ا�د ازش مطم��

شناختم �س�ت بهش ب�ش�� � شد 
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�ه خودم اومدم

ساعت تو دستم و ن�اە کردم

ی �شد  دە دق�قه گذشته بود اما !...خ��

�اشدم و �ه سمت دس�شو�� رفتم و در زدم

!دن�ا...الووو... 

صداش �لند شد

؟... ـ چ�ه ...نگران ن�اش خودم و نکشتم هنوز...نگرا��

ون ب�ینم...�ع�� �� هنوز...  ب�ا ب��

ـ نمیتونم

!چرا ؟...

ـ مش�ل دارم 

ون �گو مش�ل ات چ�ه ؟ ... ...ب�ا ب��
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ون اورد  درو �از کردو �ش و از الی در ب��

ونه اس نمیتونم �ه تو ��م... مش�ل ام دخ��

•••

"دن�ا

:متعجب گفتم. گو�� اش و از تو ج�ب اش درورد

؟...  !داری چ��ار م�ک��

م بهش �گو ...ـ شمارە ی خانوم ب�ا�� رو م�گ��

نههه ... 

!ـ چرا نه؟

ی و واسم �گ�� ...  � ...شمارە ی فروش�ا� چ��

...ن�اە کنج�اوش روم چرخ�د

�م و تو . ن�اهم و ازش گرفتم. شمارە رو واسم گرفت و گوش�ش و �ه سمتم گرفت
�خاطر  �ا �لند شدن صدای خانو� �شت گو�� نفس راح�� . اوردم و درو �ستم

... خانوم بود�ش کش�دم 
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ون نرە �د بهداش�� سفارش دادم ون خودم و از دس�شو. جوری که صدا ب�� �� ب��
� هنوز دم در بود و ای��ار ن�اە مرموز و کنج�اوش روم. کش�دم � چرخ�د و  حس��

...منتظر بود جوا�� درمقا�ل ن�اهش بهش �دم

ب�ارن؟ احمق چ�ه انتظار داری ��م پ��ودشدم و زنگ زدم �د بهداش�� برام

و در پ�ش  راە اتاق خواب ن�اە �� اهمیتم و ازش گرفتم و. گو�� و دادم دس�ش
...گرفتم

•••

 � "حس��

ن که �ه �سته چند ساع�� گذشت که اف اف �ه صدا درومد درو �از کردم و �دون ای
ا�� که پ�ک اوردە بود ن�اە کنم حساب کردم و تح��ل دن�ا دادم

� میومدم که برای �ار دوم صدای اف اف توی خونه پ�چ�د داشتم از �له ها �ای��

�ع�� � میتو�ست �اشه؟

ون زد �ا د�دن تص��ر پ��ا چشمام از حدقه ب��

...ای وای حاال � این و دک کنه...
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...اصال دلم ن� خواست ب�ادو دن�ارو ب�ینه

 م�کنم �ل فک و فام�ل و �اخ�� 
�

د که دارم �اهاش زند� پ��اهم که .  � کردا�ه بو می��
...ماشا� دهن لق و فضول �ارم زار بود

ە �له ها انداختم که تصم�م گرفتم جوا�ش و ندم درو هم �از نکنم �� توجه ن�ا� �ه را
سه که ک�ه و فالن ی هم از دن�ا نبود که ب�ادو ب�� ...خداروشکر خ��

•••

"دن�ا

ون اومدم و�� تو خونه بوی ما�ار . �عد از عوض کردن ل�اس هام از اتاق خواب ب��
 داشتم نفله � شدم

�
� . پ�چ�دە بود وای از گشن� � ��ــــع پ��دم تو اش��  خونه حس��

!�شسته بود و �له اش تو گوش�ش بود

:�ه قا�لمه �ک کش�دم و گفتم

 راە انداخ�� خانو�...�ه �ه... 
�

چه بو و برن�

وع کرد �ه خند�دن :�ش و �اال برد و ��
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...درد و خانو� -

رفتم و رو �ه روش �شستم

�ه جون �ا�ام ا�ه من �� بودم و تو دخ�� � گرفتم ات... 

نمتا � ...پرو �از�اتو �ذار کنار تا �ار دس�ت ندادم...ـ دن�ا م��

...دست شما درد نکنه...دست بزنم که داری اقااا... 

ـ چه زودم عص�� م��� خاانوم

ا...  � من اصال حالم خوش ن�ستا هورمونای زنانم دچار �ه تغی�� �م � ... �� شدنبب��
...�ه � من �ذار و دم پرم ب�ل�

؟
�

ـ اوە اوە اوە چرا زودتر نم��

!چیو ؟...

:�ا خندە گفت

� � ن�� � � �ه س�م اخر م�� ا این ش�� ـ ب�ینم فقط تو و پ��ا وق�� پ��ود � ش�� ا همه ی دخ��
....ان
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� گفتم و برداشتم و �ا لح�� عص�� و تهد�د آم�� � :قاشق روی م��

این قاشق و م�کنم تو چشاتا... 

:خودش و عقب کش�د و درحا� که تعج�ش قاط�ه خندە اش شدە بود گفت

...ـ �ا خدااا تو که از پ��ا �دتری 

� گذاشتم خونه غرق سکوت شد قاشق و روی م�� � چند . گوش�ش و برداشت و آش��
ە شدم. دق�قه ای گذشت ...دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش خ��

:که یهو متوجه ن�اهم شدو گفت

!ـ چ�ه؟

...ونحالم خوب ن�ست �ع�� وقتا عص�� � شم �ع�� وقتا هم مه��!...ه��� ...

:ابروهاش و بهم گرە زد و گفت

...ـ اینطوری ن�ام نکن

دوست دارم اینطوری ن�ات کنم مش�ل�ه؟...
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ـ �ا � شم �ه �ال�� �ت م�ارما

وای خدا�ا آدم تو این خونه امن�ت جا�� ندارە �خدا...

. صدای خندە هاش �ل فضا رو پر کرد

 ... 
�

م از گشن� �� �دە ضعف بهم ما�ارو!...تو وا�سادی داری � خندی؟...دارم م�م��
...م�کنم میوفتادم رو دس�تا

�اشدو �ه سمت قا�لمه ی روی �از رفت

ـ االن غذاتوهم م�ارم نازنازی

کتف اش   از �شت دستام و دور �مرش حلقه کردم و �م و �ه. �اشدم جلو رفتم
چسبوندم

:درە قا�لمه رو گذاشت و متعجب گفت

؟ !ـ دن�ا داری چ��ار م�ک��

وع کردم � ه �چه گونه م�دو�سم �چه گونه حرف زدنم و دوست دارە واسه همینم ��
:حرف زدن

...ه��ونگفتم که حالم خوش ن�ست �ع�� وقتا عص�� � شم �ع�� وقتا هم م... 
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� دستاش گرفت آروم و طوال�� و پ�شو. �ه سمت ام برگشت �� ام و صورتم و ب��
بوس�د

ـ ق��ونت برم

توی چشماش زل زدم

...��ە ی ب�چارە. توی دلم پوزخندی زدم

؟ !ـ چ�ه �از چرا اینطوری ن�ام م�ک��

� شام و �ا هم �چی��م؟... ه��� م��

ـ چرا که نه

� شام  �عد از چ�دمان ز��ای م��

وع کرد�م �ه خوردن شام �شس��م و ��

�عدشم ظرفارو �اهم جمع کرد�م و توی س�نک گذاش��م

احت کن ز�اد � �ا �مو�� اذ�ت م���  ـ خب د�گه تو برو اس��

نداشتم چه برسه  از اونجا�� که دلم �ه خوردە درد � کرد و حال و حوصله ی خودمم
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...�ه اون، رو حرفش حرف نزدم

�اش...

راە اتاق و در پ�ش گرفتم

ونه �امال مطلع بود و م�دو�ست چه عج�ب بود �ا این که �� بود از مش�الت دخ��
...�ارا�� و �ا�د انجام �دم چه �ارا�� و نه

ونه پ�چ�دو اومدم که برم تو اتاق خودم که صدای وحش�نا� رعدو برق توی �ل خ
...�اعث شد از ترس جیغ بزنم

� �ا ترس و لرز خودش و بهم رسوند حس��

؟ - دن�ا...حالت خ��ه ارە؟...�� شد ق��ونت برم خو��

...م حرف بزنمفقط ن�اش � کردم و ن� تو�ستم ح�� �ه �لمه ه. �ل �دنم � لرز�د

غوشش روم �م �م گرمای آ. خودم و بهش چسبوندم. دستاش و دورم بردو �غلم کرد
� رفت ...تاث�� گذاشت و ترسم �ه مرور از ب��

:روی موهام و بوس�د و آروم پچ زد

!خو�� دن�ام؟ -

522



ی توی دلم لرز�د � ە �م و �اال برد. �ا ش��دن جمله اش ان�ار که چ�� م و �ه چشماش خ��
...شدم

 افتاد که �غض �لوم و گرفت و چشمام پر از اش
�

!ک شدندنم�دونم چه اتفا�

نه - � � قلب گنجشک دارە م�� س�ا خ...ق��ون قلب کوچولوت برم که ع�� ...ودم کنارتمن��

د �ه دخ�� �ا ش��دن حرفاش ان�ار دن�ای �سخت شدە بو . وسط پ�شون�م و بوس�د
...�چه ی که �شنه ی محبته

نوازش کنه و  که دلش � خواد �ه نفر کنارش �ش�نه تا صبح �غلش کنه و موهاش و 
...ق��ون صدقه اش برە

...ک� که من هیچ وقت توی زندگ�م نداشتم

� هم ...ه ح�� �ا�اتمام آدمهای دورو�رم منو فقط �خاطر منافع خودشون � خواس��

...ح�� ک� که �ه قولش خودش من از خوِن اش بودم

شونه هام  پتو رو روی. دستم و گرفت و �ه اتاقش برد روی تخت اش دراز کش�دم
. .کش�د

د برگرد تو اتاق امشب و اینجا �خواب از فردا که �ارون بند اومدو خ�الم راحت ش -
خودت �اشه؟

�ل�ام و روی هم گذاشتم 

ل کردم �م موندە دلم �ه حدی درد م�کرد که �الش و از ز�ر �م برداشتم و مح�م �غ
ە اما نه  ودم میوردم ا�ه �� من دخ�� مح�� بودم ن�ا�د �ه روی خ... بود گ��ه ام �گ��

زم دل زدە در �� م��ض � شدم و واسه ��ە مش�ل بوجود � اوردم ممکن بود ا
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...�شه

!چشمام و �از کردم د�دم رفته

!�ع�� رفت �ه جای د�گه �خوا�ه؟

 خب احمق ا�ه قرارە امشب من تنها�� توی اتاق �خوا�م اینجا و او 
�

نجا چه فر�
!...م�کنه؟

!یهو وارد اتاق خواب شد

�ا اون همه درد بهش ل�خند زدم و �ه روی خودم نیوردم

ـ خب؟

...خب که خب ... 

؟...ـ چ��ار کن�م ؟ م�خوای اینجا �خوا��

اهوم...

ـ �س من برم اتاق �غ� د�گه؟

� شم گف :تمپ�دا بود که دلش ن� خواد برە و� من واسه این که مطم��

اهوم...
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ـ اخه

؟... !اخه ��

ـ ه��� ب�خ�ال

نه �گو... 

:�ا خندە گفت

ەبرم اونجا خ...ـ خودت که م�دو�� من عادت دارم رو این تخت �خوا�م وا�م نمی��

!خب �ه من چه...

:مظلوم �ش و ز�ر اندخت و لب زد

ـ �اشه

ومد از اتاق �ا د�دن ق�افه ی معصومه اش دلم نی. �ه سمت در خرو�� قدم برداشت
ون اش کنم !خودش ب��

... � حس��
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:برگشت و گفتم

ـ جان؟

ب�ا همینجا �گ�� �خواب ...

نم�دونم  فقط. ل�خندی محو روی ل�اش �شسته بودو معلوم بود �� خوشحال شدە
!چرا س� � کرد �ه روی خودش ن�ارە

 کردو گفت
�

:جلو اومد پو�

...ـ �اشه چون ز�اد ا�ار � ک�� م�مونم

خدا از دلت �شنورە... 

خند�د

ت اش و درورد �الش و مرتب گذاشت و ت���

!�سم هللا...

د چقد �دن اش خوش فرم بود � ون م�� ای چا� س�نه ه. چشمام داشت از حدقه ب��
ی و تح��ک � ... کرددار و �ازو های درشت و ورز�دە اش �ه راح�� هر دخ��
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�عد متعجب  اول �ه ن�ا� �ه نقاط �د�ش که �دجور روشون زوم کردە بودم کردو 
:گفت

ی شدە؟!ـ چ�ه ؟ � !چ��

واسه �سلط �ه خودم �لو�� صاف کردم و اخم کردمد

تتو در اوردی هووم؟... چرا ت���

:خند�د و گفت

ـ نگران ن�اش 

نگران ن�ستم سوال پرس�دم ...

ـ �ا�ا من عادت دارم اینطوری �خوا�م

 و اعص�ان�ت پوفس کردم که گفت
�

:از ��الف�

!ـ چ�ه؟

:حر� گفتم
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ه�چی�� ...

ترس�دم. از کش�دآ�اژور روی عس� و روشن کردو چراغ اتاق و خاموش اومد کنارم در 

س� کردم ز�اد بهش ن�اە نکنم

ان �شد�� بزنم هر چند اون ان�ار  ...نه ان�ار هر آن ممکن بود دست �ه �ار ج��

...فاصله تو حفظ کن...

...ـ ای �ا�ا گ�� داد�ا

:�ا اعص�ان�ت و صدای �لند گفتم

... � ...گفتم فاصله تو حفظ کن��

!...ـ �اشه �اشه

رو روی خودش پتو . عقب تر رفت تق���ا �ه اندازە ی �ک نفر ب�نمون فاصله افتاد
ە شدم. کش�د و چشماش و �ست ...دو�ارە بهش خ��

...م��م...

:چشماش و �از کردو ن�ام کرد و ن�ام کرد
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!چ�ه؟ -

...بی�� ات...

ون دادو �� اهم�ت بهم پهلو �ه پهلو شد   نفسش و ب��
�

. و�ش�ش و بهم کرد از � �الف�
...وا

ی اخه ق�قه ای چند د. من که م�دونم عمل کردی چرا از ز�ر جواب دادن در م��
...گذشت

رفتم آروم  �اشدم و چهار دست و �ا �ه سم�ش. ن�ا� بهش انداختم �� حرکت بود
...ای خدااا. د�دم چشماش و �سته. �ک کش�دم

�ل صور�شم   انقدر خوش�ل بود که ح�� ا�ر � گفت. چقدر تو نازی و گوگو� ��
...عمل کردە �ازم � گفتم ز��ات��نه

چشماش و �از کردو بهم  ن�اە کرد. آروم گونه اش و بوس�دم

؟ �ه �الم من که م�دونم عمل کردی چرا وق�� ازت � پرسم دلخور � !...چ�ه؟... ��
�گو عمل کردم د�گه این ادا اطوارها چ�ه اخه

:پوزخندی زد

ال ک� این سوال تا حا...ارە اتفاقا � خواسمتم بهت ��م که تو چقدر �اهو�� دخ��  -
س�دە بود و� تو پرس�دی و این �ع�� این که ...و ازم ن��
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:تقه ا�� �ه �م زد که آخ ام دراومدو در ادامه گفت

آی کیوت فوق العادە �االست قدرش و �دون -

؟... !مسخرە � ک��

نه جدی گفتم ع��زم -

س�دە بود؟... !واقعا ک� تاحاال ازت ن��

نچ -

�ف دارن چون هر� ب�ی�تت تو ... همون ن�اە  �س اطراف�ان تو حتما خ�� خنگ ���
اول متوجه � شه �ل صورتت جراح�ه

� نکن - ...عه عه توه��

کردم د�گه...

 کردم
�

...خودم و روی تخت ولو کردم و پو�

...پهلو �ه پهلو شد

الش خودم �ه خوردە خودم و روی �. تازە متوجه فاصله ی �مه ب�نمون شدە بودم
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:کشوندم که تو �لو خند�دو گفت

نگران بنظر م�ای -

ی البته ب�ش�� م�دونم تو عرضه نداری �اری و از پ�ش ب...نخ�� اقا نگران ن�ستم... ��
جرأت اش و نداری

 �� خ���م و خودم �ه خودم اجازە اش و نم�دم -
�

چرا ن� �

ودت �ه خداوک�� �� خو�� هس�� و خ. �ه پهلو خواب�دم و تو چشماش زل زدم
مه چیو خودت اجازە نم�دی وگرنه من انقدر احمقم که �ا �ه بوسه ی سادە ه

!فراموش م�کنم و خودم و م�دم دس�ت

�از چه فکرا�� تو اون �ته هووم؟ -

...چشمات...

؟ - !چشمام ��

اونا که د�گه واق� ان درسته؟...

وع کرد �ه خند�دن ��

531



...وای خدا�ااا -

چ�ه خو سوال پرس�دم...

� کرد � خندهاش �ش و �اال و �ای�� ب��

-  � ارە اونا د�گه واقع��

خداروشکر ...اها...

ە شدم ...بهش خ��

ت درد نکنه ...�� ساخته. واقعا که دست دک��

ونورە آب؟ شا�د واسه صور�ش رفته �اشه ا. معلومه حسا�� تو �ارش مهارت داشته
!شا�د همینجا عمل کردە خدا م�دونه

!�از چ�ه؟ -

...متعجب ن�ام کرد. خودم و جلو کش�دم

...دستم و جلو بردم و ل�ش و گرفتم

عه این چه �ار�ه؟؟؟ -

!� خوام ب�ینم تغی�� ش�ل م�دە �ا نه...
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دستم و از لپ اش جدا کرد

:�ا اخما�� در هم گفت

عه معلومه که نه -

. حرفا بودم اصال دلش ن� خواست �ه صور�ش دست بزنم اما من کنج�اوتر از این
...چشمام از ترس و تعجب داشت قدە نعل�� شدە بودند. �شستم

؟ - �گ�� �خواب د�گه...چته تو دخ�� دیوونه شدی نصف ش��

:داز درد صور�ش جمع ش. �� اهم�ت بهش بی�� اش و گرفتم و فشار دادم

...آخ آخ -

ملش کردە دق�قا مثل مال من سفت بود فکر ن� کردم انقدر طب�� ع. جالب بود
...�اشن

رفت�ا دس�ش بی�� اش و گ. �ا اخما�� درهم �اشدو �شست. تند رهاش کردم

ت ارەخدا ��م چ��ارت کنه اخه این چه �ار�ه زدە �ه � ...آی�� بی�� ام -

زدم ز�رە خندە
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ارە ارە...

 واسه بی�� دس�� که جلوی بی�� بود و گرفتم و س� داشتم بردارمش و ب�ینم چ
�

ه اتفا�
اش افتادە

...حاال �ذار ن�اە کنم...

؟ - کجارو م�خوای ن�اە ک��

م�خوام ب�ینم چه ش�� شد...

ە که تغی�� ش�ل � - دە؟؟؟حالم و بهم زدی، �ع�� �� چه ش�� شد مگه خم��

ە... ارە خم��

�خدا االناست که �اال ب�ارما -

� کش�دم. خندم گرفت د بزنه ز�رە خودشم �م موندە بو . دس�ش و گرفتم و بزور �ای��
...خندە

�ا د�دن بی�� اش که همون حال�� بود دهنم وا موند

ب�ینم ن�م�خ ات رو...چرا همون ش�ل�ه...وا �ع�� �� ...
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:�ه قوس خوش�له بی�� اش چشم دوختم و دپرس گفتم. �ش و چرخوند

ای �ا�ااا...

� ل�خندە خندە دارش اخم کرد و گفت :ب��

منو �گو انقدر احمق شدم که هر�اری خانوم �گه انجام م�دم -

دس�ش و �ه  سمت آ�اژور بردو خاموشش کرد

سم آقای عم�...عه چرا خاموشش کردی... نه می�� � رعدو برق م��

شمام زل زد یهو روشن اش کردو �ا اخما�� درهم که این �ار واق� بودند تو چ

 عمل�ا -
�

دفعه ی اخرت �اشه �ه من م��

مظلوم ن�اش کردم

!خودت گف�� عمل کردی...وا...

گفتم و� اجازە اش و بهت ندادم -
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�ش و روی �الش گذاشت و �شت اش و بهم کرد و گرفت خواب�د

بهت زدە خودم و سمت �الشم کشوندم 

� نرفته بود �الش تو �غلم و �ه خودم فشار دادم دل دردم �م�� شدە بود اما � امال از ب��
...چشمام و �ستم �عد از چند دق�قه خوا�م برد

•••

 � "حس��

...یهو از خواب پ��دم

لشورە ی عجی�� اینجور مواقع د. نفس عم��� کش�دم و دستام و توی موهام فرو بردم
 بی

�
 افتادە �ا قرارە اتفا�

�
!وفتهداشتم همه اش احساس � کردم اتفا�

دن�ا �الش و �غل . ما�اژور هنوز روشن بود ناخودآ�اە برگشتم و �ه �شت �م ن�اە کرد
� نمیتو� سم صور�شو ب�ینم کردە بود پ�شو�� اش و �ه �الش تک�ه دادە بود واسه هم��

!و� از لرزش شونه هاش متوجه شدم ب�دارە

انه اش بردم و اروم ص :داش زدم�اشدم و �شستم دستم و روی �ازوی ظ��ف دخ��

ـ دن�ا

�ا ش��دن صدام �شو �اال اورد
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!صور�ش خ�س بودو چشماش پر از اشک

...�ا د�د�ش شوکه شدم

:�ا لح�� غرق نگرا�� گفتم

!ـ ق��ونت برم �� شدە ؟

:هق زدو گفت

ه��� ... 

!ـ مگه � شه اخه ؟

� اش اش�اش و �ا� کرد �ا آست��

...خوب � شم تو �خواب...�ه خوردە دلم درد م�کنه ...

•••

"دن�ا
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� ابروهاش �شست و ز�ر لب حر� گفت :اخ� ب��

مگه � شه تو درد �ک�� و من ب�خ�ال ک�ه ی مر�م و �ذارم  -

وردو �ه سمت چراغ اتاق و روشن کرد از توی �مد ل�اس اش شال گرد�� اش و در ا
ک�سول رفت و سشوارو برداشت و �ه سمت ام اومد

�ا �شت دستم  صورت خ�س اش�م و �ا� کردم 

!� خوای چ��ار ک�� هووم؟...

م گذاشت اومدو کنارم �شست سشوارو �ه پ��ز برق زد�الش و برداشت و ز�ر � 
و روشن کردو روش شال گرد�� اش و دور �مرم پ�چوند و سشوار . �لوز�افتم و �اال داد

...گرفت

ە شدم. نفس عم��� کش�دم ...بهش خ��

...گرما �م �م �ه �دنم منتقل شدو تاث�� خودش و گذاشت

� ده. دلم � خواست از خجالت آب شم. بهم زل بود ن �از کنه و دلم � خواست زم��
...من فرو برم توش

...منه احمق جز درد�و �د�خ�� واسه ی این ��ە �� داشتم

...ـ ق��ونت برم من

�غضم و قورت دادم و بهش ل�خند زدم
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مر�...

ـ مامان هر وقت پ��ا دل اش درد � گرفت اینجوری آروم اش م�کرد

؟... تو هم از اون �اد گرف��

:خند�د و گفت

...ـ ارە خب �ه جورا�� 

...بهش زل زدم

..�اد �د�خ�� های خودم افتادم

چ�دم و گ��ه خودم � پ�من ب�چارە هر وقت دل درد � گرفتم تا خودە صبح �ه 
� کردم 

اشتم چقد �د بود اخرش ام از درد ز�ادی خوا�م � برد چقد �د بود که من ک� و ند
که هیچ کس از دردام خ�� نداشت

غض �لوم و گرفت اما �ا �اد اوری لحظه ها�� که دردام و �ه تنها�� �شت � � ذاشتم �
قورت اش دادم

...دم�ه خوردە نوازشم کردو بوس�. دستم و جلو بردم و روی دس�ش گذاشتم
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� شد ن و �ه خواب ب�ست د�قه ا�� سشوارو روی شال�رد�� گرفت �م �م �ل�ام سنگ��
...عم��� فرو رفتم

� دوتا تخته سنگ مچاله شدم �ه تکون . �هاولش فکر کردم خوا. احساس � کردم ب��
رر ...�ه خودم دادم د�دم نخ��

 افتادە بود
�

...آروم چشمام و �از کردم! واقعا مثل اینکه �ه اتفا�

•••

 � "حس��

تکرار � شد  ترس�دم چشمام و �از کنم و �ا صحنه ای که مدام توی ذهنم تکرارو 
!مواجه شم

فشار داد که  دست اش و روی س�نه ام اوردو . اما من که � دو�ستم چه غل� کردم
...م�� اخت�ار چشمام و �از کردم و �اهاش چشم تو چشم شد. ازش جدا شم

�اە اش و ازم و� اون �لو�� صاف کرد هول شدە ن. اولش هردومون خش�مون زدە بود
 خودم و روی �. گرفت

�
مند� الش خودم قفل دستام و دور �مرش �از کردم و �ا ��

ی �گ. دستم و توی موهام بردم. کشوندم �  بزنه و چ��
�

...همنتظر بودم حر�

. ش� ن�اهش کرداما تا د�دم سکوت کرد ن�اهم و از سقف اتاق گرفتم و آروم ز�ر چ
ە شدە بود غلش کردە بودم �ع�� از این که نا خواسته �! عج�ب بود اونم �ه سقف خ��

!خوشحال بود؟
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ی روی چهرە اش زوم کردم ...این �ار �ا دقت ب�ش��

 هم توی ح�� برق خوشحا�! نچ �ه ل�خندە رنگ و رو پ��دە هم روی ل�اش نبود
!چشماش ند�دم

:یهو �ا اعص�ان�ت داد زد

� �اری کردی؟ هان؟ - تو �ه چه ح�� همچ��

م و �م و �اال آرنج ام و �ه تخت تک�ه داد. آروم و پر صدا آب دهنم و قورت دادم
...بردم

؟!...�ع�� ... !...خب!...�ع�� �� �ه چه ح��

:�ا همون لحن پر از خشونت پ��د میون حرفم

؟ - ؟؟؟...خب �� دە �گو د�گه اللمو�� گرف��

 � � ابروهام �شست و واسه ی چند لحظه حس کردم برای چندم�� �ار قل�م  اخ� ب��
مچاله شد

:آروم لب زدم

صح�ت کن... درست...دن�ا...

541



؟ - ...،�ار�م از دس�ت بر م�اد ...درست صح�ت نکنم � خوای چه غل� �ک��

 � ...پتو رو کنار زدو از تخت رفت �ای��

، این �لمه ها. فک کنم �ا�د تحمل کنم ی زجر دهندە � اما این قض�ه ی تحمل لعن��
  من محو �شه؟

�
قرارە سا�ه ی نحس اش از روی زند�

ن چه زندگ�ه که من � قرارە عالقه ی واق� دن�ا رو �ا دوتا چشمام ب�ینم؟ اصال ای
...� خوادکه صدرصد هم ن! شا�د اون واقعا منو ن� خواد. واسه ی خودم ساختم

•••

"دن�ا

ە رو �چرخونم که تازە �ه خودم اومدم و متوجه ش !دم چه زری زدماومدم که دستگ��

ە رو رها کردم و آروم برگشتم �ه سمت ��ە غض آلود و اخما�� �ا چهرە ا�� �. دستگ��
ە شدە بود ...درهم �ه گوشه ای خ��

��وتم �ه جا�� و �ا �م و �ک. اون لحظه دلم � خواست از دست خودم موهام و �کنم 
�ف دارم؟ چرا انقدر . خودم و خالص کنم نفهمم؟ حالم  اخه من چرا انقدر عو�� ���

اش گردنم و � گرفت و �اش االن �ه نفر اینجا بود و �ا دوتا دست. از خودم بهم � خورە
م و راحت شم ...انقدر فشار � داد تا �م��
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وم �ه سمت اش �م و ز�ر انداختم و مثل هم�شه �ا �مک گرفتم از ف�س مظلومم آر 
...قدم برداشتم

:ز�ر لب گفتم

ب�خش�د...

 کردو پتو رو کنار زد
�

ارم رد شدو �ه سمت از کن. تا صدام و ش��د �الفه و دلخور پو�
.�مد ل�اسش قدم برداشت

؟... � � �خ�� حس��

ون کش�دن ل�اساش شد �ش رفتم و �ه سم. �� اهم�ت در �مدو �از کردو مشغول ب��
رهم و گرفته دس�ش و گرفتم که �اعث شد از �ارش دست �کشه و �ا همون ق�افه ی د

...اش بهم زل بزنه

شماش زل ل�ام آو�زون کردم و س� کردم �ه معصومانه ت��ن ش�ل ممکن توی چ
...بزنم

...خودت که � دو�� دست  خودم ن�ست...معذرت � خوام عشقم...

 توی چهرە اش بیوفته ن�اهش و ازم گ
�

�ن اتفا� همه اش . رفت�دون اینکه کوچک��
!بودند منتظر بودم �گه �خش�دم اما ان�ار ل�ای خوش فرم اش و بهم دوخته
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ە شدە بودم ان�ار که ه دلم چنگ اعص�ان�ت داشت � تو همون حال�� که بهش خ��
ار بزنم که دلم � خواست ��ە مقدم و د! دلم � خواست بزنم �کشمش. � نداخت

!هم �ارو �ک�ە کنم هم خ�ال کوروش و راحت کردە �اشم

� محو کنم � ت�که ای و از روی زم�� اون �ا�د ! ح�ف ح�ف که دلم ن� اومد همچ��
ی �ه جا � ذاشت �ه �� �ا � . ه دخ�� خوش�لازدواج � کردو از خودش �ه اثر ه��

...البته ا�ه عمل روی ژن آدم ها تاث�� �ذارە

...� کش�دم ا�ه انقدر تودل برو  نبود �ه احتمال نود درصد نقشه ی قتل اش و 

داری �ه �� فکر � ک�� هان؟ -

ون اومدم ...از فکر ب��

تل جا�� دارم �ه د�دم چشمای درشته معصومم ر�ز شدند و �ه احتمال ز�اد مثل �ه قا
...وای ل�ام، ل�ام! ��ە ن�اە م�کنم

!�ه جوری پوست ل�م و از اعص�ان�ت کندە بودم که سوز � زد

...س� کردم �ه حالت اول�ه برگردم

:بزور ل�خندی هولنا� روی ل�ام اوردم و گفتم

...ه��� ...ه��� ...

� ابروهاش پر رنگ تر شد ...اخم ب��

؟ -
�

!ب�ینم تو فکر کردی �ا �ه احمق طر�
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:بهت زدە �ا پته تته گفتم

!منظورت چ�ه؟...منظورت...َمن...

ون داد و درە �مدو �ست ...نفسش و ب��

:اومد که از اتاق خارج شه که تند دس�ش و گرفتم

د�گه قول م�دم اعص�ا�� �شم...�اشه؟...تورو خدا منو ب�خش...عشقم...

ە شدە بود :این �ار پوزخندە خندە داری زدو گفت. بهم خ��

 بزن ک -
�

ه بتو�� مگه اعص�ان�ت دست خودە آدمه که قول م�دی؟ حداقل �ه حر�
� قولت �مو�� و ز�رش نز�� 

 دست خودە آدم ن�ست...
�

ب�خش د�گه �اشه...خودت داری م��

...تو فکر �ش و ز�ر انداخت

�خش�دی؟...

�ا لح�� ! ظر ن� اومداین �ار ق�افه اش دلخور و گرفته بن. �ش و �اال اوردو ن�ام کرد
:�امال آروم گفت
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واقعا �ه �غل سادە ارزش اون حرفارو داشت؟ -

...معلومه که داشت

ما�� که �ه م�ل اونم دق�قا ز ! �� جهانگ�� مقدم چ��ارە ی منه که �ا�د �غلم کنه؟
دور از هم  قرار شد ! اصال غلط کردە که بهم دست زدە! خودم نبودە و خواب بودم

...�خواب�م د�گه

ق�� ام نقشه  ��ە ی عو�� ح�ف که م�دونم آدم هوس�ازی ن�س�� وگرنه طبق اف�ار 
...ی قتل ات و � کش�دم و خودم و از دس�ت راحت � کرد

:تند داد زد

دن�ااا -

ە شدم از جام پ��دم و بهش خ��

�� ع��زم!!!...ها چ�ه؟... � چرا داد م��

� ب�ارە �ا اعص�ان�ت داد زد :�دون این که صداش و �ای��

نفرو توی �ه �� فکر م�ک�� که هر �ار من ت...تو داری �ه �� فکر م�ک�� هان؟ -
...چشمات � ب�نم
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!...از ترس حرف تو دهنم ماس�د

ت جیغ بزنم و �ل دلم � خواس! این �ار ان�ار �ه تخته سنگ توی �لوم گ�� کردە بود
ه من اصال ��م ک. ��م که مجبورم کردند. قض�ه رو واسه ی ��ە ب��زم رو دار�ه

یچ وقت ��م که من ه. حوصله عشق و عالقه و این کوفت و زهرمار�ارو ندارم
!...دوست اش نداشتم و حرفام جز دروغ مع�� د�گه ای نداش�ند

دم و  � و ب�ش�� هم م�� واسه ی خودم و  اما نه �ا این �ارم فقط گندو کثافت و ب�ش��
های ��  س� کردم �ه خوردە. س� کردم آروم �اشم. کوروش درد� � تراش�دم از ه��

...روی پنجه وا�سادم و آروم ل�اش و بوس�دم. حدو مرزم استفادە کنم

ود که هم درون �ا اطمینان �امل � تونم ��م که بوس�د�ش انقدر برام لذت �خش ب
�ن نحو آروم � کرد، هم �ه هیچ عنوان دلم ن � خواست ازش جدا آشفته ام و �ه به��

!�شم

•••

 � "حس��

...توی دلم ول وله ای ب�ا شدە بود

ون ن� خواست �ه و �ه �ک�ارە ان�ار تمام سلول های مغزم یخ زدند و ان�ار که دلش
روم خوش آ! ه��� جز دوست داشت ک� که روی �ه روی من قرار داشت فکر کنند

و از جدا کرد و ن�اهش و توی چشمام چرخوند
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...حاال د�گه ن�اهش بوی دروغ ن� داد

� �اع ث شد د�گه �ل�ه من مع�� واق� �لمه ی لذت رو توی چشماش خوندم و هم��
این �ار ! کر کنمنخوام �ه حرفای از � اعص�ان�ت و چهرە ی غرق تنفرە توی فکرش ف

ه عاشقانه ت��ن فقط دلم � خواست همون دن�ا�� رو ، رو �ه روی خودم ب�ینم که �
...ش�ل ممکن توی چشمام زل زدە بود

!و این برای منه ش�ا� �ه عشق اش آخرە خوش�خ�� بود

ی فکر م�کن�ا - � !فکر نکن نفهم�دم...داری �ه �ه چ��

 روی ل�ام �شست و گفتم
�

:ل�خند پر از ذو�

م ص�حانه رو آمادە کنم... زودی ب�ا...من م��

ی ارە؟ - داری از ز�رە جواب دادن در م��

:�ا خندە گفتم

!حاال نکه جنا�عا� گف�� داش�� �ه �� فکر � کردی...

:هول شدە گفت

!خب من...خب -
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�گو  د�گه...تو �� ...هووم؟...

!این �ار س� کرد آروم �اشه و ل�خند زد

ا فکر � کنه د�گه - � ...ز اینهمگه غ�� ا...�الخرە �ع�� وقتا آدم �ه �ع�� چ��

غز هن�م بهم این از این که ل�خندش واق� نبود دلم � خواست �ه روش ب�ارم اما م
:منم �ه ل�خندە خشک و خا� تح��لش دادم و گفتم. اجازە رو نداد

...�له د�گه حرف شما صح�حه...

•••

"دن�ا

ە رو چرخوند و خارج شد ...دستگ��

:نفس راح�� کش�دم و ز�ر لب گفتم

وای خدا�اشکرت که �خ�� گذشت...

لو رفتم و از کنج�او شدم ج. �ا صدای آالرم گوش�ش �م و برگردوندم و ن�اش کردم
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 اخت�ار �� ! اسم سوف�ا روی صفحه ی گو�� اش نما�ان شد. روی عس� برداشتم اش
...ر ارت�اط بودند؟وای خدا�ا �ع�� اینا دوتا �اهم د. ر�جکت کردم اما دو�ارە زنگ زد

:حر� پچ زدم

ە ی چندش...اە...  ذاش�� این حراقل �...گندت بزنن این چه وقت زنگ زدن بود دخ��
ی ای ال� که ذ...قض�ه تموم �شه برە �� �ارش �عد پ�گ�� عشقت � شدی ل�ل �م��

شتم ن�ا� اول ص�� �� اعصا�م بهم ر�خته شد گو�� و �ا حرص روی عس� گذا
�ه آینه قدی اتاق انداختم چقد �و وضع ام نا مرتب بود

ز �شت �ه سمت چمدونم رفتم شونه ام و برداشتم و موهام و شونه زدم و ا
صدای آالرم . ش�دمل�اسام و دراوردم و �ه ست �لوز شلوار �ش� گرم، �لب� پو .�ستم

� �د جور رو مخ ام بود ە دست بردار نبود و فرت و . گوش�ه حس�� فرت زنگ  دخ��
!� زد

ە ی زشت احمق  ش�طونه � گفت وصل کنم و هر �� از دهنم در م�اد �ار� ایندخ��
کنماا

د �ش�من شدم اتاق رفتم وار گو�� و از روی عس� برداشتم و �ه سمت در خرو�� 

� تو �ش�من نبود  !...حس��

خونه � ...پ��دم تو اش��

؟... عه اینجا��
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�شسته بودو چای م�خورد

�دە ب�ینم...عه گوش�ه من دست تو چ��ار م�کنه...ـ نه اونجام

:حر� گفتم

ب�ا جواب �دە ... خودش و کشت...

...گو�� و ازم گرفت

موش صفحه ی گو�� خا! �ه ن�ا� �ه صفحه ی گو�� انداخت اخماش درهم شد
وع کرد �ه خوردن � گذاشت دو�ارە چای اش و برداشت �� �� از . کردو روی م��

صندل�ارو عقب کش�دم و رو �ه روش �شستم

تو ! هم جداست احمق تو که گف�� تو و سوف�ا راهتون از . ز�ر چش� بهش ن�اە کردم
...ترسووو! که گف�� دوست اش نداری �س چرا دارە بهت زنگ � زنه

، ور  ە دل من و مدام تو تو ا�ه آدم بودی � رف�� بهش � گف�� دوسش نداری نه �شی��
...گوشم  این جمله رو تکرار �� که

!...من اون و ن� خوام

اون دق�قا مثل  من و . ز�ر چش� بهش ن�اە کردم! برای چند لحظه �ادە برد�ا افتادم
...از ترس منم دسته �� از اون نداشتم. هم بود�م

ز �س دل و جرات �ه جور�م �ه اون � گفتم ترسو که هر � ن� دو�ست فکر � کرد ا
م و همه رو ، رو در دارم هنوز �ه �لمه از حرفای خودم و این و اون و توی دلم ن��خت

!رو زدم
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!بهم زل زدە بود

دم � تو�ست �ه زل زدن �ا ن�ا� یخ زدە که قشنگ آ. �ه زل زدن طوال�� و مبهم
...گذرە.�فهمه توی �ش چه ها که ن�

ە که چ. �ه حس �دی بهم دست داد ی ش��ه حسودی اخه اون دخ�� � ی �ه چ�� � ��
!...نداشت که من �خوام بهش حسودی کنم

...نم�دونم

� �اهم ازدواج � کنند و  ��ە �ه این  شا�د چون احساس � کردم آخرش اون و حس��
ە ی �� ر�خته ، عق دە ای، خول و خو�� و همه �� تمو� میوفته تو دام اون دخ��

...چل

:آروم پچ زدم

... � حس��

ون اومد و گفت :از فکر ب��

!ـ جان؟

ە چ�ه ؟هووم؟... ج��ان این دخ��

� داخلش وع کرد �ه چای ر�خ�� ...�اشدو �ه لیوان برداشت ��
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...گفته بودم که دوسش ندارم...بهت که گفتم دیوونه اس...ـ ه��� �ا�ا

نه... � ی این و ...دیوونه اس و� بهت زنگ م�� � سط هستاین �ع�� این که �ه چ��

� منو اون ن�ست ن� خواد نگران � ...ا�� ـ ق��ون اون چشمات برم ه��� ب��

 جوا�ش و �دە �گو  ن� خوا�...عه اینطور�است؟...
�

...شخب ا�ه راست م��

!االن؟ -

:صدام �اال رفت

� و بهش �گو تا خ�الم راحت شه...ارە �س �؟... ��ــــع جواب �دە هم��

:مکث کردو و یهو �ا عص�ان�ت تمام صداش �اال رفت

ە هیچ ارت�ا� ندارم - � �ار نه برای برای ا. �ا�ا دارم بهت م��م من �ا اون دخ�� ول��
� �ار دارم بهت م��ممم که حال�ت شه چرا ..ممدوست ندارم... اونو... من...چندم��

چرا انقدر منو اذ�ت م�ک�� تو هان؟...ن� خوای �فه�

ز�د ل�ام و بهم �غض کردم و چونه ام � لر . خش�م زدە بود و فقط بهش ن�اە م�کردم
دم که اش�م در ن�اد اما �اسه ی چشمام �ه مرور پر شد ...ف��

خونه خارج شدم � � ک��وندم و �اشدم و از آش�� ...دلخور دستام و �ه م��
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•••

 � "حس��

دم ...گند زدم  وای �از که. دستم و توی موهام فرو بردم  و دندونام و بهم ف��

...لعنت

ل کنمچرا من نمیتونم موقع عص�ان�ت خودمو ک. �از که اشک اش و در اوردم !ن��

...چرا وق�� عص�ا�� � شم د�گه ه��� نم�فهمم

� بود. ن�ا� �ه �ش�من انداختم .روی م�ل �شسته بود و �ش �ای��

:�� اخت�ار ز�ر لب گفتم

ال� من ق��ون ق�افه ی دلخورت برم...

دوسش داشتم  واقعا که �ع�� وقتا از این که انقدر . از حرف خودم خندە ام گرفت
م و برگ  ق�ل تعجب �  کردم و حس � کردم �ه خوا�ه که قرارە ازش ب��

�
ردم �ه زند�

...اون

 که �اوجود این که خ�� �اب م�لم بود حاال د�گه ن� خ
�

!...واستم اش�ه زند�

دو �اعث شد �ا وجود اون حد� که رضا ز . �ا تمام شک ها�� که �ه احساسش دارم
 �دون اون و ن�

�
ح�� ا�ر برام !  خوامحسا�� ذهنم و درگ�� کنه �ا�د ��م که د�گه زند�

!...بهشت �اشه
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:گفتم  �لو�� صاف کردم و . دستام و �شت �مرم بردم و �ه سم�ش قدم برداشتم

...َس الاام...

ستم و �ا کنارش �ش! �س�ت �ه سال� که بهش کردم هیچ عکس العم� �شون نداد
وم دادم ...اصال ان�ار ن ان�ار. صدا نفس ام و ب��

م ها خانوم خانوما...قهری؟هووم؟...دن�ااا... 
�
�ا توا

:آروم گونه اش و نوازش کردم و در گوشش زمزمه کردم

...دن�ا...

:تند رو کرد بهم و �ا ��� گفت

؟...ـ ارە ارە قهرم  � خوای چ��ار ک��

:�ه خوردە مظلوم ن�اش کردم و گفتم

کش کنه و آروم   �اری ن� تونم �کنم جز اینکه منتظر �مونم عص�ان�تت فرو ...ه��� ...
 ��...
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"دن�ا

� �ه �چه آو�زون کرد ...ل�اشو ع��

�ه جورا�� �ا د�د�ش عص�ان�ت ام فروکش کرد و

� و ِمن افتادم ِ
� عقب افتادە ها �ه م�� :ع��

!خب...خب...

؟ ـ خب ��

...ه��� ...

:ل�خند زدو گفت

ـ ق��ونت برم �اشو ب��م ص�حانه ات و �خور ضعف � ک�� ها

ط... �ه �ه ��

؟ !ـ ��
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انگشت اشارم و �ه سمت بهشت کوچولو کش�دم

در اونو �از کن ...

:خند�دو گفت. �ش و �اال بردو �ه �اغچه ن�اە کرد

ـ �اش قبوله

...آخ جون ...

ل�مو کش�د

ابروهاش بهم  ل�خند از روی ل�اش محو شدو . صدای االرم گو�� اش دو�ارە �لند شد
گرە خوردند

خونه رفت � ت �ش منم �ا شدم و �ش. ن�ا� بهم انداخت �اشد و �ه سمت آش��
!دست بهم اشارە کرد. رفت و روی همون صند� �شست. رفتم

ـ ب�ا

�ا کنج�اوی رفتم و رو �ه روش �شستم

!چ�ه؟...
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� سوف�است من وصل � کنم تو جواب �دە ـ بب��

:متعجب گفتم

� ؟... !!منن��

ارە -

� من نمیتونم...نه نه نه... ...نه...حس��

�دون این که �ذارە �ه حرفم ادامه �دم وصل کرد

خونه پ�چ�د � !صدای سوف�ا توی فضای آش��

؟...ــ الووو چرا زنگ � زنم جواب نم�دی ؟...عشقم خو��

� �ا چشم و ابروش �ه گو��  اشارە کرد د�گه داشت عصاب ام و خورد � کرد حس��

:آروم و �ا ت��د واسه اینکه �فهمم عکس العمل اش چ�ه گفتم

شما؟...الووو...

وع کرد �ه حرف زدن :�ه لحظه سکوت کردو �ا عص�ان�ت ��
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ە ی ب�شعوررررر تو � هس�� هان؟ ��ار م�کنه؟گوش�ه عشق من دست تو چ...ــ دخ��

:اخم کردم و دق�قا �ا همون لحن حال بهم زن مثل خودش گفتم

...ب�شعور جد ا�ادته ان�ل...

م � آ�� که �ه ج��ان افتادە �اش! نمیتو�ستم جلوی حرفام و �گ�� ه هر �� از دهنم ع��
!...اونم �شت گو�� �ا صدای جیغ ج�غوش فحشم م�داد! در اومد بهش گفتم

� آب ز�ر �اە �گو...ـ ان�ل عمته هرزههههه  نم �ه �ا�اش دارم زنگ م�ه اون حس�� � ��
ای خ �ابو�� ارت�اط برقرار ب�ینم از � تا حاال جرأت کردە تا وق�� که من هستم �ا دخ��

...کنه

؟... ؟...خ�ابو��  خ�ابو��
�

ه خودت توی احمق خرە � �ا�� که �!...تو �ه من م��
 و م�دی

�
� حر� رو گوش�ش  اسمت و ...د�گه ن�ینم بهش زنگ بزن�ا...جرات زدن همچ��

او�..ب�ینم �ا� شم م�ام دونه دونه موهات و � کنم

� �� این که اجازە �دم حرف بزنه ��ــــع قطع کردم و گو�� و پرت کرد �م و . م رو م��
...�ه �ش�� صند� تک�ه دادم و نفس عم��� کش�دم

ە شدە بود � بهم خ�� حس��

چ�ه؟...ها؟...
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!یهو زد ز�رە خندە

دیوونه شدی؟...وااا...

� خندە هاش گفت :ب��

زدی پوکوندی �چه ی مردم رو ...�ا�ا تو د�گه � هس�� دخ��  -

ارە �ا�د �لوی حقش بود وق�� تو عرضه نداری حرف دلت و �ه ز�ون ب�اری منه ب�چ...
خودم جر �دم �خاطرت

عه دن�ا -

مگه دروغ م��م...چ�ه؟...

:از جاش �اشد و �ه سمت س�نک رفت و گفت

وع م�کن�ا - �از داری ��

:برگشت ام و ن�اهش کردم

 ن� خوا�ش هووم؟...
�

� واقعا چرا بهش نم�� � �ه �لم...حس�� ه ی دوست �ع�� گف��
ندارم انقد برات سخته؟
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 �ا�� بزرگ شدە �ا�� که فکر �...ارە سخته دن�ا -
�

 کردە دوسش داری وق�� از �چه �
�� �فه� مخصوصا وق...و تو هیچ احسا� بهش نداش�� سخته بز�� دلش و �شکو�� 

طرف آدمه نرما� ن�ست

...�ه فکر فرو رفتم

...دق�قا مثل من و برد�ا

� و بها نه کردم برای حاال خوب شد من د�دم برد�ا دارە بهم خ�انت م�کنه و هم��
این که عذاب  جدا�� وگرنه آخر عمرم �ا�د بیخ ر�شم نگه اش � داشتم و از ترس

 � کردم
�

م �اهاش زند� !وجدان نگ��

 چون فکر � ک�� ممکنه طرف �ه �ال�� � ...
�

ە خودش �س تو � تر� بهش ��
!ب�ارە؟

 شم که م��م گورە و� �ع�� وقتا انقدر از دس�ش �الفه �...�ه جورا�� ... عا �ار��ال -
�ا�اش �ذار ��م و خودم و خالص کنم

... � !حس��

جان؟ -

:�م و ز�ر انداختم و �ه لح�� که دل آدم و آب � کرد لب زدم
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ن �� این �س م!...م��م تا � � خوای �ه را�طه ات �اهاش ادامه �دی؟...م��م...
...وسط

:ام چسبوند و پچ زدآروم ل�اش و �ه ل�. یهو دس�� ز�ر چونه ام رفت و �م و �اال برد

� �ه آسمون ب�اد تو مال...من که هیچ وقت تورو ول ن� کنم که - م�� حالیته زم��

•••

 � "حس��

ە شدە بود ...بهم خ��

 بزنه
�

...دلم  � خواست حر�

زە اش ب�ینم این مه �ازە نادلم � خواست از احساسش �گه و زوم کنم روی چشمای ن�
...�ار حرف حسا�شون چ�ه

� چشماش و ل�اش در گ ...ردش بود   ل�اش و ازهم �از کردم و ن�اە من تند تند ب��

:آروم و �غض کردە لب زد

� شه د�گه منو نبو�؟...� شه -

ون کش�دند ...ان�ار که روحم و �ه زور از �دنم ب��
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!...�ع�� اون ح�� اجازە ی بوس�د�ش و هم ازم گرفت؟

�ه آدم تا چه حد میتو�� از ک� متنفر �اشه؟

...تا چه حد

!ح�� برای تظاهر هم که شدە اون ن�ا�د این �ارو �ا من � کرد

!�اشدو رفت

...چقدر احساس �دی بود چقدر زجر آور بود و چقدر جان فرسا

...�غضم اشک توی چشمام ر�خت

د�گه تحمل حرفاش و �اراش و نداشتم . د�گه تحمل اش و نداشتم

م دارە اما یهو زد تازە داشتم ام�دوار � شدم که م�شه از توی چشماش خوند که دوست
...همه چیو نابود کردو منو داغون

ون ...کت ام و برداشتم و از خونه زدم ب��

•••

"دن�ا

مق نبودم قشنگ من که اح. ن� تو�ستم اجازە �دم از مرزە قلب و احساسم عبور کنه
خ��ه . راش � شد� تو�ستم متوجه �شم که دل سادە ام �م �م داشت رام حرفاش و �ا

...طرف �ا دخ�� عموشه ها
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هنوز ! تچرا انقد �اوی طرف �ا دخ�� عموشه هنوز ت�ل�فت �اهاش مشخص ن�س...
ال وا�سادی که انقدر �مبود مح�ت داری ب�خ� �عد! نم�دو�� واقعا � خوادت �ا نه

...اون بهت مح�ت کنه و تورو تو دام خودش �کشه

...مگه ال��ه مگه از روی نعشه من رد �شه و برە تو قل�م

...

ون موهام و سشوار کش�دم و �شستم � ه آرا�ش مش�� تازە از حموم اومدە بودم ب��
� گفته بودم د�گه منو نبوس انقدر �اهام � . کردم  سنگینه و تو از وق�� �ه حس��

...خودشه که د�گه دارم �الفه � شم

ی توی چهرە ام ا�جاد کنم �ه ل�اس خوش�ل واسش بپ وشم �ل�م ��م حداقل �ه تغی��
...تح��ک شدو دست از این مسخرە �از�اش برداشت

ونارو ببوس دست از اخه �گو  مرت�که اون همه دخ�� دارە دورو برت می�ل�ه �مشو برو ا
...� کچله من بردار

� ام روی خودم قفل شد یهو تو آینه ن�اە خشمگ��

ا وق�� که اصال تا وق�� که تو پ�ش�� ت...مگه دسته خودشه...جرات اش و ندارە...
� و آسمون و به �� و زم�� � م م�دوزی که جنا�عا� داری خودت و �ه درو دیوار م��

ە فهم�دی؟ ای د�گه ب�� دوست داشته �اشه ، حق ندارە برە �ا دخ��

� کش�دم که �ه خوردە س�نه های خوش�لم استا�لم و ز��اتر  �قه ی قا��� ل�اسم و �ای��
ان �ا � کردن همزم. ن�اە اخموم و از خودم گرفتم و از اتاق خارج شدم. جلوە �دن

� و ن�اە � کردم که مثل هم�شه تو ل� داشت  . تماشا � کرد �Tvله ها حس��
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هرچند �امال پ�دا بود که فکرش �ه جای د�گه است

...جلو رفتم و کنارش �شستم

.ز�ر چش� ن�اش کردم

ِاهم ِاهم...

...انقدر تو خودش بود که نه متوجه حضورم شد و نه ح�� صدام و ش��د

...ردمدستم جلو بردم و دس�ش و گرفتم و روی �ام گذاشتم و آروم نوازش ک

ون کش�د !دلم گرفت. یهو دس�ش و از توی دستم ب��

ە بود �ا �غ�� که  Tvاخماش درهم بود و هنوزم �ه . �م و �اال بردم و ن�اش کردم خ��
:اصال دل�لش برام واضح نبود گفتم

... � �اهام قهری؟...حس��

ان�ار که اصال صدام و ن� ش��د. سکوت کرد

...�اسه ی چشمام پر از اشک شد

�� هووم؟... � چرا �اهام حرف نم��

ی � :ذارە گفت�ا همون اخم رو کرد بهم و �دون این که اش�ام روی حالش تأث��
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چقدر � خوای؟ -

:د گفتم�ا سوال عج�ب و غ���� که ازم پرس�د مکث طوال�� کردم و �ا ترد�

؟... !�ع�� �� چقدر � خوام؟!...��

ە ��م چقدر � خوای تا د...چقدر � خوای تا مش�لت حل شه؟ - �گه دست از �ا به��
این مسخرە �از�ات برداری؟

!...من!...من...

چه �ال�� !  رفتم�ا گ��ه دن�الش �! و �ه سمت اتاق �ارش �ا تند کرد دستم و گرفت
!�ە من اومدە بود چرا داشتم گ��ه � کردم ؟

ش �شست کشو رو �از کرد � کش و روی دسته چ. وارد شد�م دستم و رها کرد �شت م��
� گذاشت و خود�ارو برداشت ...قد� جلو گذاشتم. م��

... � ...من...حس��

...فقط �گو چقدر...ه�س ه��� نگو -

...�م و ز�ر انداختم
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 ا! من چ��ار کردە بودم که اون فکر � کرد واسه ی پولش � خوامش
�

خه من که حر�
!نزدم �ا �ارە اش��ا� نکردە بودم، اصال من � حرف پول و زدم؟

...�گو -

...دم�ا این که هنوزم چشمام اش� بود �ا دستم اش�ای کهنه رو �ا� کر 

فک کردی �خاطر پولت � خوامت؟...

� ب�د �ه خودم لرز�دم !ف��اد کش�دو �ا ف��ادش ع��

تو منو ن� خوای -

؟... ��...!

خوای؟�گو چقدر � ...فکر کردی احمقم ن� فهمم هیچ احسا� بهم نداری؟ -

... � !حس��

:�دون این که بهم ن�اە کنه برای �ار دوم ف��اد کش�د

گفتم �گو چقدر � خوااای...
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اشت �ه س�م حاال که د�دم قصد آروم شدن ند. حاال که عص�ان�ت اش و د�دە بودم
:آخر زدم

ای...تو �ه آشغا�...حالم ازت بهم � خورە - دورو برت  فکر کردی منم مثل دخ��
ه اقااا من �خاطر پولت � خوامت �ا ش�فته ی قدو�االت و چشمای رنگ�ت شدم؟ ن

� ...واسه ی خودت دوست داشتم حاال هم که ا�ار داری �ه رف��
م...�اشه...من خدافظ...ن� خواد بهانه ب�اری خودم دارم م��

•••

 � "حس��

و، حرفای ن�ش د � ی رو � تو�ستم تحمل کنم ح�� ز�ون تندو ت�� � اما  !ارش روهرچ��
� اش کنار ب�ام تنهام �ذارە ح�� ا�ر  ن� تو�ستم اجازە �دم. ه�چوقت ن� تو�ستم �ا رف��

� اش ن. اون منو نخواد من که اون و � خوام ابود � شم، اون که این منم که �عدە رف��
� خ�الشم ن�ست !...ع��

الە � کرد که �ازم داشت شال و �. هراسون وارد اتاق شدم. �اشدم و �شت �ش رفتم
...برە

ی هان؟...کجا؟... !کجا داری م��

:�ا صدای پر �غض اش گفت
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...�ه تو چه -

دس�ش و گرفتم و تند �ه سمت خودم برگردوندم اش

!حق نداری �اهام اینطوری حرف بز�� !...�ع�� �� �ه توچه ؟...

م من حق دارم هرطوری که دلم � خواد �اهات حرف بزنم - نخ��

ە شدم ...�ه چشمای اش� اش و مژە های �لندو پ��شته خ�س اش خ��

ە بودم انقدر غرق ز��ا�� و معصوم�ت چشماش شد. چقدر چشماش و دوست داشتم
!که �ادم رفته بود دارە تنهام � ذارە و � رە

...�ی تکون دادم و س� کردم �ه خودم ب�ام

د�گه ن� ذارم بری!...ن� ذارم...

حاال ... شتچ�ه دو دق�قه ی پ�ش که بهم تهمت زدی که واسه ی پولت اومدم پ� -
!د�دی دارم گ��ه � کنم دلت واسم سوخت ارە؟

 دن�ا؟...عه...
�

�ه � کردی دو دق�قه ی پ�شم داش�� گ� ...معلوم هست �� داری � �
...اما من حرفام و زدم حاالم داری گ��ه م�ک�� 

� اش اش�اش و �ا� کرد �ش و ز�ر انداخت و �ا آست��
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ق��ون چشمای خوش�لت برم...

:�ا لح�� لوس و �چه گونه که دلم واسش ضع�ف � رفت و گفت

ولم کن � خوام برم...ن� خواد ق��ونم بری -

:�� اخت�ار خند�دم و گفتم

 ذاری قولم وعم� ن�...اصال مگه قرار نبود من �اغچه ام و �ه تو �شون �دم هووم؟...
کنم؟

� رفته ب �ع�� اون در این ! ود�ش و �اال اوردو ن�ام کرد غمه توی ن�اهش �امال از ب��
!حد عاشق ح�اط �ش�� پر �ل و گ�اە بود؟

!واقعا؟ -

...اهوم...

�اس عروس� د�لته �الە �افته اش و از �ش در اوردم و د�مه های �التو�� که روی ل
...اش پوش�دە بود �از کردم و روی �ش�� م�ل انداختم اش

...ن�ا� �ه �تا�اش کردم
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ن�اهم روی �اهای خوش تراشش چرخ�د

!...شلوارت کو؟...

ل�اس ز�ر تنمه. وا ز�ر این ل�اس که ن� شه شلوار پوش�د -

!�ع�� تو � خواس�� �ا این �و وضع بری تو خ�ابون؟...

چ��ار � کردم خوو عجله داشتم  -

.اخمام درهم شد

� ل�...دفعه ی آخر �اشه مغزت و از �ار � نداز�ا... ا� توی کوچه و ب�ینم �ا همچ��
خ�ابون رف�� من م�دونم �اتو

:برگشت و درحا� که موهاش و جلوی آینه درست � کرد گفت

دیوونه -

� تا �االشو ن�اە کردم ...�� اخت�ار �ای��

...چقدر من عاشق فرم �دن اش بودم 

کت برە �چارە هرچند ب. ا�ه هیچ وقت عاشقش ن� شدم محال بود �ذارم از ��
و�ش کردم !خودش دلش � خواست �مونه این من بودم که ب��
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...جلو رفتم و دستم و روی �مرش بردم

...ت �ه سمتماز آینه ن�ام کرد و برگش. دس�ش توی موهاش موندو د�گه حرکت نکرد

...فشار مال�م �ه �مرش دادم و �ه خودم چسبوندم اش

!چقدر دلم � خواست ببوسم اش

ت ن�اش م�دونم که خودشم فهم�دە بود دارم �ا ح� . ن�اهم روی ل�اش چرخ�د
د �  نم��

�
سکو�ش . زش کردمدست آزادم و �اال بردم و آروم ل�اش و نوا! � کنم و حر�

د �غض کردە بودم � ...خنجر �ه قل�م م��

دلم منتظر بود

...منتظر صادر کردن مجوز

...منتظر ش��دن �ه جمله ی عاشقانه

...داشتچقدر �دبود که طرف مقا�لم روزە ی سکوت گرفته بود قصد حرف زدن ن

•••

"دن�ا

:از کردل�اش و ازهم �. حلقه ی ناز� از اشک نقا�� چشماش و د�د�� تر کرد

من هم�شه ...من...دن�ا -

ورا�� برای شا�د دلش ن� خواست اش�اش و ب�ینم، دلم �ه ج! �ش و ز�ر انداخت
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...لحن غمنا� و چهرە �غض کردش سوخت

:آروم در ادامه گفت

هم�شه خداروشکر � کردم �خاطر ...س� کردم از زندگ�م را�� �اشم -
...اما...مهم�شه س� ام بر این بودە که �ا �د و خ��ش کنار ب�ا...داشته هام

شک و روانه ی این �ار �ش و �اال اوردو درحا� که �اسه ی چشاش �م �م داشت ا
:گونه هاش � کرد گفت

وارم اصال ام�د...اما چند وقته که �ه �دت��ن ش�ل ممکن احساس �د�خ�� م�کنم -
حملش ک�� که محاله تو بتو�� ت... چون انقدر وحش�نا�ه... درک نک�� احساسم رو

� کش�د ز اتاق خارج ن�اە �غض آلودش و ازم گرفت و ا. دس�ش و از �شت �مرم �ای��
!شد

...روی ل�ه ی تخت افتادم

...لحظه �ه لحظه ب�ش�� از خودم متنفر � شدم

...احساس � کردم گند ت��ن آدمه دن�ام

وض�م که �ا�د و چقدر ع. چقدر عو�� بودم که فکر � کردم ��ە هنوز عاشقم �شدە
م ...از زجر داد�ش لذت ب��

 اش و . اما واقعا ن� برم
�

...نابود کردند �ا وجود اینکه کوروش گفت خانوادش زند�

...�ه حسه مبهم. �ه احساس عجی�� داشتم
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� و مقررا�� که کوروش برام بوجود ا وردە بود �ه �ه ح� که شا�د غرور و قوان��
ترس�دم از �ا شا�دم من ن� خواستم و من � . خودش جرات آش�ار شدن ن� داد

...د�د�ش

!اون � دو�ست که من دوسش ندارم

� اخالقاش و دوست داشت. اما هیچ جورە ن� خولست از دستم �دە � . مهم�� هم��
...اخالقاش �اعث � شد �اورم شه که احساسش واقع�ه

...اون آدمه هوس�ازی نبود که منو �خاطر جسمم �خواد

...اصال ا�ه � خواست که تا حاال �ا�د دست �ه �ار � شد د�گه

:از اتاق خارج شدم و �ا صدای �لند گفتم

... � الووو...کجا�� ...حس��

...�له هارو �� �س از د�گری � کردم

... � حس�ی��

!صدای گرفت اش توی سالن پ�چ�د

اینجام -
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خونه رفتم � ...�ه سمت آش��

. م و کنارش �شستمرفت! �ه لیوان چای ر�خته بود و �شسته بود �ه لیوانه زل زدە بود
 کردم و واسه اینکه �ه حرف ب�ارمش گفتم

�
:پو�

چای � خوری؟...

:�ا ��� گفت

...داری � بی�� که -

�ه خوردە �اسنم و از روی صند� �لند کردم و گونه اش و بوس�دم

� �اهام اینطوری حرف نزن... ە ها...حس�� دلم � گ��

:ز�ر چش� بهم ن�اە کرد و �ا همون لحن گفت

ە د�گه منو نبو� - به��

!وا...

:رو کرد بهم و �ا چهرە ا�� یخ زدە و لح�� منجمد گفت
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�د ...�ینمتد�گه ن� خوام مه��ون و دوست داشت�� ب...� خوام از �م بیوف��  -
مثل وقتا�� که اعص�ا�� � �� و حرفای دلت و �ه ز�ون م�اری...شو

...خش�م زد

...یهو �ه حرف اومدم

... � ؟...حس�ی��  � خوای از خونه ات پر ...�ع�� ��
�

تم ک�� چرا رک و راست نم��
ون؟ ب��

نم��م چون ن� خوام این�ارو �کنم -

!...�س این چرت و پرتا چ�ه؟...

...را� که �ا�د من � اش کنم اونم �دون تو...راە درست -

؟... من گناە ...رو �ک�� دلت م�اد �ا من این �ا...�ع�� د�گه ن� خوای دوسم داشته �ا��
دارما

وع کرد �ه خوردن ن�اهش و ازم گرفت لیوان چای اش و برداشت و ��

و و برام �از ک�� قرار بود درە بهشت کوچول...اصال چرا قولت و عم� ن� ک�� هان؟...

� گذاشت صند� داد عقب و از جاش �اشد و رفت ...لیوان و روی م��
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•••

 � "حس��

...د�گه ن� خوام دوسش داشته �اشم

...دگ�م بندازتمگورە �ا�ای عشق و عالقه ای که � خواد عذا�م �دە و از �ارو زن

...هر�� ب�ش�� بهش م��م دوست دارم ان�ار سنگ تر � شه

ون دادم  ام و ب��
�

نفس آغشته �ه خا� خست�

س� . اصال د�گه نم�دونم �� درسته �� غلط خودم و دادم �ه دست �نوشت
�ینم تا چه حد ب. فراموش کردن اش د�گه �ارە دلمه. � کنم د�گه دوسش نداشته �اشم

...� تونه نبود�ش و تحمل کنه و تا چه حد میتونه بهش اهم�ت ندە

ردم و �ل�د کشو رو �از ک. جلوی آینه دس�� توی موهام بردم و بهشون حالت دادم
ح�اط خلوت و برداشتم از اتاق خارج شدم و وارد �ش�من شدم 

ی ازش نبود !�ه ن�اە �� �ه خونه انداختم خ��

:�ا صدای �لند صداش زدم
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دن�ااا...

دو�ارە �ه سمت اتاق هارفتم و تک تک اشون و �از کردم

!�از که غی�ت زد...الووو...

�ه سمت . دهم روشن نبود که جلوش دراز کش�دە �اشه �ل�د تو دستم بو  Tvاین �ار 
�ر پردە �� اخت�ار از �ا د�دن دن�ا ز . در دیوار ش�شه ای قدم برداشتم پردە رو کنار زدم

ترس عقب کش�دم

وع کرد �ه خند�دن ە شدم �� !عص�� �ا چشمای درشت شدە بهش خ��

ب�خش�د -

:عص�� گفتم

برو کناررر...

...خوندم�� توجه �ه خندە های �ه اوج رس�دش �ل�دو توی قفل انداختم و چر 

� ب�خش�د د�گه ـ حس��

درو �از کردم و وارد ح�اط �ش�� شدم
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؟... حاال د�گه �ه قصد ترسوندن من �شت پردە قا�م م���

:اومد و رو �ه روم وا�ساد و گفت

ـ گفتم که ب�خش�د

�ا�د روم و ازش برگردوندم که �فهمه خوشم نیومد از حرکت اش و د�گه ن
...تکرارش کنه

ە شد. دستم و گرفت چقدر . مآروم �م و چرخوندم و ز�ر چش� �ه دست اش خ��
عاشق دستای ظ��ف زنانه اش بودم! آرامش �خش بود

؟ ـ � �خ��

:ابروهام و �اال انداختم و گفتم

...�خش�� ور �ار ن�ست...نچ...

ون �کشه که مح�م گرفتم اش و ن �ا . گذاشتماومد که دست اش و از تو دستم ب��
د گفتم � :ابروها�� گرە خوردە و لح�� که دلخوری توش م�ج م��

ە هان؟... چرا انقد احساساتت زود می��
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:ل�ای کوچولوش و او�زون کرد و گفت

ـ ب�خش�د د�گه �اشه؟

...دلم واسش ضعف رفت �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست

...ـ د�دی د�دی �خش�دی

•••

"دن�ا

...ل�خندش ت�د�ل �ه خندە های از � ذوق شد

و� دفعه ی آخرت �اشه ها...ـ �اشه �ا�ا تو بردی

...من که جیغ نزد...

فه کن �اشه؟این �� و هم �ه ل�ست دفعه ی اخر ها اضا...ـ همه اش که جیغ ن�ست

�اشه...

...�ه سمت بهشت کوچولو برگشتم
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� اینجا چقد خوش�لههه... ...وای حس��

...�ه سمت بوته ی �ل ها رفتم

...ـ اهوم خوش�له

!اینارو خودت پرورش دادی؟...

ـ تا حدودی

:متعجب گفتم

!�ع�� �� تا حدودی؟...

...ـ �ع�� این که من فقط آب  دادم خوردن خودشون رشد کردن د�گه

خندە ام گرفت

اهاا...

ـ ارە
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�ارنگ و خوشبو پر صورتم و جلو بردە ام و چشمام �ستم و مشامم و از عطر �ل های رن
...کردم

اووم چقد خوشبو...

 � برگشتم �ه سمت حس��

...دستاش و تو ج�ب هاش فرو بردە بود و بهم ن�اە � کرد

� �ه دونه از این �ل صور�� هارو �کنم؟... حس��

:�ا اخم �ه سمت ام اومد و گفت

هان؟!...ـ چ��ار ک�� ؟

:ترس�دم و عقب رفتم و گفتم

ب�خش�د �خدا منظوری نداشتم...

ـ ن�ینم د�گه دست �ه این �ل ها بزن�ا

...وای چقد عص�� 

...فکر ن� کردم در این حد براش مهم �اشن
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من احمق و . م�داد �ا شا�دم من براش �م ارزش بودم که چهارتا دونه �ل و بهم ترجیح
�گو فک � کردم جدی جدی دوستم دارە

و اومد و پ�شو�� ام یهو �ه خودم اومدم د�دم چهار تا شاخه �ل و �ه سمت ام گرفته جل
و بوس�د

�� دلت � خواد از این �ه �عد �ل این محدودە مال خودته هر �ال...ـ ق��ونت برم من
...�ش ب�ار 

تم و واسه اینکه هارو ازش گرف بهت زدە درحا� که تو چشماش زل زدە بودم آروم �ل
�فهمم جدی گفته �ا ��ار�ه گفتم 

!واقعا؟...

ـ اهوم 

نه خوشم اومد

...چ��ار کردی دن�ا خانوم 

ل واسشون �ه جوری دل بردم ازش که �ل �ل و گ�اها�� که معلوم ن�ست چند سا
زحمت کش�دە رو دو دس�� تقد�م ات کرد

وع کردم �ه چ�دن �ل های رز خ وش�ل که از دور و �از هم برای اطمینا برگشتم و ��
دند که ��ــــع تر از شاخه ها جداشون کنم � ...برام چشمک م��
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ی توی چهرە ی �ا مح�. �ه عالمه �ل چ�دم ت اش ا�جاد برگشتم ن�اهش کردم تغی��
� هم پررو تر از ق�ل �ق�ه ی �ل هارو هم کندم! �شد ...واسه هم��

� اینا خ�� ان دارن میوفتنا... وای حس��

:جلو اومد و گفت

مشون ...ـ �دە من �گ��

دستاش و �ه سمتم گرفت همه رو ر�ختم تو دستاش 

 � �ل های توی   خم شدم و برداشتم اش و روی �ق�ه ی. �ه دونه اشون افتاد رو زم��
دست اش گذاشتم اش

...تو هم برو پ�ش دوستات...

:زد ز�رە خندە و گفت

...ای خدااا -

.خودمم خندە ام گرفت

چرا م�خندی؟...چ�ه ؟..
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ب�ا ب��م تو �ما � خوری ب�ا...ـ ه��� ه��� 

�شت �ش راە افتادم

رو �ستم و پردە د.چون دستاش پر بودن جلو رفتم و در و براش �از کردم وارد شد�م 
رو کش�دم

...خب �ل هام و �دە ...

ـ ع��زم �ذار ب��زم تو �ه ظرف بهت م�دم د�گه

االن ، االن...االن �دە ...

�خدا ن� خورمشون همه رو بهت م�دم...ـ عه دن�ا

خونه شدم روی صند� �شستم � وارد اش��

:�ل هارو تو �ه ظرف ر�خت و جلوم گذاشت وگفت

ب�ا -

کنارم �شست

...�ه دونه از �ل هارو برداشتم و �ه سمت اش گرفتم
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...اینم مال تو...

خند�دو �ل و ازم گرفتم

...ـ مر� خانوم را�� �ه زحمت نبود�م

...قا�� نداشت اقااا...

�� بوشون و �م و تو ظرف فرو بردم که ب�ش. بوی �ل ها فضارو در برگرفته بود
وع کرد �ه خند�دن �م و �اال بردم و متع. احساس کنم �� � جب ن�اە اش یهو حس��

:کردم

!چ�ه هان؟...

ه���  -

� ابروهام و بوس�د. اخم کردم  � رفت. ب�� !�� اخت�ار اخم ام از ب��

ـ ق��ون برم من ، چرا ال� عص�� � �� 

...من ن� فهمم تو چرا ب�خودی � خندی...ال� ن�ست...

...ـ ب�خود�ه د�گه

586



...�ه من م�خندی ارە؟...

:عاشقانه تو چشمام زل زد و گفت

� د�گه ای ...ـ خندە هام از � ذوِق نه چ��

...ش دادمآروم �ه ل�خند عاشقانه تح��ل ا. �عد از �ه ن�اە طوال�� و تو فکر

...

چندتا نفس عمیق کش�دم. و �از کردم یهو چشمام

ز �م پ��دە دلم � خواست ب�ش�� �خوا�م و� چشمام د�گه �از شدە بودو خواب ا
� افتاد. پهلو �ه پهلو شدم. بود یهو چشمم �ه حس��

ات اش و � کت و شلوار ش�ک اش و پوش�دە بود و جلوی آینه ای قدی داشت کراو 
:آروم لب زدم. �ست

... � !حس��

...برگشت و ن�اهم کرد

ـ عه ب�دار شدی؟
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:چشمام و مال�دم و گفتم

صبح �خ�� ...اهوم...

ـ صبح توهم �خ�� قشن�م 

...�دن�اە سوال�م روش چرخ. درحا� که خم�ازە � کش�دم. �اشدم و �شستم

ی؟... جا�� م��

کت...ـ ارە د�گه ��

چشمای خا�الودم درشت شد

!�ع�� من �ا�د تنها �مونم تا تو ب�ای؟!...�� ؟...

!جوا�م و نداد

�اشدم و �ه سمت اش رفتم

م ها...
�
�ا توا
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خ��ه؟...ـ ق��ونت برم قول م�دم زود برگردم

...اصال چرا �ا�د بری که برگردی؟...نه خوب ن�ست...

 نرم؟
�

ـ عه ، �ع�� م��

 نرووونه...
ّ

◌

...ـ ع��زم من نرم اونجا سنگ رو سنگ بند ن� شه

ذاشتم  و تو کراوات اش وگرفتم و �ه سمت خودم کشوندم اش دست اش و رو قل�م گ
...چشمام زل زدە بود

خب تو ن�ا�� اینجاهم سنگ رو سنگ بند ن� شه...

ە شد شقانه که ل�خندی عا! برای چند لحظه حس کردم حرفم و �اور کرد. بهم خ��
:روی ل�اش نقش �سته بود و گفت

...ـ دن�ا تو �ا این �ارات

؟... !�ا این �ارام ��

و ب�ش�� بهت وا�سته شم ها اری �ه �اری م�ک�� د...ـ داری �ه �اری � ک�� که من ب�ش��
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ت و نم�دمااا ...�ا�ات ب�اد در بزنه ��م دخ��

خندە ام گرفت

...خب �گو نم�دم...

...ـ اونم �ه موقع اش

لن اش و برداشتاد�. مغزم از این همه ز��ا�� هنگ کردە بود. �تا�اش و ن�اە کردم

س�ا... ...هوی د�گه خ�� داری �ه خودت م��

هن سف�د اتو کش�دە اش زد :خند�د و چندتا پ�س �ه �قه ی پ��

ـ ای �ا�ا

....�ینممن دلم نخواد ک� بوی تورو حس کنه �ا�د � و ب...ای �ا�ا ندارە...

جازە ندادە اما من که بهش ا!یهو ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و نگذاشت ادامه �دم
!...بودم

!...ذت اش شدم�ا این که � دو�ستم �ا�د اعص�ا�� شم غرق ل!...چرا این �ارو کرد؟

ازم جدا شد و �دون ن�اە کردن بهم سوئیچ اش و برداشت
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...ـ ص�حانه ات و �خور�ا

از اتاق خارج شد

اما من همچنان تو همون حالت بودم

رر نخ��

� تا خودش ...مثل این که بوسه هاش ب�ش�� رو من تاث�� م�ذاش��

�د جور تو فکر بودم

ون این که خودم نکنه من دارم خودم و �د�خت تر از ای�� که هستم م�کنم؟ نکنه �د
...�دونم دارم پرت � شم ته �ه چاە

 تو�ستم �دون نه �. نه میتو�ستم ولش کنم و برم. خدا�ا نه راە پ�ش دارم نه �س
...نگرا�� پ�شش �مونم

•••

 � "حس��

از آسا�سور خارج شدم ب�ا�� از �شت �ان�� �اشد

 � ـ سالم اقای مقدم خوب هست��
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مر�...سالم...

ە رو �چرخونم و وارد دف�� شم که ق�ل ورود برگش تم �ه سمت اومدم که دستگ��
...ب�ا�� 

خانم ب�ا�� ...

دو�ارە �اشد

!ـ جانم؟

�ه دونه از عکسای خانم موحد و �دە ب�ارن تو اتاق ام...

:چشماش درشت شد و کنج�او و متعجب گفت

!ـ چرا ؟

� ابروهام �شست ت و �ا پته تند برگشتم �ه سمت اش که قد� عقب گذاش. اخ� ب��
:تته گفت

!بزرگ �اشه کوچ�ک �اشه؟...چه سایزی...�خش�د...ـ عه ب

�ن عکس اش رو ... ...بزرگ��
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:مبهوت گفت

!ـ چشم

ە د�گه ای رو �ه حر  � ە رو چرخوندم که �ادم افتاد �ا�د چ�� . فام اضافه کنمدستگ��
:برگشتم و ن�اش کردم

فقط از صور�ش �اشه...

:برای �ار دوم بهت زدە ن�اهش روم چرخ�دو گفت

!چشم...�اشه -

وارد شدم

� هام و تا زدم کت ام و دراورد و آست��

�ن جا رو در نظر م�گرفتم واسه. �ه دیوار ها ن�اە کردم �ه جا�� که . عکس اش �ا�د به��
...�امال تو د�دم �اشه

� ام و ن�اە کردم دیوار رو �ه روی م��

...اینجا �اشه �ه جور�ه...نچ...
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چشمم �ه دیوار �شت صند� ام افتاد

...جون م�داد واسه نصب تا�لو

� کرد هم  اینطوری هم هر وقت ام � خواستم بر� گشت ام و �ه عکس اش ن�اە
...فضای دف�� و ز��اتر � کرد

.  کرد برامخودش نبود و� حضور عکس اش روی دیوار اتاقم فضارو غرق آرامش �
...�ه عشق تازە. صبح �عد اون همه مدت عشق و توی چشماش خوندم

� �ار داشت این احساس و . �ه عشق عج�ب و غ��ب تج��ه � کرد  ان�ار که برای اول��

� �اعث شدە بود که �ه خوردە احساسش و سا�سور کنه و بروز ن اما من . دەو هم��
� �ار تو چشما م ن�اە کردو گفت �امال � دو�ستم که اون دن�ای نبود که برای اول��

...دوست دارم

� تا آسمون �ا احسا� که ق�ال حس � کردم ف رق داشت احساس توی چشماش زم��
خم دارە  و چقدر خوب بود که �م �م داشتم حس � کردم این جادە ی پر پیچ و 

...دوطرفه � شه

ون کش�دم :ادم�ه سمت اش رفتم جواب د. صدای تلفن دست بردو از فکر ب��

�گو...

ـ آقای مقدم �درتون اومدن
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...واسه ی چند لحظه �جام خش�م زد

...�س �الخرە سوف�ا �ارە خودش و کرد

س �اشم :�لو�� و صاف کردم و س� کردم آروم و �دو اس��

...راهنما�� شون کن�د داخل...

ـ چشم

ە چرخ�دە شد و �در وارد شد دستگ��

� بودم خ��  �دون توجه �ه اتفاقا�� که � این چند روزە افتادە بود و صدرصد  مطم��
�� بهش �ه سمت اش رفتم و مثل هم�شه گرم و صم. اش و سوف�ا بهش دادە بود

...دست دادم و ازش استق�ال کردم

�عد از سالم و احوال پر� �� حرف �شست

� گذاشت و ب�ا�� اجازە ی ورود و گرفت و قهوە هارو روی م. رو �ه روش �شستم ��
...خارج شد

ا؟ ـ چه خ��

ا(دق�قا � دو�ستم منظور اش از  ...چ�ه) چه خ��

سالم�� ...
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ە ؟ ـ �ارو �ار خوب پ�ش م��

...چه مقدمه چی�� 

ل قض�ه منم �� نبود بهش �گه �در جاِن من � خواب حرف بز�� فر�� برو � اص
...انقدر عذاب ندە

خداروشکر ...ارە خ��ه...

...قهوە ام و برداشتم. سکوت فضارو در برگرفت

ا�� ش��دم ـ �ه خ��

� گذاشتم اش دو منتظر برخالف دلم که آشوب ش. �ه خوردە ازش و خودم و روی م��
ە رو �فرست برە و من برا � �ار جلوش بودم هر آن �در مخالفت کنه و �گه دخ�� ی اول��

.!..وا�سم و ��م نه

!رفت�� در �ار ن�ست و قرار ن�ست اون جا�� برە

!س� کردم خ�� نرمال برخورد کنم

؟... ی؟...خ�� �اشه!..خ�� چه خ��

کتت ...�� بود اسم اش...ـ مدلینگ ��
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:ن�اهم و ازش گرفتم و لب زدم

دن�ا موحد...دن�ا...

 � کنه ارە؟...ـ ارە همون
�

رست ش��دم؟د...مثل این که اومدە دارە �ا تو زند�

...نه...

!ـ نه؟

 کنه...نه...
�

...نیومدە �اهام زند�

:یهو حرفم و �س گرفتم

 م�کنه...
�

�ع�� ارە اومدە دارە �اهام زند�

اصال چرا �ا�د حرف دلم و تو دلم نگه � داشتم؟

مانه و رک و راست جواب اش و � ...دمتصم�م گرفتم هر �� گفت خ�� مح��

ـ دل�ل اش چ�ه ؟

:�لو�� صاف کردم و گفتم
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دوسش دارم...

� خندە های اوج گرفته ی در �مال نا�او  وع کرد �ه خند�دن و ب�� :ری اش گفت��

؟
�

!ـ جدی م��

ز�ر چش� بهش ن�اە کردم

...فکر ن� کردم عکس العمل اش این �اشه

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

ارە...

...�ا دس�ش آروم روی �اش زدو �ا روی �ا انداخت

ـ خ�� هم عا�

:ابرو�� �اال انداختم و سوا� ن�اش کردم

!واقعا ؟...

ـ ارە چرا که نه
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 کردم همه اش فکر �! خداروشکر که مخالفت نکرد. توی دلم نفس راح�� کش�دم
!...ا�ه �ک نفر مخالف را�طه ی من و دن�ا �اشه اون �ک نفر �درە

...ـ سوف�ارو هم که

مامان بهت گفت؟...

� کرد و گفت. قهوە اش و برداشت :�ش و �اال و �ای��

ـ ارە

 نزد؟...
�

عمو که حر�

...فقط...ـ زور� که ن�ست ��م

؟... فقط ��

ە رو �عد...ـ مواظب �اش ...اول خوب �شناس دخ��

...پ��دم میون حرف اش

...�در مادرش و ن� شناسم...�ع�� خودش رو...� شناسم اش...
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!...ـ مطمئ�� � شنا� خودش رو؟

ناخودآ�اە �ه فکر فرو بردم

� پ�چ�دە ای نداشت  �ا �ه اخالق �ه دخ�� سادە و دوست داشت�� . بنظرم که دن�ا چ��
...ز��ا�� اش هم که ش� درش ن�ست. عا� و خودمو�� 

د ح�� �ا هرچند انقدر خوب هست که ا�ه ظاهر ز��ا�� هم نداشت �اب م�لم بو 
ش � ...اخالق های �دش و اون ز�ون تندو ت��

� د�گه ای هست که �ا�د �دونم و تا حاال نفهم�دم؟ !چ��

...ن�ست د�گه

...نظر شما چ�ه؟...

و� مواظب �اش...ـ من که �ک �ار د�دم اش بنظر دخ�� خو�� � آد

...از چه لحاظ �ا�د مواظب �اشم؟...فقط...مواظ�م د�گه...

ب �اش و� مواظ...من بهت فرصت دادم که عشق و تج��ه ک�� ...ـ از همه لحاظ
...ز�ادە روی نک�� 

...مامانم فهم�د د�گه درسته؟...مواظب ام...
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ە رو شد و� از اونجا�� که م دلخور و نگران حسا�� ...ـ اوە اوە مامانت  ن این دخ��
� اش از دل ا...د�دە بودم �ا حرفام �ه خوردە آروم اش کردم ش در ب�ارب�ا بب��

:�ا خندە گفتم

م... ...حتما �ه � م�ام پ�شش و� االن نه چون حسا�� درگ��

� ابروهاش �شست و گفت :اخ� ب��

...ـ �شت گوش ننداز�ا

� �� دوروز م�ام...اوە اوە چشم م�ام... � هم��

در نه �ا رها کردم �. اصال مثل �ه خواب � موند. حسا�� حالم از این رو �ه اون رو شد
!...سوف�ا مخالفت کرد نه �ا ارت�اط �ا دن�ا

•••

"دن�ا

زنگ زدم واسه شام �� غذا سفارش دادم 
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حمام کردم �ه ل�اس خوش�ل و مش�ل پوش�دم

موهای حالت دارم و شونه زدم و �شت ام ر�ختم

اف اف �ه صدا در اومد

رامان �له ها رو خرامان خ. �الە ام و رو�د�م گذاشتم و تا روی گوش هام کش�دم اش
ە رو چرخوندم وارد محوطه شدم ...درو �از کردم. � کردم دستگ��

�ه ��ە �ا تق���ا ب�ست ، ب�ست و پنج سال سن جلوم ظاهر شد

!جانم؟...

ـ سالم سفارش هاتون و اوردم

عوق زدن  مدام ن�اهش روی اندامم � چرخ�د و �اعث � شد ب�ش�� �ه مرحله ی
نزد�ک �شم

...ن�اە کش دارش و ازم گرفت و غذا هارو اورد

ـ � خواین �مکتون ب�ارم اشون داخل؟

نه مر�...

...اسکول

...�اریتو خونه تنها شم ، هزارتا �ال مال �م ب �م موندە �ا توی قزم�ت
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اش رو توی چشمام چرخوندو آروم لب زد � :جلو اومد ن�اە ه��

؟ ـ تعارف م�ک��

:عقب کش�دم و �ا عص�ان�ت گفتم

نات خورد ن� خوای استخو ...چهار برابر توهم ه��ل اشه...شوهرم داخله اقااا...
...شن ، فک ات و ب�ند و �مشو

...� داد از حر�ات �لوش فهم�دم از ترس �شت � هم داشت آب دهن اش و قورت

وارد خونه . تادمدرو �ستم و �ه سمت در ورودی راە اف. غذاهارو گرفتم و حساب کردم
ە رو چرخوندم خونه گذاش. شدم و بزور دستگ�� � � آش�� ...تمغذاهارو روی م��

� شام و خ�� خوش�ل چ�دم و �شستم و منتظر شدم ...م��

ی �شد. ب�ست دق�قه ای گذشت م موندە �! هم خوا�م میومد. هم گشنه ام بود! خ��
 � ...�ا عص�ان�ت �اشدم. بود �ا �له برم تو م��

:حر� لب زدم! ن�ا� �ه ساعت توی �ش�من انداختم، نه شب بود

...آشغااال معلوم ن�ست کدوم گوری هس�� که...�ه جهنم که نم�ای�� ...
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:چ زدماز ترس لب ام و گ��دم و ز�ر لب پ! یهو صدای �سته شدن درو ش��دم

...وای خدا�ا �ش��دە �اشه...

وارد �ش�من شد

!اومدنرمال بنظر � . ح�� �ه تکونم نخوردم حر�ات اش و ز�ر نظر گرفتم

کت اش و در اورد و مرتب روی م�ل انداخت

هن اش و �از کنه که یهو چشم اش بهم افتاد ا ! ول اش شوکه شداومد که د�مه ی پ��
وع کرد �ه خند�دن !�عد ��

ب�ا اینجا ب�ینم...ـ وااای دن�ا

دورم حلقه  مح�م دستاش و . دستاش و برام �از کرد �ه سمت اش رفتم و �غلش کردم
:کرد و گفت

 ام در رفت... ـ ای جوونم
�

�اور کن خست�

سالم...

خندە هاش اوج گرفت

ـ سالم خو�� ق��ونت برم؟
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؟... اهوم تو خو��

ب�خش�د �� تنها موندی نه؟...ـ معلومه که خ��م

:ازش جدا شدم و �ا عص�ان�ت گفتم

د�گه ن�ای خونه به�� بود �مو�� همونجا�� که بودی و !...چرا انقد دیر اومدی هان؟...

آروووم...آروم �اش ع��زم...خانوم عص�ان�ه...ـ واە واە واە

ون دادم تم و �ه سمت ن�اە دلخور و عص�ا�� ام و ازش گرف. نفس ام و �ا صدا ب��
خونه قدم برداشتم � �شت �م اومد. آش��

� شام بود بهت زدە :گفت بهت زدە درحا� که ن�اهش رو م��

!خودت درست کردی؟...ـ وای دن�ا

 هم گفت
�

!خا� �ه �ممم �ا چه ذو�

چه فا�دە �ا�د  اما ! چقد اون لحظه دلم � خواست ��م ارە خودم برات غذا �خته ام
راست اش و � گفتم که از این �ه �عد ازم انتظار نداشته �اشه

خونه شد دستاش و شست و اومد �شست � ج برداشت کفگ�� و از توی برن. وارد اش��
وع کرد �ه. دست اش و �ه سمت ام دراز کرد برنج  �شقاب ام و بهش دادم ��
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...کش�دن

؟...ـ �ه �ه نگف��

� ن�اهش کردم ون اومدم و غمگ�� ...از فکر ب��

!چیو؟...

اینکه این غذاهای بنظر خوشمزە رو خودت �خ�� �ا نه د�گه -

:�م و ز�ر انداختم و آروم گفتم

راست اش نه...

ن�اهش کردم. از برنج کش�دن دست برداشت

ە شد !ل�خندە اش محو شد و بهم خ��

واسه دلخو�� من ل�خند زد. ل�ام و او�زون کردم

...ـ ق��ونت برم اش�ال ندارە

م...ب�خش�د من... � ...من اصال �لد ن�سم غذا مذا ب��
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ب�ا شام و بزن�م ...ـ عه معذرت خوا� ن� خواد ، عشق من

ی و این حرفارو فرام � وش کردم و تمرکزم انقد خوش رفتار بود که �ا حرفاش اصال آش��
...و گذاشتم رو خوردن شام

خب کجا بودی تا حاال؟...

ـ خونه

:�ا عص�ان�ت گفتم

خونه ی �؟...

:خند�د و گفت

ـ پ�ش �در و مادر منظورم بود

چرا رف�� اونجا؟...خب...اهااا...

 م�کنمرفتم که اطالع رسا�� کنم که من دارم �ا �ه مل�ه ز ...ـ ه��� د�گه
�

...ند�

؟...اوە...
�

جدی جدی گف�� �ا نه رف�� و ترس�دی ��
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� حق�قت؟!...ـ ترس؟ مگه ترس دارە گف��

...خب �ع�� وقتا آرە دارە...خب...

...قاشق و چن�ال و توی �شقاب رها کرد

...�ه تا ابروش و �اال انداخت و انگشتاش و تو هم گرە زد

من دن�ا رو  �� ترس و لرز توی چشماشون ن�اە کردم و گفتم...واسه من که نداشت -
� خوام

ن�الش و از ژست پر ابهت اش خندە ام گرفت که خودشم زد ز�ر خندە و قاشق چ
برداشت و دو�ارە مشغول شد

؟...دیوونه... � � �اشه اش�ال ندارە...حاال اونا �� گف�� نکنه گف��

:خند�دو گفت

� �اشه اش�ال ندارە...ـ ه��� د�گه ...گف��

!�ع�� مخالفت نکردن؟...واقعا؟...

...ـ نه د�گه
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� راح�� . حرفاش غ�� قا�ل �اور بود �  �ع�� را�طه ی من و اون �ه هم��
!...عل��

!...هه راحت

...راحت کجا بود ب�چارە

...پوس�ت کندە شد تا طرف �اور کرد که عاشق�� 

...ر �دن�ا ش��دن حرفاش اشتهام چند برابر شد �ا خ�ال راحت شام و زدم ب

•••

 � "حس��

م و همزمان �ا �ا ش��دن صدای تلفن دست از مطالعه ی قرارداد جلوی دستم برداشت
...ن�اە کردن �ه �لمات تلفن و برداشتم

�گو ب�ا�� ...

اقا پروندە ی خانوم موحدو پ�دا کردم ب�ارمش خدمتتون؟ -

�ذار همونجا �اشه...�ه نه �ه...
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!واقعا؟ -

 ک
�

 و عص�ان�ت از دست خنگ�ه �� حدو مرز ب�ا�� پو�
�

:ردم و گفتماز � �الف�

پروندە رو ب�ار...لطفا کن...خانوم ب�ا�� ...

نه اقا این چه حرف�ه وظ�فه اس دارم م�ارمش -

...طو� نکش�د که در �ه صدا دراومد. �� حرف تلفن و گذاشتم

� ک. ب�ا�� وارد شد ه طبق دستور این�ارو بهش اشارە کردم پروندە رو ب�ارە �ذارە رو م��
...کرد

!شدم دست بردم و پروندە رو برداشتم و �ازش کردم که یهو متوجه ن�اهش

ە شدە بو . آروم �م و �اال بردم و ن�اهش کردم � �ه �ت بهم خ�� !دع��

ی م�خوای؟... � !چ��

ون اومد �ی تکون دادو از فکر ب��

فقط خواستم ��م �درتون �شت خط ان وصل کنم؟...نه...نه اقا...ها؟ -

و خودم و خال  � ...ص کنم�م موندە بود �له ی خودم و از دس�ش �ک��ونم �ه م��
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:حر� گفتم

... � ا�ه زحم�� ن�ست وصل کن��

:ل�خند زدو گفت

...االن وصل م�کنم...نه اقا چه زحم��  -

...حو �شهن�اهم و ازش گرفتم که هرچه زودتر ق�افه ی نحسش از جلوی چشمام م

...ن�اهم روی مشخصات دن�ا در چرخش بود

!...�ه مشخصات نصفه ن�مه

...همزمان �ا مشاهدە ز�ر لب م�خوندم

...آ�اِن  28متولد ...دن�ا موحد...

 کردم و پو. اومدم که ادامه اش و �خونم که صدای تلفن سکوت و در هم شکست
�

�
...برداشتم اش

؟...الو... سالم �درجان خو��

ە؟...سالم ��م تو چطوری خو��  - �ارا خوب پ�ش م��
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ا...سالم�� ارە همه �� اوک�ه... � زنگ زدین...چه خ�� �اری داشت��

:مکث کردو گفت

زنگ زدم ��م عموت و سوف�ا دارن م�ان اونجا...ارە...ِام -

:بهت زدە گفتم

 افتادە!...چرا اخه؟!...م�ان اینجااا؟...
�

!مگه اتفا�

ی �شدە...نه نه - � سوف�ارو دارە م�ارە مدل اش ک�� ...چ��

!هنگ تلفن تو دستم خشک شد

یتو�� واسش �الخرە تو که دست رد زدی �ه س�نه ی دخ�� عموت این �ه �ارو نم -
�ک�� هوووم؟

گفت و من �در داشت �شت � هم نصح�ت � کردو از حال و احواالت سوف�ا � 
ی که فکر � کردم و تنها سوا� که توی ذ � هنم مدام در � اون مدت �ه تنها چ��

 � افته
�

!...چرخش بود این بود که ا�ه دن�ا �فهمه چه اتفا�

� ...الووو - داری � شنوی؟...حس��
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بزور �ه حرف اومدم

ا� این ماجرا چرا � خوا�د منو ق...من که بهتون گفتم �� د�گه رو � خوام...من...
!...کن�د؟

گه تو قرار دادە م...را�طه ی تو �ا دن�ا موحد ر�� �ه این قض�ه ندارە...ع��زە من -
؟ اون و فسق نکردی و االن �ا �� د�گه قرار داد �س��

...و�... ارە...

رە تو اون دم و �الخ...تو سوف�ارو استخدام � ک�� ...د�گه و� و اما و ا�ر ندارە -
رو حرف من ...ا نهدست�اە �ا�د �ه جا�� واسه ی برادر زادە ی دل شکسته ی من �اشه �

!�اری نداری...و عموت حرف نزن

و درمورد تصم�م اش  ل�ام �از و �سته شد اما نتو�ستم ح�� �لمه ای رو �ه ز�ون ب�ارم
!اظهارنظر کنم

....خدافظ -

ن�ت مشت شدە صدای سائ�دە شدن دندونام بهم و � ش��دم و دس�� که از � عص�ا
و ت�که ت�که کنه اما ن� تو�ست حالم و ل � حظه �ه لحظه بود و دلش � خواست م��

...�دتر � کرد

...�� خداحاف�� تلفن و گذاشتم

ی صورت دن�ا ن�اهم روی تص��ر ز��ا. تک�ه دادم آروم چرخ�دم و �ه �ش�� صندل�م
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و ب�ش��  چرخ�دە و ان�ار هرچه ب�ش�� زمان و برای تماشای تص��رش � کشتم ب�ش��
!حالم از این رو �ه اون رو � شد و ذهنم آروم � گرفت

لم � ک�� و حتم دارم برای هم�شه و ...ا�ه �دو�� قرارە چ��ار کنم...دن�ا...دن�ا...
ی ن�ا�د بو�� ...� کنم ن�ا�د �فه� که من �ه اج�اااار دارم چ��ار ...اما تو ن�ا�د...م��

ی تا زما�� که تا�م قراردادە دخ�� عموی خول و چلم �ه �ا�ان ...برسه ب��

 کردم و ز�ر لب گفتم
�

:پو�

...تا اون موقع صدرصد �ل موهام سف�د � شه...

!�ا صدای �از شدن �� اجازە ی درە دف�� تند برگشتم

که س� داشت   سوف�ا �ا �ه س�د �ل خ�� بزرگ و �ه آرا�ش تو چشم و ل�خند ملیح
�اهاش چهرە اش و مه��ون تر از هم�شه جلوە �دە �ه سمت ام اومد

اومدم آش�� کنون...سالااام عشقم -

:ز�ر لب پچ زدم

!آش�� کنون؟...

:ب�ا�� �شت �ش دو��د داخل
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م �عد ب�این دا_  خلخانوم بهتون گفتم که اول �ا�د اجازە اش و �گ��

...�ه ب�ا�� اشارە کردم

فت عمو وارد شدو تا ب�ا�� ر . ن�اهش رو ازم گرفت و �تا�ای سوف�ارو ن�اە کردو رفت
امش از جام �لند شم و �ه سم�شون برم ...�اعث شد �ه اح��

؟... � سالم عموجان خوب هست��

د دستم و �ه گر� ف��

...ما خ���م �ه خ���ه تو...ق��ونت برم_ 

:و گفتم �ه صند� اشارە کردم. ل�خند زورک�م و چاش��ه ق�افه ی �دم کردم

�فرمای�د ب�ش�ن�د...�فرمای�د...

. د�مه ی کت اش و �از کرد �شست و �ا روی �ا انداخت. خند�د

ی؟ - عشقم ن� خوای �ل و ازم �گ��

م�ل �ه سم�ش  �� . �ا د�دن اش آب دهنم و قورت دادم. تازە متوجه سوف�ا شدە بودم
وا�ش ل�خندی در ج. قدم برداشتم و �ل و ازش گرفتم که ل�اش و �ه گونه ام رسوند
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!�د تح��لش دادم که جلوی عمو ضایع ن�اشه و دلخور شه

� گذاشتم :�ل و روی م��

چرا زحمت کش�دی سوف�ا جان...مر�...

:یهو سوف�ا بهت زدە و اعص�ا�� گفت

!این عکسه...این...ای -

...ە شدەبرگشتم و ن�اش کردم د�دم �ا ق�افه ا�� اعص�ا�� �ه عکس دن�ا خ�� 

ە ی آشغاله - شت تلفن همو�� که اون دفعه �...همو�� که...این عکسه همون دخ��
هر�� از ده�ش در اومد �ارم کرد

� این که عمو صاف بهم زل زدە بود صدام �اال رفت :�� در نظر گرف��

� کردی...ب�ند دهنت و توهم �م نیوردی... م رفته هافکر نکن �اد...�� بهش توه��

؟ - �� � � تو داری جلوی �ا�ام �اهام اینطوری حرف م�� ر مقا�ل من از تو داری د...حس��
اون دفاع م�ک�� 

ن�اهم و از سوف�ا گرفتم و خجالت زدە عمورو ن�اە کردم
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...و�...ب�خش�د عموجان...

!دس�ش و �ه معنای سا�ت شو �ه سمتم گرفت

 _ 
�

ی �� � ...من خودم همه چیو � دونم...ن� خواد چ��

:سوف�ا �ا نق و نوق گفت

؟؟؟...�ا�اا -  بز��
�

تو ن� خوای حر�

ور خودت و تو � خوای بز !...��م دوست داشته �اشه؟....�� ��م؟...�� ��م ع��زم_ 
؟ � تحم�ل ک�� �ه حس��

نه ی ز�ونم احساس � کردم هر آن ممکنه فکرای توی �م روا. روی صند� �شستم
 کردم که تا گند فقط خدا خدا �. �شن و هر�� از دهنم در م�اد �ارە هردوتاشون �کنم

!نزدم �ه همه �� �اشن برن

چشمام زل زدو  توی. یهو سوف�ا انگشتای بهم گرە خوردم و �از کردو روی �ام �شست
:گفت

ض�ا ا�ه �ع...اون منو دوست دارە ...نه من ن� خوام خودم و بهش تحم�ل کنم -
� برن دن�ال زندگ�شون عشق زندگ�ه من هم بهم بر� ... گردەگورشون و �م ک��
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 کردو گفت
�

:عمو پو�

...ام�دوارم_ 

:سوف�ا آروم پچ زد

تو منو دوست داری مگه نه؟ -

ە شدم و �ا عص�ان�ت گفتم :توی چشمای مش� اش خ��

...نه...

م � پ��دو حقم داشت منم بودم رنگ ا. �ه �ک�ارە صور�ش مثل گچ سف�دە سف�د شد
.   ..اما خب حق اش بود. از خجالت آب � شدم

...و نخواهد داشت عالقه ی زور� آخر و عاق�ت خو�� ندارە

-  � !تو منو دوست نداری؟...تو....تو!...حس��

� شد که موندن  ب�ش�� �اورم. از این که عطر زنانه اش و داشت مشامم و پر � کرد
!...عطر اون روی ل�اس هام خودش �ک ن�ع خ�انته

� کردم که از س. ق�ل این که بوی این گنداب خ�انت ب�ش�� روی ل�اسام نقش ب�ندە
ش�نه رو جام �لند شم که حداقل اون خودش و کنار �کشه و عینه �چه ی آدم �

!صند�
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...کنار رفت. �غض کردە بود

م قدم برداشتم � ز دست من دلم داشت براش � سوخت اما خب �اری ا. �ه سمت م��
قت در درونم بوجود �ا �ا�د �ا عالقه ا�� که هیچ و . بر ن� اومد که براش انجام �دم

 � کردم و ق�دە دن�ارو � زدم
�

...نمیومد کنارش زند�

...�ا

!...راهه د�گه ای وجود نداشت

� طور هم هست �س �ا�د ُر� و راست حرفم  ا�ه من واقعا سوف�ارو ن� خوام که هم��
...و بهش بزنم

...خ��ه که عمو هم اینجاست و حرفامون و � شنوە...ب�ینم سوف�ا...

راحت �اش ��م_ 

...ه رو � خوام�ع�� همه د�گه �ا�د �دونن که من �� د�گ...خودت که � دو�� ...ِام...

:�م و ز�ر انداخت و گفتم

 م�کنم...
�

یهو ...�گه �ه هر حال آدمه د...�ع�� خب...خ�� وقته دارم �اهاش زند�
...دلش �ه نفرو � خواد
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:سوف�ا �ا گ��ه �ه سمتم اومدو دس�ش و روی قل�م برد

هر ...ردممن که هر �اری تو�ستم ک...�س این دل لعن��ه تو چرا منو نخواست؟ -
واسه این ...هر مد� که دوست داش�� ل�اس پوش�دم. طوری که خواس�� رفتار کردم

...که خوش�ل شم و �ه دلت �ش�نم رفتم ز�رە ت�غه جرا�

:هق زدو گفت

ابو�� کنار حاال داری م�� که این همه سال کنارت بودم و �خاطر �ه دخ�� خ� -
...� ذاری؟

م داشت درمورد اش�ای توی چشماش انقدر حالم و �د کردە بود که فراموش کردە بود
...ر کنهدن�ا حرف � زد ک� که �ه راح�� تو�ست جای عالم و آدم و برام پ

ت �� و کینه دلم ن� خواد ب�ش�� از این از دستم ناراح...�س کن...�س کن سوف�ا...
ی �ه دل �گ��

ە شد بود �دون اینکه �خواد دخالت کنه و � ه �ک�مون حق و عمو �� حرف بهمون خ��
رفای نها�� جلوی ان�ار که سوف�ارو اوردە بود تا ح. �دە و �� د�گه رو خراب کنه 

� ما نبودە و ن�ست ...خودش بهش بزنم و ��م که هیچ ب��

وع کرد �ه گ��ه کردن و مشت زدن �ه س�نه ا مچ دستاش و . مسوف�ا �ا صدای �لند ��
...گرفتم
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...آروم �اش...

ی منو داری  تو احساس چندین و چندساله...تو قات�...لعن�� تو منو داغون کردی -
...� ک�� 

...�سه...سوف�اااا...

ش بردم و �غلش �� توجه انقدر گ��ه � کرد که برای آروم کرد�ش دستم و �شت �مر 
م�� � شد تا �ش و �ه س�نه ام چسبوند و لحظه �ه لحظه صدای گ��ه هاش �. کردم

:این که ت�د�ل شد �ه �ه هق زدن

م همینطوری �غل...وق�� گ��ه � کردم...�ادته وق�� �چه بود�م...�ادته -
�ادته آرە؟...� کردی    

دم ...از � عص�ان�ت �ل�ام و روی هم ف��

شت بهم � خورد از از این که دو�ارە داشتم بر � گشتم �ه همون �له ی اول حالم دا
...مون چای ب�ارەواسه اینکه �حث و خاتمه �دم �ه ب�ا�� گفتم برا. خودم جداش کردم

...رو �ه روی عمو �شستم

اش�ش و دس�ش و �ه سمت دستم اورد که تند برد. سوف�اهم اومدو کنارم �شست
...نگذاشتم قصدش و عم� کنه

ون دادو گفت :عمو نفس اش �ا صدا ب��

621



خب این �حث و گ��ه و زاری ن��جه ای هم داشت؟ -

ە �ا  حاال این امر ممکنه...من � خوام �ا دن�ا موحد ازدواج کنم...ارە... االن ش�ل �گ��
...اما از این که دوس�ش دارم مطمئنم...چند ماهه د�گه

...چقدرهم عا� -

!صدا�� از سوف�ا �ش��دم

چرخونم و ب�ینم تو اما جال�� این ماجرا این بود که ح�� س� نکردم ثان�ه ای چشم �
!چه وضعی��ه

� گذاشت ...ب�ا�� چای هارو روی م��

د گفت � :درحا� که از شدت حرص و جوش نفس نفس م��

ە...�خداااا...�خدا_  ...�ا �ه �ال�� � خودم م�ارم �ا اون دخ��

:یهو �قه ام و گرفت

� تو داری �ا من چ��ار م�ک�� هااا؟؟؟_  حس��

ن ممکنه ناخن اون لحظه انقدر چهرە اش ترسنا� شدە بود که احساس � کردم هر آ
ە . های �لندش و توی شاە رگه گردنم فرو کنه و جونم و �گ��

�ادت رفته...عشق �چگ�ت....من سوف�ااااام_ 
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!خودم و عقب کش�دم عمو �اشدو بزور دستاش و از گردنم جدا کرد

گردنم و ماساژ   از این که جون سالم �ه در بردم نفس راح�� کش�دم  �ا دستم آروم
:مدادم و هنوز تو شوکه �اری که سوف�ا کرد از جام �لند شدم و گفت

�د... �ف ب�� لش و که حا...ب�خش�د عمو جان و� فک کنم به�� �اشه که شما ���
� ج�� شدە ...� بی��

دست سوف�ارو مح�م گرفت و از جاش �لندش کرد

ارە ��م فکرە خ���ه -

:رو کرد �ه سوف�ا و �ا عص�ان�ت گفت

ون تا ب�ام - برو ب��

؟_  ون؟...چی�� ...دمهنوز حرفام و نز ...منو هنوز �اهاش �ار دارم!...برم ب��

: یهو عمو داد زد

ون تا ب�ام - ...سوف�ااا بهت م��م �مشو برو ب��

!...در �مال نا�اوری �ش و ز�ر انداخت و راهش و کش�دو رفت

623



...نه مثل اینکه دادو ب�داد روی مجنو�� مثل سوف�ا جواب � داد

� من واسه ی �ارە د�گه ا�� مزاحمت شدم - های � دو�ستم این �حث ...حس��
نه � ...ب�خودی آخرش �ه جا�� ن� رسه و هر� سازە خودش و م��

...اومدم که حرف بزنم که دس�ش و �اال اوردو مانع شد

�درت قض�ه  �ا ..این راهش ن�ست که سوف�ارو اینجوری از خودت برو�� ...و� ��م -
نه � رو درمیون گذاشتم گفت که �اهات حرف م��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

...گفت...ارە...

�س تو مخالف این قض�ه ن�س��  -

کت من...و� عمو جان...مخالف ن�ستم...  که م�� ...استخدام سوف�ا اونم تو ��
...توروش بهش گفتم �� د�گه رو � خوام فک نکنم �ارە درس�� �اشه

 (�ه �شانه ی 
�

:�ش و تکون دادو گفت) متوجه ام �� م��

نارت خودت و ازش گرف�� حداقل �ذار ک...و� اون کنارە تو آرومه...ارە  -
ا�طش و م�دو�� ...�اشه م�دو�� �چه �ا قرص ��است...خودت که ��
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م قدم برداشتم و گفتم � :این �ار اعص�ا�� �ه سمت م��

ە... ری هم من راحت اینطو ... و� فکر کنم جای دیوونه ها تو دیوونه خونه �اشه به��
...ترم هم شما آسودە خاطر

�ا ق�افه . هش کردم�م و �اال بردم و ن�ا. �ا احساس کردن سکو�� که ب�نمون ب��ا شد
ە شدە بود :بزور ل�خند زدم و گفتم. ا�� غض�نا� بهم خ��

منظوری نداشتم ...ب�خش�د...ِام...

فکر کنم من برم به�� �اشه...نه -

:�ه سمت در خرو�� رفت که تند �ه سمت اش رفتم و جلوش و گرفتم

ی گفت...من ازتون عذرخوا� � کنم ...عموجان... � �ازم ...ماعص�ا�� بودم �ه چ��
ب�خش�د

ون داد و دستاش و توی ج�ب های ش لوارش فرو از � ناچاری نفسش و �ا صدا ب��
:برد

ب�این اصال درمورد قض�ه ی مدل شدن سوف�ا صح�ت کن�م...ب�این...
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:�ه صند� اشارە کردم

...لطف کن�د ب�ش�ن�د...

ن�اە دلخورش و ازم گرفت و �ه سمت صند� قدم برداشت

نظرت چ�ه؟...خب �گو ب�ینم -

ت اعص�ا�� شم اصال دلم ن� خواس. رو�ه روش �شستم و انگشتام و تو هم قفل کردم
...و دو�ارە حرک�� بزنم که ناراحت اش کنم

از چهرە ی گرفته  اما زور زدنم برای نرمال �ه چشم اومدن فا�دە ی چندا�� نداشت و 
!ی عمو متوجه شدم که � دونه چقدر عص�ان�م

ط دارم... ��...

ط؟ - �؟!...�� �گو ب�ینم چه ��

هردو �ا . ازە وارد شداومدم که لب �از کنم و حرفم و بزنم که در �از شدو ب�ا�� �� اج
ە بود�م که بهت زدە ل�خندی زدو از خجالت گ ونه هاش �ل ن�ا� سوا� بهش خ��

...انداخت

...داشتم � رفتم...اش��اە اومدم...ب�خش�د...ب_ 

626



ە پ��دم میون ...حرفش واسه اینکه عمو ب�ش�� �ه خول بودن م��� ام �� ن��

...خ�� خب برو...

...داشت �ه سمت در � رفت که صداش زدم برگشت و ن�ام کرد

!جانم؟ -

سوف�ارو �ه داخل راهنما�� کن...

�ف ب�ارن.. .چشم - .االن م��م ���

انداخت و وارد  طو� نکش�د که سوف�ا �ا ق�افه ا�� �کرو درب و داغون �ش و ز�ر 
.. .شد

نم که چند ن�اە �غض آلودش و روم چرخوند که �اعث شد برای �ار دوم فراموش ک
م نزدم

َ
...هم �از کرد ل�ای لرزو�ش و از . دق�قه ی پ�ش داشت خفه ام � کردو من د

دست خودم نبود...من ن� خواستم اذی�ت کنم...من...ب�خش�د عشقممم...ب -

هرە ی دن�ا جلوی �� اخت�ار از جام �لند شدم که �غلش کنم و نذارم گ��ه کنه که چ
...عقب کش�دم و �لو�� صاف کردم! چشمام نقش �ست

� �اهات حرف دارم...مهم ن�ست... �گ�� �ش��

627



!این �ار �ه سمت عمو رفت و کنارش �شست

�شستم و �ا روی �ا انداختم و ن�اهم و �ه سوف�ا دادم

کت �ار ک��  ا�ه قرار �اشه توی...ا�ه قرار�اشه اینجا �ا�� ...  �ا�د ه�چگونه این ��
...رفت و آمدە �� خودی �ه دف�� من نداشته �اشه این �ک

ە وسط حرفم که انگشت اشارە ام و �ه سم�ش گرفتم ...اومد که ب��

 ردو �دل نخواهد ش...
�

� من و تو ه�چگونه حر� من تو ...دغ�� از مسائل �اری ب��
ت �ارت و توهم �ه عنوان مدل تو جا��اە خودت �ت تو ال� خود...جا��اە خودم

ی خونه ...� ک�� و م��

� � کردو حرفام و دونه ...دونه تائ�د � کرد عمو �عد از هر جمله ام �ی �اال و �ای��

� من و ان�ار نه ان...�عدشم اصال دلم ن� خواد �ه اسم کوچ�ک صدام ک�� ... �ار که ب��
هفت �شت ...تو را�طه ی دخ�� عمو و �� عمو�� واجود داشته و دارە

فهم�دی �ا ب�ش�� توضیح �دم...غ���ه

!...اما -

:عمو رو کرد بهش گفت
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؟ - ا�ط اش و �ا�د قبول ک�� د�گه...مگه ن� خواس�� مدل ��� ��

� من و عمو در چرخش بود ...ن�اە سوف�ا ب��

ا�ط مسخرە...� خوام مدل �اشم - اخه...اما این ��

� �ارم قدم برداشتم. پوزخندی زدم و از جام �اشدم ...�ه سمت م��

� سوف�ا من م�دونم هدف تو چ�ه... تو فقط ...تو اصال ن� خوای مدل ��� ...بب��
 من پر رنگ ک�� که �ا�د �ه عرض ات ب

�
رسونم این �اری � خوای نقش ات و توی زند�

ی روی احسا� که من �ه دن�ا دارم ن�  ذارە و نخواهد که داری م�ک�� هیچ تاث��
ا�ط کنار م�ای؟ خب �سم هللا...�س فکرات و �کن...گذاشت دو � بند�م قراردا...�ا��

ک ت �ا �ا ت�م ع�ا� توهم هفته ای �� دو�ار واسه ع�ا� و این داستانا �ا م�ای ��
ی � لوک�شن ...م��

...نم�گه اصال قبول ن� ک. تو دلم خدا خدا � کردم که �گه ن� �ذیرم

� ن�اهم روش قفل بود و منتظر برای �ه ح. �ا �گه گور �ا�ای مدل شدن ق�قت پیوس��
:خواسته هام که یهو گفت

و� قبوله...سخته...�اشه -

...�ه �ک�ارە �ارە دپرس شدم

و�ار ب�ینمت؟ اخه اخه چرا من �ا�د تورو تحمل کنم؟ چرا �ا�د هفته ی �� د...چراااا
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ە توی ز�ون نفهم افتادمم؟ !چرا من گ��

وند �ه ن�م ساعت �عد تمام مشخصات اش و ب�ا�� جلوی دستم گذاشت و فقط م
. ..�د�خت�ه من  امضای ناقا�ل و استخدام �کساله ی سوف�ا که مساوی بود �ا عذاب و 

 من
�

� �ختک افتادە بود �ه جون زند� ...المصب ع��

� انگشتاش گرفت و ز�ر قراردادو امضا کرد ر� خودمم �ه ح. �ا ل�خند خود�ارو ب��
 سوف�ا خودش و توی زندگ�ه من کشوند

�
� ساد� !...امضا زدم و �ه هم��

دعا شدە بودم واسه  �ا این که هنوز اول این راە دور و دراز نا خوشایند بود دست �ه
!...تموم شدن اش

...خب م�ارکه -

� من و سوف�ا ردو �دل شد .�ا ل�خند ن�اهش ب��

م - � هم �ه �ارش برسه...ب��م د�گه دخ�� ب��م که حس��

عکس اون �ا من بر . سوف�ا درحا� که داشت ذوق مرگ �ش و توی گردنم فرو اورد
ە شدە بودم ی که بهم احساس چندش اورد. قل�� غرق اندوە �ه ورق قرارداد خ��

ن ام زد و دست دست داد ق�ل این اجازە �دە خودم و ازش جدا کنم بوسه ای �ه گرد
عمو رو گرفت

هش دست چشم های عمو از رضا�ت سوف�ا و خوشحا�  که �ا �د�خت کردن من ب

630



!دادە بود برق � زدند

:سوف�ا گوشه ی ل�ش و گ��د و گفت

...ب��م �ا�ا جون_ 

 کردو و دست اش و �ه سمت ام گرفت و گفت
�

:عمو پو�

...خ�� خب �اری نداری ��م -

دم ون کش�دم و دس�ش و ف�� تمام  برخالف. بزور دستم و از ج�ب شلوارم ب��
:احساسات حال �ه هم زنم ل�ام و از هم �از کردم و گفتم

�ف ب�ار�ن... خوشحال شدم �ازم ���

:چشم� زدو گفت

از این �ه �عد ا�ه هم نخوام �ا�د ب�ام -

!چطور مگه؟...

:خند�دو گفت

مه د�گه - محل �ارە دخ��
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و � کندم بهشون  دستام و توی ج�ب هام فرو بردم و در حا� که پوسته ی داخ� ل�م
ە شدم رو کرد �ه  ن�اە عمو اولش قفل شد رو صورتم و �عد �لو�� صاف کرد و . خ��

:سوف�ا و گفت

...ب��م...ب��م -

� خواست ح�� دلم ن. درحا� که �ه سمت در خرو�� � رفتند خداحاف�� کردند
��م �ه ام�ِد  �دتر از اون ح�� دلم ن� خواست!...بهشون ��م خدا نگهدارتون �اشه

!د�داری دو�ارە

کت زدم کت ام و برداشتم و �� خداحاف�� از کسا�� که از کنارم � گذش�ن د از ��
ون اعت دور مچ ام و دستم و �اال اوردم و س. یهو تار�� هوا توجه ام و جلب کرد. ب��

!هشت؟. ن�اە کردم

کت بودم � �ار �عد از مدت ها تا این موقع شب �� !برای اول��

...نهمعموال واسه این که دن�ا تنها نمونه چهار و پنج بر � گشتم خو 

� تند کردم و تا اسم اش از مس�� پر پیچ و خم ذهنم گذشت قدم هام و �ه سمت ما ش��
�ا عجله �شستم و راە افتادم

•••

"دن�ا
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ه معنای چشم �دوزم و پوست ل�م و �کنم و منتظر �مونم � Tvد�گه از این که �ه �ادر 
� و تند از ج. واق� �لمه خسته شدە بودم ل و پرت کردم رو م�� �ا . ام �اشدمکن��

� شا� که �ا هزار ذوق و سل�قه سفارش دادە ب ودم و چ�دە عص�ان�ت �ه سمت م��
�  درە �خچال و. بودم رفتم اشون تو �از کردم حر� دونه دونه مشغول گذاش��

...�خچال شدم

ز�رە ت��� من  ا�شا� بری...منو �گو که چهار ساعته منتظرە اقام...�جهنم...�درک...
...راحت شم از دس�ت

� دندونام گرفتم و مح�م �ا. یهو �ه خودم اومدم انقدر . زش گرفتمانگشت اشارم و ب��
�ش�مون شدم که صند� و دادم عقب و �شستم

...خدانکهههه...خدانکنه...واای�� خدا نکنه...وای...

ی های �لندم بردم و مح�م موهام و گرفتم وش�م که �ه صفحه ی گ. چنگ توی چ��
� بود چشم دوختم ...�دمان�ار که �از هم داشتم انتظارش و � کش. روی م��

�ع�� ...نزدی لعن�� از صبح که رف�� ح�� �ه �ارم بهم زنگ...حداقل �ه زنگ بزن...
...تو

!�ع�� تو ح�� �ه ذرە هم دلت واسم تنگ �شدە؟

� مخاط�ام پ�دا کردم. �ا حرص گوش�م و برداشتم ومدم که اسمش ا. شمارە اش و از ب��
ن در از �اری که و لمس کنم و هر�� از دهنم در م�اد بهش ��م که �ا صدای �سته شد
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!� خواستم �کنم دست کش�دم

�ونم بود جمع �ل عص�ان�تم و توی �ه نقطه از �دنم که مسلما اون �ه نقطه هم ز 
خونه خارج شدم. آوری کردم � این که �ه نفرە  �ا د�د�ش که �� توجه �ه. �اشدم از آش��

 � کرد �ه سمت اتاقش
�

قدم  د�گه هم غ�� خودش داشت توی خونه اش زند�
!بر � داشت

:دم�ه سمت اش دو�دم و داد ز . �� خ�ا� اش �اعث �شد�د عص�ان�ت ام شد

؟... !...معلوم هست کجای��

...صله گرفتقد� عقب گذاشت و ازم فا. تند �ه سمتم برگشت و �ه جورا�� ترس�د

� �ه خول و ... چل �ه درو  قرار بود ساعت چهار پنج خونه �ا�� که منه ب�چارە ع��
شد ساعت چند؟...دیوار این خونه چشم ندوزم

:آب ده�ش و قورت دادو گفت. دس�ش و �اال بردو ساعت و ن�اە کرد

...هشت و چهل دق�قه -

خب؟...

دە �ع�� �ادم رفت که بهت قول دا...�ع�� ...�ار داشتم...خب که خب ع��زم -
ب�خش از این �ه �عد زودتر م�ام...بودم
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برو �ا�ا تو ا�ه آدم بودی که ز�رە قولت ن� زدی...

: انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و گفت

...�از عص�ا�� شدی و �� ادب...عه عه -

 عص�ان�ت صورتم و �ا دستم پوشوندم و نفس عم��� کش
�

�دم که �ل�م �ه از � �الف�
...خوردە آت�ش ام خاموش شه و �م �ش غر بزنم

:آروم ن�اهم و تو چشماش چرخوندم و این �ار �ا لح�� آروم گفتم

دیر اومدی د�گه...ب�خش�د...

:�ا ل�خند گفتم

...�خش�دم د�گه -

!ب�خش�دی؟...

:�ا خندە گفت

م�گه چ��ار کنم؟...ارە د�گه مجبورم -
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 متعجب! ل�خند روی ل�ام �شست جلو رفتم که �غلش که خودش عقب کش�د
...ترس توی چشماش م�ج � زد. ن�اهش کردم

•••

 � "حس��

�انم �اال و �االتر اون ن�ا�د متوجه عطر سوف�ا � شد �ا هر قد� که جلو � گذاشت �� 
وع کردم �ه. دستم و مشت کردم و جلوی دهنم رفتم. � رفت � �فه ک �� ردن و ب��

:�فه هام گفتم

م م�ام �اهم...فک کنم �ما خوردم ع��زم...فک کنم... شام  برم �ه دوش �گ��
...�خور�م

روی  دست اش و جلو اوردو . تعجب چهرە اش محو شدو جاش و �ه نگرا�� داد
...پ�شونم گذاشت

...غرق آرامش اون لحظه اش شدم

م - ...ال� �م��

هنم و �از کرد یهو دستاش و �� حرکت موندند و �ه ن قطه ای که تو د�مه های پ��
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ە شد وی چشماش �ه �ک�ارە حلقه ی ناز� از اشک ت! محدودە ی گردن ام بود خ��
که د که �غض گ�� کردە توی �لوش ن�� !�شست و ل�اش و بهم ف��

:�ا ترس و نگرا�� لب زدم

...�� شد ق��ونت برم...�� ...

...صور�ش و جلو اورد و ل�اسام و بو کرد

:ق�ل از این که درموردم فکر �دی �کنه گفتم. تازە متوجه قض�ه شدم

� ...ب... � برات توضیح م�دم عشقم...بب�� بب��

ت اش و �اال چشماش و که لحظه �ه لحظه پر تر از اشک شور � شدند و �ست و دس
:اورد

ه��� نگو...ه�س -

...دن�ا...

:در حا� که اش�اش گونه هاش و خ�س � کردند داد زد

هیچ عشق ...توهم بهم دروغ گف�� ...توهم مثل �ق�ه ای توهم �ه آشغا� �ه عو��  -
ت من� ب�چارە رو و عالقه ای بهم نداش�� و این همه مدت داش�� �ا حرفای دروغ� ا
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...�ازی � دادی

:سکوت کرد و این �ا آروم لب زد

من �اورت کردە بودم...من -

ق�قا مثل اون منم د. ن�اهش و ازم گرفت که برە، دست اش و گرفتم. دلم هوری ر�خت
ا �� خ�� �ه �خاطر قضاوت اش اون از همه ج. �خاطر تهم�� که زد! �غض کردە بودم

...من انگ خ�انت زد

دن�ا...�خدا من �اری نکردم...من...

ون کش�د و درحا� که هنوز داشت گ ��ه م�کرد دست اش و تند از توی دستم ب��
:گفت

...ب�ند دهنت رو -

•••

"دن�ا

نهون �ار�ش و از خودش از حرفاش از تک تکه دروغاش، از پ. حالم ازش بهم � خورد
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� خ�انت اش ...از گردن نگرف��

ی از بوی عطر زنانه ای که �ا بوی خوشبوی عطر مر  � دونه اش که من ب�ش�� از هرچ��
 شدە بود

�
!عاشقش بودم تال�

�الب ان از همه ی مردا مثل هم ان همه پرن از هوس  همه ل. اونم مثل �ق�ه بود
...خ�انت

...ب�خودی بهش. ب�خودی بهش اعتماد کردم. مثل برد�ا

نکنه �� خودی بهش دل�سته ام؟

قش ات فرو رف�� د�دی ��ە خ�انت کردە تو ن. این چه حرف�ه زدە �ه �ت...نه �ا�ااا
� ابر بهاری دارم اشک  �Tvه خودم اومدم د�دم ِکز کردم رو م�ل جلوی. �از و ع��

...� ر�زم

� ام گونه هام و �ا� کردم و س� کردم آروم �اشم ...تند �ا آست��

� دستاش و �ه �شت م�ل تک�ه دادە بود و آروم �ش و جلو اورد در گوشم پچ . حس��
:زد

؟ - ق��ونت برم چرا ب�خودی �شس�� داری گ��ه م�ک��

...�� اخت�ار دو�ار �غض کردم

چ��ار ...فارو زدیمن مگه چ��ار کردم که اون حر ...من...�خدا که داری اش��اە � ک��  -
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؟ کردم که داری گ��ه � ک��

:�ا اعص�ان�ت �اشدم و هق زدم

��ار � خوای �دو�� چ...�ه من �� دروغ نگو که من خودم ختم روز�ارم...
؟...هان...کردی؟ � خوای �دو��

نه ی قدی جلو رفتم دست �ش و گرفتم و در اتاق خواب و �از کردم و جلوی آی
تازە متوجه چشمای خ�س  اشک اش شدە بودم. بردم اش

کنم که این   چ��ار ...چ��ار کنم که �اور ک�� من هیچ غل� نکردم؟...چ��ار کنم؟ -
� برە؟ ...سوءتفاهم از ب��

:ای��ار صداش و �اال برد

چ��ار کنم که �اورت شه تموم زندگ�م شدی؟ -

زنونه ای که  برای چند لحظه ان�ار که فراموش کردم جای لب روی گردن اش و عطر 
!روی ل�اس هاش بود و لحظه �ه لحظه مشامم و پر � کرد

!...فقط بهم �گو اون چ�ه؟...فقط...

؟ -
�

!کدوم؟!...چیو م��
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ش از تعجب چشما. برگشت و از تو آینه خودش و ن�اە کرد. �ه گرد�ش اشارە کردم
�ام کنه برگشت و �دون این که ن. �لو�� صاف کرد �ش و ز�ر انداخت. درشت شد

:گفت

ی �شدە که - � ...چ��

� ب��  ...ەدس�� روی رژ لب کش�د و س� داشت آثار جرم و جنا�ت و از ب��

�ه خوردە رنگه د�گه -

:از � اعص�ان�ت پوزخندی زدم و گفتم

� رژلب و رنگ و نم�دون...تو...  که من فرق ب��
�

م؟تو � خوای �ه من ��

•••

 � "حس��

وع کرد �ه رژ ز  هیچ . دن�ه سمت �ا�س رژ ل�اش رفت و �ک�شون و برداشت و ��
بود � گفتم  جورە ن� شد این قض�ه رو جمع اش کرد حاال ا�ه فقط مش�ل از عطر 

تما �له ام و اوە اوە در اون صورتم ح...کنارە �ه خانوم �شستم بوش و گرفتم د�گه
!� کند
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!�ه سمتم اومد

�ل�ام و روی هم  �� اخت�ار . �ش و توی گردنم اورد و ل�اش و آروم �ه گردنم مال�د
غ���ه  برای چند لحظه حس کردم گوشام داغه داغ شدند و حس عج�ب و . گذاشتم

� در من شعله ور شد !...خواس��

� و اون بیوفته اون لح  ب��
�

ظه مغزم و از �ار �ا این که اصال دلم ن� خواست اتفا�
...انداختم و اخت�ارم و دادم دسته قلب و احساسم

ل�ام و �ه  اومد که ازم جداشه که �ازوهای ظ��فش رو مح�م توی دستام گرفتم و 
.. .ل�اش رسوندم

. ار برخورد کنهآروم �ه جلو قدم برداشتم که �اعث شد اون عقب عقب برە و �ه دیو 
و ب�ش�� وسوسه شد ...این �ار �سلط ام بهش ب�ش�� شدو احساسم ب�ش��

...�دم�ا �ازی که از ل�م گرفت تازە �ه خودم اومدم و �ه خوردە عقب کش

...�� این که ت�ل�ف این قض�ه رو برام روشن ک�� داری -

ت�ل�فش روشنه... 

 منم �دونم؟...زدە �ه �ت؟ -
�

کجاش روشنه م�شه واضح تر ��

همه جاش...همه جاش ع��زم...

� ...آهاااا - نه �اور کنم که �ا� از بوی عطر زنونه ی روی ل�است که حالم و دارە بهم م��
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و �اری نکردی؟ �ا از جای رژ لب خانوم روی گردن ات؟

...اون که رنگ بود...

هنم و تند تن. دستم و گرفت و دو�ارە جلوی آینه برد د �از کردو از تن ام د�مه های پ��
و�ش کش�د ...ب��

� جای لب من و جای ل�ه اون عف��ته روی گر  - دنت چه تفاو�� خب حاال ن�اە کن بب��
این دوتا هیچ فرق ...ن�اە کن تا �فه� من �ا�ول ن�ستم اقای چهرە پرداز...�اهم دارن

...�اهم ندارن؟

:�� این که ن�اە کنم برگشتم و تو چشماش زل زدم

� تا آسم...دە نه د�گه اش��اە م�ک�� خانوم... ...ونهاین دوتا فرقشون زم��

:�ا عص�ان�ت گفت

...�� آشغال�ع�� �ا وجود اینکه هردوتا رژە لب ان �ازم � خوای الپوشو�� ک -

...دستاش و گرفتم و بوس�دم

!یهو گرە ابروهاش �از شد و عص�ان�ت اش پ��د

ی ل�ای خوش�له توعه فرق این دوتا اینه که او� زور� و �ه اج�ار بود اما دو� جا...
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که ا�ه دست من بود تا اخر عمر دلم � خواست جاش �مونه

ا�ه درست حدس  آروم �ش و ز�ر انداخت و این �ع�� ف�صله پ�دا کردن قض�ه البته
...زدە �اشم

.   ..�س -

هووم؟...�س �� ؟...

�ش و �اال اورد و ن�ام کرد

اون زنه � بود هووم؟ -

 هم م�کنه؟...
�

مگه فر�

معلومه که ارە -

فکر کن �ه از خدا �� خ�� که �عد �ارش حسا�ش و رس�دم...

:ن�اهش تو چشمام چرخ�دو گفت

...نکنه �ا بوس و را�طه ی...چجوری حسا�ش و رس�دی هان؟ -
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د�گه �شنوما...این حرفا چ�ه دخ�� ...عه عه... 

 �عد این که تو�� که گفته بودی ن� خوای بهم آس�ب بز�� ...چ�ه مگه دروغ م��م؟ -
� ش مع هوس ات منم مثل اون آشغا� که رد رژش رو گردنت موند بوس�دم ات همچ��

...روشن شد که

•••

"دن�ا

لو اوردو آروم صور�ش و ج. دست اش و �شت �مرم برد و �ا �ه حرکت بهش چس��دم
:ل�اش مماس �ا ل�ام آروم پچ زد

...واسه ی چند لحظه دلم خواست...اووم -

دستام و . نم گر گرفتش �ا افتادە ی پر معنا �ل �د�ا کنارە هم چ�دن چندتا �لمه ی پ�
ار مزاحم و روی عضالت س�نه های لخت اش بردم که �اعث شد د�مه ی خامو�� اف�

. ..بزنم و ل�ام و �ه ل�اش �چسبونم 

. روم خ�مه زد روی تخت افتادم و . اونم نا مردی نکرد �ام �ه �ام �ا من پ�ش رفت
م مثل من عقل چشمای آ�� اش غرق حس ن�از بودند و دق�قا � شد فهم�د که اون ه

ە اش و از �ار انداخته و � خواد که را�طه امون ب�ش�� از �ه را� طه ی دوستانه ی �ا به��
!��م عاشقانه ی معمو� �اشه
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� دندوناش � گرفت و �ه �از ر�ز  همزمان �ا این که ل�ام و �ا ولع � خورد گه گداری ب��
�گه ن� تو�ستم د. � زد آروم دست اش و ز�ر تاپ ام بردو ز�رە ش�مم و نوازش کرد

...تحمل کنم د�گه ح�� ا�ر هم اون �ش�مون � شدو دست � کش�د

ه ای رس�دە دق�قا �ه مرحل. من دلم ن� خواست که �ارش و نصف و ن�مه رها کنه
!...یهو خودش و ازم جدا کرد. بود�م که �ش�مو�� فا�دە ا�� نداشت

 افتاد که چند ثان�ه پ�ش �ه عنوان �ه ضدحال حسا�� ا
�

ز ذهنم عبور همون اتفا�
!...کرد

...�ا عص�ان�ت تو چشماش زل زدم    

...هل و دست �اچه �د�ش و �لند کردو �اشد

�م...�ارمون اش��است...�ارمون - ...راە و دار�م غلط م��

ت ف��اد �کشم و ن�اهم رو �االتنه ی لخت اش چرخ�د اون لحظه بود که دلم � خواس
...��م نه

پرس و تو شوک اما د...تو انجامش �دە این چرت و پرتارو ب�خ�ال...من دلم � خواد
ە شدم   ...فقط بهش خ��

م...من...ِاهم - ...من برم �ه دوش �گ��

� �ه هنوزم خشک شدە فقط ن�اش � کردم و از این که ع. �ه سمت حموم رفت ��
ن �ا �س کش�د احمق خودم و دادم دست اش و بهش اجازە دادم که انجامش �دە و او 

.ح�، ح� ش��ه حقارت بهم دست داد
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:برگشت و بهم گفت

...توهم �ه دوش �گ��  -

:�لو�� صاف کردو گفت

...�ا آب �د -

 بهم دست احساس گرس. از عص�ان�ت تکه ای از ملحفه رو تو مشتام مچاله کردم
�

ن�
س� کردم فقط �ه  ق�ل این که خون ب�ا کنم و برم تو حموم و ��ە مقدم و �کشم. داد

نم و �ه صدای دعواهای رودە کوچ�که و بزرگه گوش �دم و تن لش ام و �لند ک
خونه برسونه ام � ...آش��

� اما این �ارە فقط واسه ی خودم �ه سمت . نه اون دو�ارە ظرفای شام و چ�دم رو م��
و �از کردم و چند مشت آب �د �اشوندم تو صورتم. س�نک رفتم صال حس و ا. ش��

� ام صورتم و نصف  حال اینو نداشتم که تا اتاق برم و صورتم و خشک کنم �ا آس��
...ن�مه خشک کردم و �شستم

� وارد شد. قاشق و توی دستم گرفتم وع کنم که حس�� �  ن�م. اومدم که �� ن�ا� �ه م��
...از �شت �م رد شد که �ه سمت �خچال برە. انداخت و من

وع کردم �ه خوردن . خودش م�کرد اون ن�ا�د اونطوری من و �از�چه ی. �� اهم�ت ��
...عه عه منه احمق و �گو

...فکر کردم آدمه
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ە همینطوری دس�� دس�� خودش و م �دە دست حاال طرف حتما �ا خودش م�گه دخ��
�ا ح�� . نممن غلط �کنم که د�گه سمتت ب�ام ،غلط �کنم که ح�� لمس ات ک. ��ا

م ...��ە ی اغوا�ر. �خوام تحت تأث�� �ارات قرار �گ��

...یهو�� ان�ار جادو جن�لم کرد خا� بر �

!یهو هرم نفس هاش توی گردنم �خش شد

خانوم قهرە ارە؟ -

ط �کنم هام اونم دق�قا زما�� که چند دق�قه ای از غل. غرق جذ�ه ی صداش شدم 
!� گذشت

ون اومدم و س� کردم شمع کوچولوی هو� که دو�ارە دا شت آروم آروم از فکر ب��
...جون � گرفت و روشن � شد و خاموش کردم 

برو �مشو اونور که اصال حوصله ات و ندارم...برو...

...�ا خندە صند� کنارم و داد عقب و �شست 

:�ا اخما�� درهم ن�اش کردم و گفتم

مگه بهت نم��م برو...

و تو ده�ش  دس�ش و �ه سمت س�ب زمی�� خال� های توی  �شقاب برد و �� اشون
:گذاشت و درحا� که � ج��دش و گفت

648



...�س قهری -

:مشغول خوردن شامم شدم �� اهم�ت لب زدم

برو �ا�ا...

م �خوا�م که حداقل واسه ی چند ساعت � ادم ن�اد که �ا دلم � خوست فقط برم �گ��
..  .غرورم چ��ار کرد

اشتم و اینور دست اش و �ه سمت �شقاب س�ب زمی�� هام اورد که تند �شقاب و برد
� گذاشتم :�ض گفتم�دون ن�اە کردن بهش دستم و ز�ر چونه ام بردم و �ا غ. م��

...دست �ه س�ب زمی�� های من نزن...

ش �شسته ز�ر چش� ن�اهش کردم �ا ل�خندی که کنج لب ا. سکوت فضارو پر کرد
:بود گفت

تو که م�دو�� من چقدر دوست دارم نه؟ -

:ل�ام و غنچه کردم و گفتم

نم�دونم...نچ...
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؟ - !ن� خوای هم �دو��

نت و هم د�د�م دوست داش�...الزم نکردە ال� واسه ی من ادای عاشقارو در ب�اری...
آقااا

:یهو لحن اش جدی شد

رە؟تو واقعا دلت � خواست من بزنم �ه �ال�� �ت ب�ارم ا...تو...دن�ا -

:ان�ت گفتماز این که برداشت اش از حرفام این بود تند ن�اش کردم و �ا عص�

؟... ؟!...�� دی من از این �ا نکنه فکر کر ...فکر کردی من �ە را� ام ارە؟...�� گف��
...�دندخ�� خ�ابو�� هام که راحت �ه ��ای عقدە ای و حال بهم زن �ا م

اها االن من شدم عقدە ای و حال بهم زن ارە؟ -

خونه گفتم � :صند� و دادم عقب و �اشدم و همزمان �ا خروج از آش��

 نزدم...
�

� حر� من همچ��

لخوری و �شت �م � اومد و �ا همون لحن جدی اما این �ار �ا رنگ و بوی د
:عص�ان�ت گفت
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 زدی و دق�قا هم منظورت من بودم...چرا دن�ا -
�

� حر� تو همچ��

:برگشتم �ه سمت اش و گفتم

 ها...
�

...مثل این که خ�� دلت م�خواد قصه ب�ا�

:جلو اومدو رو �ه روم ا�ستاد و �ا اخم توی چشمام زل زد

ی که توی �ت � چرخه ر ...دارم حق�قت و رو �ه روت م�ارم - � ...واون چ��

ه��� توی �ە من ن� چرخه و ن�ست چرا ن� خوای �فه�...

از ن�اهات � فهمم...� چرخه چرا هست و -

ی داری ما خ�� ...عه واسه من روا�شناس شدی؟... �  ندار�م�ا نکنه علم غی�� چ��

 که خ�� وقت بود توش نخواب�دە بودم و 
�

عادت کردە  برگشتم که برم سمت اتا�
خودش برگردوند  بودم �ه خواب�دن کنارە ��ە مقدم که دستم و گرفت و تند �ه سمت

� �اعث شد حس کنم دستم از آرنج کندە شد !و هم��

...دستم و شکوندی کثافت...وح�� چ��ار � ک�� ...آیی�� ...

اصله ی �� اهم�ت دادن �ه حرفم دستم و �ه سمت خودش کشوند که �اعث شد ف
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ە � ب�� ...ب�نمون از ب��

:�ش و جلو اورد �ا عص�ان�ت ب��دە ب��دە پچ زد

...آدمه عاشق م�دونه �� تو �ە معشوقه اش � گذرە...من عاشقم -

شم آروم �ا. تماشای رنگ روشن چشماش و لحن خشن و پر احساسش �اعث شد
...فقط توی چشماش زل بزنم

:آروم انگشتاش و توی انگشتام قفل کرد و گفت

...حاال ب�ا ب��م �خواب�م که دیر وقته -

ی که کردە بود �ا وجود اینکه حسا�� احساسا�� شدە بودم اما ن� تو�ستم از �ار 
�� که روی هم از ضدحا� که زد هم از اون بوی عطر چندش آور و جای ل. �گذرم

...گرد�ش بود

:حر� خودم و ازش جدا کردم و گفتم

نم�ام...

:متعجب گفت

!نم�ای؟ -
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ار ن� ب�نمدل�� واسه ی این �...چرا �ا�د ب�ام تو تخت جنا�عا� هان؟...نخ�� ...

...بهت زدە فقط ن�ام � کرد

...من و تو...�ع�� �� دل�� ن� ب�نم؟...�ع��  -

اصال تو چ��ارە ی م�� اقای مقدم...من و تو �� هووم؟...من و تو؟...

� �از داری عص�ان�م م�ک�� ها - بب��

�گو ب�ینم من و تو چ��ارە ی هم�م؟...جدی � �م...

:ق�افه ی هول شدە و بهت زدە اش جدی شد و ابروهلش بهم گرە خورد

...من از شما � پرسم...خب خانومه موحد...عه اینطور�است؟ -

!چیو؟...

خونه ی من دق�قا  �گو ب�ینم جنا�عا� ا�ه �ه بندە ر�� ندار�ن تو ...شما جواب �دە -
دار�ن چ��ار � کن�د؟

� ما� �ازو �سته شدو کوچ�ک ت��ن �ل. حرف تو دهنم ماس�د و ل�ام ع�� مه ای��
!ام بهش �دمدرواقع جوا�� برای سوالش نداشتم که �خو . نتو�ستم �ه ز�ون ب�ارم

653



؟...خب - نگف��

من دوست دارم...خب من...خب...

م و ن�اهش دو�ارە ترس . کنم  دست اش و ز�ر چونه ام اورد و �اعث شد �م و �اال ب��
ن ن�ا�د بهم او ) متظاهر(ترس از �ه ز�ون اورد �لمه . �تا� وجودم و در برگرفت

 گفت دارم انقدر تو وضع�ت �دی بودم که ا�ه �. � گفت که دارم تظاهر � کنم
...تظاهر � کنم �ه �ال�� � خودم � اوردم

� د�دارمون گذشته بود و ا�ر � ای ن مدت من چون واقعا مدت ز�ادی از اول��
�درد نخور بودم و  نتو�سته �اشم بهش ب�اورونم �ع�� این که خ�� دست و �ا چلف�� و 
ام هیچ سودی هستم و ادامه ندم و برگردم خونه ی کوروش �ه نفعمه وق�� که �ار 

!ندارن

:ل�خندی کنج ل�ش �شست و گفت

...منم دوست دارم دورت �گردم -

...چشمام قلم�ه شد

!چ�ه چرا تعجب کردی؟ -

!...نم�دونم!...ها؟...
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ارد اتاق خواب دستم و گرفت انقدر از برخوردش تعجب کردە بودم که نفهم�دم � و 
:شد�م

... � !حس��

برگشت و ن�ام کرد

سم؟... !�ه سوال ب��

س  - دە تا ب��

�ع�� همه اش ...دی� �م چرا او�ل که بهت � گفتم دوست دارم �اور ن� کر ...� �م...
� گف�� تظاهر م�کنم و این حرفا هووم؟

بهم زل زدو مکث کرد

نظر خودت چ�ه؟ -

ختلف من که از همون اولش دوست داشتم تو بودی که �ه بهانه های م...من...
ش و ثا�ت ک��  � خواس�� غ��

.دستم و گرفت و روی �اش �شوندم. روی ل�ه ی تخت �شست
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؟ - اف کن که از همون اول دوستم نداش�� اع��

؟... ؟!...چی��
�

!دیوونه!...معلوم هست �� داری م��

؟ - ما من و دوست ش...نداش�� د�گه...ع��زم تو چرا ن� خوای �ا حقایق رو �ه رو ��
...نداش�� 

:تو چشماش زل زدم و گفتم

... � ...دوست دارم حس��

 توی چشماش دو��د
�

...وندچونه ام و گرفت و ل�اش و �ه ل�ام رس. برق ذو�

:آروم و پر معنا پچ زد

...اقع�هعاشقتم که احساست و ...عاشقتم که د�گه تظاهر ن� ک�� ...من عاشقتم -

!ترس�دم

ز ته وجودم از اینکه جمالت عاشقانه ام ا. از اینکه حرفاش واقع�ت داشته �اشه
ە ...�شأت �گ��

ث�ف که اصال آخر از این که �� این اطال� داشته �اشم خودم و گرفتار �ه �از�ه ک
!وعاق�ت خو�� ندارە کردە �اشم
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...هیچ جورە قا�ل �اور نبود. �غض �لوم و گرفت

من و اون؟...من؟

...هه

� میومد هیچ  وقته هیچ وقت من و اون دوتا خط موازی بود�م که ا�ه آسمون �ه زم��
بهم ن� رس�د�م

اصال حالم .  خورەوای ح�� حالم از اینکه �ه این �لمه ی بهم رس�دن فکر کنم بهم �
...از هر�� �لمه ی پر درد�و آدم �د�خت کنه بهم � خورە

ا اعص�ان�ت �ه از روی �اش �لند شدم و �. دستام و روی س�نه اش بردم و هولش داد
...سمت در قدم برداشتم

م �خوا�م... شب خوش...من م��

!کجا کجا؟ -

 که دیوار �ه دیوار ات
�

ە رو چرخوندم وارد اتا� . اق خوا�ش بود شدم�� اهم�ت دستگ��
...درو �ستم و خودم و روی تخت پرت کردم

م�� اذ�ت شم �م تر �, ای خدااا فقط � تونم بهت ��م که �م�م کن که �م�� برم تو فکر
...زجر �کشم تا این قض�ه تموم �شه برە �� �ارش

...خودت که � دو�� من �م سخ�� نکش�دم

د�گه . �ارد�گه خسته شدم از این همه اج. �م اعصا�م �ە این قض�ه خورد �شد
...خسته شدم خستههه
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:ز�ر لب پچ زد. چنگ توی موهام برم و چشمام و �ستم

...خسته...خسته...خسته شدم...

� از جام پ��دم :یهو �ا صدای حس��

از �� خسته شدی هووم؟ -

:بهت زدە گفتم

.!..منظورم این بود که خسته ام � خوام �خوا�م!...ه��� !...ه��� ...�...

ە شد !بهم خ��

:اخمام و درهم کردم و گفتم

...اصال � �ه تو گفته ب�ای تو اتاق من هووم؟...

ە ن�ام � کرد گفت :همونطوری که خ��

!دن�ا �ه سوال -

:از ترس �لو�� صاف کردم و گفتم
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س...ب... !ب��

اخ��ن �اری که �ا�ات بهت زنگ زدە � بودە؟ -

:هنگ گفتم

!واسه �� � پر�؟...واسه...

تو �گو -

...برگشتم و گو�� ام و از روی عس� برداشتم

ز ��ماهه پ�ش اخ��ن �اری که بهم زنگ زدە بود ب�ش�� ا. وارد قسمت تماس هام شدم
!بود

� بود که ح�� �ا�ا هم منو ن� خواست ...چقدر غم انگ��

!نگف��  -

...�ا صداش �م و �اال بردم و ن�اش کردم

خودت که � دو�� ...جواب تماساش و نم�دم...من �اهاش قهرم...

شهارە و� �در ا�ه �در �اشه ح�� �ا وجود دلخوری �چه اش �ازم پ� - خب حاال ...گ��
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اخ��ن �اری که زنگ زدە و جوا�ش و نداری � بودە

!�لوم خشک شد

�م و ز�ر انداختم و صفحه ی گو�� ام و ن�اە کردم

...دیروز...

؟ اخ��ن �اری که اون بهت زنگ زدە � بودە؟ - مامانت ��

•••

 � "حس��

! ... دل�لتند ن�ام کرد و چشمای ن�مه �ازش �م �م داشت پر از اشک � شد �� 

...�ا شا�دم من دل�ل اش و ن� دو�ستم

ر هنوز اون اش�اش روی گونه هاش � خورد و�ا وجود اون قطرات درشت اشک ان�ا
!�غض بزرگه توی �لوش گ�� کردە بود

در دوستم دارە که انق...راە �ه راە بهم زنگ � زنه...اون خ�� هوامو دارە...مامانم؟ -
�قا مثل دق...م�دە و من مجبورم تک تکه �ارام و بهش گزارش �دم pmهر ثان�ه بهم

مه نون ن� تونن اصال این دوتا ا�ه �ه روز صدای منو �ش...�ا�ام که حسا�� پ�گ��
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...�شون و رو �الش �ذارن

:�ه اینجا که رس�د �ا گ��ه گفت

ون دارم که من �ه مامان �ا�ای خ�� خوب و مه��...فک کردی من �� کس و �ارم؟ -
ە ...جو�شون واسم در م��

مژهای �لندە  اون لحظه �ه جهان پر از غم و اندوە و توی مردمک چشماش که حصار 
!خ�سش فقط ن�� از اون هارو �ه نما�ش � ذاشت و د�دم

...ه دل هق زد�ش توی گردنم و فرو اوردو از ت. �� اخت�ار جلو رفتم و �غلش کرد

:آروم کتف اش و نوازش کردم و گفتم

...منو داری دن�ا...تو...خودم کنارتم...

� تو - ؟...حس�� تو منو � �خ��

!�خشش؟

!چرا �ا�د من اون و � �خش�دم؟

�س اش و �ا� دستم و جلو بردم گونه های خ. ازم جدا شد اش�اش بند اومدە بودند
...کردم

واسه �� �ا�د ب�خشمت ق��ونت برم؟ -

661



خب من خ�� تورو اذ�ت کردم ...خب...

:�ش و ز�ر انداخت و در ادامه گفت

و � دونم در آیندە هم اذی�ت � کنم...

�اری اش از معصوم�ت اش از این که مثل �ه �چه ی شش ساله ای که �عد خرا�
اف � کرد که � اف � کنه داشت اع��  این مدت تا �خاطر عذاب وجدا�ش م�اد اع��

...حدودی �ا حرفاش اذ�ت ام کردە داشت دلم براش ضعف � رفت

...دستم و ز�ر چونه اش بردم و ل�اش داغش و بوس�دم

•••

"دن�ا

�ز شدە از غم و غصه ا م و �ا گ��ه کردن کنارش �ا این که ان�ار �ه خوردە از ان�ار دل ل��
 �ارە چند و زدن حرفام �صورت غ�� مستق�م خا� کردە بودم دلم � خواست تال
�

�
...ساعته پ�شش و �ش در ب�ارم که �فهمه �ا � طرفه

که حدس   همونطوری. ته ر�شش و آروم نوازش کردم و �ش��ق اش کردم �ه ادامه
گذار � زدم هنوزم دلش � خواست ادامه �دە و مثل این که دوش آب � ا صال تاث��
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ه �ه لحظه بوسه های �� در �� اش و همرا� جانانه ی من �اعث شد لحظ. نبودە
...ح��ص تر �شه

. م خ��د�ه �شت افتادم روی تخت �� اهم�ت خودش روی تخت کشوند و روی �دن
ل�ای  س� � کردم �ه بوسه های سط� و لغزش. �ش و توی گردنم فرو برد

!وداما مگه � شد �� توجه ب. خوش فرم اش روی گردن ام �� توجه �اشم

:آروم پچ زد

...د�گه ن� تونم تحمل کنم...د�گه - 

� تا�م و گ رفت وس� داشت بوسه هاش و ادامه دادو این �ار حر�ات دست اش که �ای��
م و �ه درش ب�ارە توجه ام و جلب کردو �اعث شد �ه خوردە از احساساتم ف اصله �گ��

...هدفم فکر کنم

...تند دستاش و گرفتم و مانع شدم

:�ا لح�� �امال جدی گفتم. ن�اە خمارش و توی چشمام چرخوند

ی...  فکر کنم به�� �اشه �ه دوش �گ��

�ل�اش �از ترشد و این �ار متعجب ن�ام کرد 

:�ا همون لحن و �ه چاش�� ل�خند گفت

...و البته �ه دوش� آِب یخ...
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م موندە بود �. �ا اخم پر جذ�ه ای توی چشمام زل زد. �ه خوردە ازم فاصله گرفت
...بزنم ز�رە خندە

...آخ�ش دلم خنک شد اونم چجوووور

ه ات و �اشو برو تو اتاق خودت که اصال حوصل...�اشو...خ�� خب اقای مقدم...
ندارم

و چرخوند و ر  !فتاخم اش پر رنگ تر شد از تخت جدا شدو �� حرف دستگ��

�ا . خورش کردماز این �اهاش اونطوری حرف زدم از اینکه دل! یهو ان�ار �غض کردم
ت د�گه �اهام حرف شا�دم از این که �اهام قهر کردو � دو�ستم قرار ن�ست تا �ه مد

!بزنه

سم که چرا !...اون لحظه �دون اینکه وا�سم و از خودم ب��

؟ اصال چرا �ا�د برات مهم �اشه که ��ە �ا چه حا� از اتاق خارج  چرا �ا�د �غض ک��
ی  آروم تقه ای �ه در اتاق اش. شد؟ حرفای دلم و گوشم کردم و �اشدم زدم اما خ��

...�شد

� هم خودم وارد شدم و درو �ستم بهم گرفته  د�دم �شت. جوا�م و نداد واسه هم��
!...خواب�دە

...آروم جوری که متوجه �شه خودم و رو تخت کشوندم. جلو رفتم

� شم خوا�ه �ا ب�دار آروم پچ زدم :واسه این که مطم��

؟...عشقممم... ...خوا��
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� نرفته بود �ا چشمای �سته و اخ� که هنوز ا. �ه تکون خوردو پهلو �ه پهلو شد ز ب��
:گفت

...ما خطرنا��م و آب یخ الزم...�اشو برو تو اتاقت...�اشو -

:یهو زدم ز�رە خندە که چشماش و �از کرد و �ا لح�� جدی گفت

� خندی؟ -

� کردم که ل�خند روی ل�اش �شست � خندە هام �م و �اال و �ای�� دستم و گرفت و  ب��
گذاشتم و   منم که از خدا خواسته �م و روی �ازوش. تند �ه سمت خودش کشوندم

�� ام و �ه س�نه عاشق گرمای �د�ش بودم اونم دق�قا زما�� که بی. دستم و دور �مرش
.اش � چسبوندم و بوی عطرش مشامم و پر � کرد   

وازش � کردو درحا� که دس�ش دور �مرم بود �ا دست آزادش آروم آروم موهام و ن
. مدام روی موهام و � بوس�د

من ق��ونت برم �اشه؟ -

کردو حسا�� چشمام و �ستم و غرق آرام�� شدم که لحظه �ه لحظه بهم منتقل � 
...من و مجذوب خودش � کرد

:آروم ز�ر لب پچ زدم
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...خدانکنه...

! خوا�م بردانقدر �ه نوازش های پر مح�ت و �� ر�اش ادامه داد که نفهم�دم �

...طبق فرما�شات جناب کوروش خان ف�لسوف

و ب�ش�� �  � ب�ش�� � حس�� شد و روز �ه روز روز �ه روز س� ام واسه �ه دام انداخ��
...عالقه اش و ب�ش�� احساس � کردم 

بود که د�گه تو  اما جالب تر تمام اتفاق های خوب �دی که � این مدت افتاد، این
سا�� تغی�� ح! خودش ن� رفت د�گه هم بهم  ن� گفت �اری کنم که فراموشم کنه

...کردە بود منم س� � کردم �ا حرفام ناراح�ش نکنم

التری ارتقاع پ�دا شا�د ه�� من توی نقش �ازی کردن و گول زدن این و اون �ه سطح �ا
!...کردە بود که طرف همه ی حرفام و �� برو برگرد �اور � کرد

فت ...خالصه همه �� داشت خوب پ�ش م��

دم برم تو اتاق اما هنوز موفق �شدە بو . دق�قا همونطوری که �ا�ا ازم خواسته بود
م �ادم � اومد �ا �ارش و �اوصندوق و �از کنم در واقع فراموش � کردم �ا هروقت ه

� خونه بود ال این قض�ه �ا�د �ه فکری هم �ه ح! نصف شب بود �ا �ه زما�� که حس��
...� کردم 

� چهار نفرە تک�ه دادە بودو ا � تو بهشت کوچولو �ه صند� م�� ز فضا و هوای حس��
� قهو . ناب ح�اط خلوت اش لذت � برد خونه مشغول ر�خ�� � ە تو ما� های منم تو آش��

666



مخصوصمون بودم 

� قهوە روی سی�� خوش�� �عد از ر�خ��

...قرارشون دادم و شکر و ش�الت کنارشون گذاشتم

خونه خارج شدم و �ه سمت بهشت کوچولو �ام برداشتم � از آش��

� گذاشتم قهوە هارو روی م��

�از کرد و  جلو رفتم و دستم و روی ته ر�شش کش�دم و آروم صداش زدم چشماش و 
تمروی صند� رو �ه رو اش �شس. �ش و از صند� جدا کردو وصاف �شست

؟ � ...ـ ق��ونت برم اونجا چرا � شی�� ب�ا کنارم �ش��

�� از . تمروی صند� کنار صندل�ش �شس. ل�خندی تح��لش دادم و از جام �اشدم
...قهوە هارو برداشت و جلوم گذاشت �� شونم جلوی خودش

ون داد که چون هوا �د بود �اعث شد ت�د�ل �ه �خار �شه ...و برە هوا نف� ب��

ه خانوومـ ب�ینم طعم قهوە ی دس�ت مثل قهوە ی چشمات �ه دل � ش�نه �ا ن

:پوزخندی زدم و گفتم

اخه اینم حرفه که � ز�� ...خب معلومه که � ش�نه...

667



ین که ل�ه ی �ا خندە فنجون و برداشت که �خورە اما ن� دونم �� شد که ق�ل ا
� گذاشت اش و کنج�او ن�ام کرد ...فنجون ل�اش و لمس کنه روی م��

:متعجب گفتم

چرا نخوردی؟!...�� شد؟...

مدام توی  چونه ام گرفت و صورتم و رو �ه روی صورت خودش قرار داد ن�اهش و 
!...چشمام � چرخوند

که �اعث � شد   نم�دونم چرا هر وقت روم زوم � کرد ترس عجی�� �ه دلم � افتاد 
...دو�ارە فکری �شم

مون لحن آب دهنم و قورت دادم که �لوی خشک شدم �اعث �فه ام �شه و �ا ه
:متعجب گفتم

... �  افتادە؟!...حس�ی��
�

!اتفا�

:آروم لب زد

!عجی�ه -

:در حا� که نفسم ح�س شدە بود گفتم
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!�� عجی�ه ؟...

�ع�� وقتا  �ع�� وقتا �ه رنگ قهوە م�شن...ـ من آخرش نفهم�دم چشمات چه رنگ�ه
!...�امال روشن

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

نهحاال فکر کردم �� شدە که آقا دارە اینطوری ن�ام � ک...دیوونه...

:خند�دو گفت

� هووم؟...جدی م��م  - سه ��  مثال فکر کن ��  ازت...واقعا چشمات چه رنگ�� ب��
جوا�ش و م�دی

...خب � �م ع��زم نم�دونم...اها از اون لحاظ...

:اخماش درهم شد و گفت

 ع��زمممم؟ -
�

نم�دونم؟...م��

دروغ �هم کنم واسش؟...�س �� ��م...وا...
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 ع��زم -
�

شما خ�� ب�خود � ک�� �ه طرف م��

:�ا نق و نوق گفتم

... � ...حس�ی��

خ��ه همه ع��ز من شن؟...خ��ه منم �ه همه ��م ع��زم؟...چ�ه؟ -

:فنجون قهوە ام و برداشتم و حر� گفتم

... �  ع��ز تو شناوال که من �ه هیچ احدونا� نم��م ع��زم �عدشم همه غلط � ک��

لم و از دست دست اش و دور �مرم بردم و مح�م گونه ام بوس�د که �اعث شد تعاد
� چ��� ...ه خوش رنگ�دم و فنجون تو دستم �لرزە و نصف قهوە ام خا� شه رو م��

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

.. .قهوە ام ر�ختتت ...

فنجون توی دستم و گرفت و جای فنجونارو �ا هم عوض کرد

...ب�ا تو مال منو �خور نفسم...
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ردم و توی دست ام و جلو بردم دست اش و که روی دسته ی صند� اش بود لمس ک
:چشماش زل زدم

:دست ام و تو دست اش گرفت و گفت

ی...دن�ا - ...م��م تو حا��

م �� هووم؟... حا��

؟ - ی �ا آد� مثل من ازدواج ک�� حا��

...�ه �ک�ارە ان�ار که �ل �دنم یخ شد

...اونم �ا اون؟...ازدواج؟

!...�ع�� نه شا�د منظورش آد� مثل اونه

معمول�ه ازدوا��  تمام اف�ار من�� و کنار گذاشتم و س� کردم خودم و جای �ه آدمه
 اش. �ذارم

�
�ن نحو �ه و گرمای دست اش، آرام�� که �ه به�� . تماشای چشمای رن�

آدم منتقل � کرد

د ازدواج کنم از همه و همه �اعث شد که تنها آرزوم این �اشه که ا�ه روزی قرار ش
...خدا مردی ش��ه �ه اون و �خوام

� و توی خودش داشته � اشه من ح�� ا�ه اون مرد فقط ن�� از خو�� های حس��
...� شم خوش�خت ت��ن زن عالم

ون اومدم :�ا صداش از فکر ی��
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...نگف��  -

�ا لح�� که خندە  و . ن�اهم ازش گرفتم و قهوە ام و برداشتم و �ه خوردە اش و خوردم
:توش م�ج � زد گفتم

اخه � زنه آد� مثل تو م��� ...معلومه که نه...

:�ا ق�افه ای �امال جدی و اخمو گفت

مگه من چمه؟...ب�خش�د...ب�خش�د -

چت ن�ست؟...چت ن�ست ع��زم؟...

 من مش�ل دارم ارە؟...�ع�� همه چ�مه؟ -
�

!�ع�� تو داری م��

ارە ع��زم...

وع ک. چند لحظه ای ن�اهش روم موند ...رد �ه خوردن�ا اخم قهوە اش و برداشت و ��

-  
�

ند�ق�ه ی حرفات مهم ن�س�) ع��زم(مهم اینه که تو داری �ه من م��

گونه اش و   �اسن ام و از صند� جدا کردم و . ل�خندی پر ذوق روی ل�ام نقش �ست
:�� اخت�ار لب �از کردم و گفتم. بوس�دم
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...ق��ونت برم تو تمامه م�� ...

ی که ناخودآ�اە یهو دست ام و �ه ل�ام چسبوندم و �ا چشما�� درشت شدە چند �لمه ا
ر کنم و �ه خودم �ه ز�ون اوردم و توی دلم چندین �ار تکرار کردم که بهانه ای جو 

ن�ه د�گه ای �فهمونم حرفام جز�� از نق�� بود که دارم �ازی � کنم و هیچ مع
!نداش�ند

!اما �ه ح� بهم � گفت اش��اە � کنم

حساس �ه ح� که ح�� دلم ن� خواست ذرە ای بهش توجه کنم و حضورش و ا
!کنم

...دن�ا -

ی ل�ام دست ام و از رو . چشمای درشت شدە ام و آروم چرخوندم و ن�اش کردم
...مبرداشتم و س� کردم �ل� هام و �ه حالت ن�مه �از اول�ه برگردون

!هووم؟...

ز�ونت و گ��ه خورد؟...هوووم؟ -

وی هر گوشه از ز�ونم و دراوردم و �شو�ش دادم که �اعث شد �ا ل�خندە ذوقنا� ر 
...صورتم چند �ار چشم �چرخونه
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وع کرد �ه قلقل� دادنم :خند�دو ��

...توله سگ تو چرا انقدر �انم� هان؟ -

...ه دست بردارەهم � خند�دم هم دستاش و فشار � دادم ک. داشتم از خندە � مردم

... خودم و خ�س � کنماااا...�سه...آیی�� ....

خند�دو دستاش و ازم جدا کرد

ی شد که �� مقد. خندە هامون بند اومد مه و �� این چند لحظه ا�� توی سکوت س��
نه �ه حرف اومد که �دونم � :دارە درمورد �� حرف م��

معصوم و ناز...ـ و� خ�� خوش�لنا 

؟... !...�� خوش�له؟!...��

:ن�اهش و از �ل و گ�اە هاش گرفت و توی چشمام زل زد

چشمات -

؟...
�
جدا
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ـ اهوم �ه مامان ات رف�� �ا �ا�ات؟

هیچ کدوم... 

!ـ مگه م�شه؟

...شدە د�گه...

حاال ...�ا�اش معموال آدم  �ا ش��ه ماما�شه �ا ...ند�دە بودم تا حاال!...چه جالب -
...عجی�ه...اما تو...�ع�� اوقاتم ترکی�� � شه

؟...تو... �ه مامان ات �ا �ا�ات؟...ت��ه کدومشون رف��

:خند�د و گفت

...ـ �ا�ام و که د�دی

اهوم...

...�ا نه؟ ـ خب بنظرت ش��ه ام

...راست اش نه...راست اش ...
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...ـ �س حتما �ه مامانم رفتم د�گه

ە شدم و مبهوت گفتم :بهش خ��

...حتما هم خ�� خوش�له...

:ز�ر چش� ن�ام کرد و گفت

چطور؟...ـ اهوم

شونه ای �اال انداختم

� طوری... ه��� هم��

� برداشت قهوە رو از روی م��

 خ��ه ها...�خور نظرتو بهم �گو...
�

 �دە � کشمت...�د بود ��
�

��

خند�د 

وع کرد �ه خوردن قهوە �ه خوردە ازشو خورد ل�اش و کج کرد اینکه �خواد �گه  ق�ل. ��
 نرنه �دە

�
...مح�م زدم تو �ازوش که هفه شه و حر�

 �دە ها...
�

...حق نداری ��
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:خند�دو گفت

ـ نه واقعا عال�ه دوست داشتم

؟... �  حس��
�

!جدی م��

ـ ارە ق��ونت برم خ�� خوشمزە اس 

شکر...

وع کردم ...فنجون ام و برداشتم و خودمم ��

 نمو 
�

ی �ه یخ شد�شون �ا� � ...ندە بودهرچند انقدر �اهم گپ زدە بود�م که چ��

انداخت ن�ا� �ه درخت های داخل حیهط

� �خش شدە ب. منم بهشون ن�اە کردم نفس . ود بر�ای زرد و نارنج�شون کف زم��
:عم��� کش�د و گفت

و دوست دارم ، احساس خو�� بهم م�دە � ...ـ هوای �ای��

م... � خب طب�ع�ه ع��زم چون من متولد �ای��

� کرد :ن�ام کردو �ش و �اال و �ای��
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م�دونم -

:چشمام قدە نعل�� شد

؟... !من که تاحاال بهت نگفتم!...تو از کجا م�دو��

...آ�ان۲۸متولد ...دن�اخانومه موحد...پروندە ات و خوندم -

:ابرو�� �اال انداخت و �ا ل�خندی ژوکوند گفت

درسته �ا اش��اە � کنم خانومه موحد؟ -

:مبهوت گفتم

�ارت درسته آقای مقدم...نه �ا�ا...

:�ا خندە لپ ام و کش�د و گفت

...ـ تولدت نزد�که ها ش�طون

اهوم م�دونم...

678



ـ خب حاال �گو ب�ینم �� �ه دونه ای �ا خواهر برادرم داری؟

خندە ام گرفت

پر� �اورم ن� شه �عدە این همه مدت تازە داری این سوال و ازم � ...

:�ا خندە گفت

خودمم �اورم ن� شه -

خب حاال بهم م�اد کدومشون �اشم؟...

:چشماش و ر�ز کرد و گفت

ـ بهت م�اد �� �ه دونه �اشه

...اوووف چقد �اهوش...

:خند�د و سوا� ن�ام کرد

ما اش��اە  هووم �ا ...راس م�گن �� �ه دونه ها �ا خول و دیوونه ان؟... ـ م��م
ش��د�م؟
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 زدم ز�رە خندە
�

ا ن�اە کردن �ه اونم �. دلم ن� خواست �خندم و� �� اخت�ار پو�
وع کرد �ه خند�دن ...خندە های اوج گرفته ی من ��

� خندە هاش آخ. دست اش و گرفتم و مح�م �ا دندونام �ازش گرفتم :ش و در اوردمب��

دن�ا ول کن ...ە ول کن درد دار ....اصال خودم دیوونه ام ...غلط کردم ول کن...ـ آااخ 
...تورو خدا

�ا خندە بزور دندونام و از دست اش جدا کردم

...فلج شدم...ـ اخ اخ اخ

حقته تا تو �ا�� و � �ه � من نذاری...

ن�اهش رو دست اش زوم شد

...ن�اە کن چ��ارش کردی وح�� خانوم -

� �لندی کش�دم دستام و روی �مرم ب ردم و �ا اخم �دون ن�اە کردن �ه دست اش ه��
ن�اش کردم

�ا من بودی؟؟؟...
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� هل اش دادم ر . �ه سمت اش دو�دم. ��ــــع از جاش �اشد و عقب عقب رفت وی زم��
ار واقعا ترس این �. رو ش�م اش �شستم خندە هاش متوقف شد. افتاد و زد ز�رە خندە

و داشتم توی چشماش � د�دم

ی نه؟ ـ ع��زم تو که ن� خوای منو �از �گ��

:دندونام و چفت هم کرد و از �شت دندونام گفتم

اش��اە �ه متوجه شدین اقااا...

� دندونام گرفتم �ا دستام گر�ش و گرفتم و نر� گوشش و آروم ب��

�ا �ا...ـ دن�ا نگ�� ...نگ��

م تند تند نفس � کش�د دلم نیومد �ازش �گ��

آروم نر� گوشش و رها کردم

�ار��ال... ـ اف��ن دخ�� خوب

� گفت. �م و �اال بردم و تو چشماش ن�اە کردم :م�ا لح�� تهد�د آم��

ما... � گ��
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وع کرد �ه قلقل� دادنم � افتادم. �� ندە هامون صدای خ. از خندە ز�ادی روی زم��
� شدم جیغ کش�دم. فضارو در برگرفته بود :یهو متوجه �دی زم��

واای یخ زدممم...

ب�خ�ال قلقل� شد 

� �دە ...ـ اخ اخ چقد زم��

� �لندم کرد مح�م دست هام و  دور گرد�ش حلقه  دستاش و ز�ر �دنم برد و از روی زم��
کردم 

دە ...�م و توی گرد�ش فرو بردم و از ترس �ل� هام و بهم ف��

... � � منو �ذار �ای�� � ...حس�� ...تورو خدا �ذارم �ای��

:�جاش متوقف شد و متعجب گفت

!ـ چرا؟

سم... از ارتفاع می��

:جیغ زدم
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� ��ععع... �ذارم �ای��

:ابروش و �اال انداخت و گفت �ه تای

...ن� ذارم -

ماااا... ...�ازت م�گ��

:خند�دو گفت

ـ تهد�د م�ک�� �� �ه دونه؟

 که �ا چشمای درشت شدە که از �ه طرف دل�ل اش ترس ام بودو از طرف د
�

�گه حر�
:جرات کرد �ه ز�ون ب�ارە گفتم

!ِاە �ا نن منظورت خول و دیوونه که نبود؟...

و  چشماش. منتظر جواب شدم تا جرواجرش کنم که ل�خندی کنج ل�اش �شست
یهو دستام . م�ست و آروم صورت اش و جلو اورد که ل�ام و ببوسه ��ــــع عقب کش�د

!رها شدند و افتادم

این . مادە کردمجیغ �لندی کش�دم و همزمان خودم و برای شوت کردن روح از �دنم آ
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...�ار د�گه مرگ از رگ گردن بهم نزد�ک تر بود

� و آسمون متوقف شدم  � زم�� !...یهو ب��

!دم تو �غلش ام�عد از سکو�� که فضا رو پر کردە بود چشمام و آروم �از کردم د�

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

...وای دس�ت درد نکنه...

...ـ آخ��ن �ارت �اشه جا خا� م�دی ها

:روی صند� �شوندم و �ا ق�افه ای بق کردە گفت

...ـ خانوم فکر کردە ولش م�کنم

خند�دم

صند� ام و �ه صند� اش چسبوندم

... � حس��

وع کرد �ه قهوە خوردن ...روشو ازم برگردوند و ��

�ه تا ابروم و �اال انداختم
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!قهری؟...

:از ترس هی�� کش�دم و گفتم

!نکنه واقعا قهری...

:ز�ر چش� ن�ام کردو �ا اخما�� در هم گفت

ن�ا�د �اشم؟ -

معلومه که ن�ا�د �ا�� ...

ە شدما� قهوە اش و برداشت و �امال روش و ازم برگردوند و �ه جای د� !گه خ��

چونه اش و گرفتم و صورت اش و �ه سمت خودم برگردوندم

ارە �ا نه؟...قهری؟...

...جلو رفتم و اروم ل�اش و بوس�د! حرف ن� زد فقط بهم زل زدە بود

؟... �ازم قهری؟...االن ��
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� گذاشت قهوە اش روی م��

وع کرد �ه بوس�دن ل�ام ...چونه ام و گرفت و ��

!و �از هم دل ب�چارە ام غرق بوسه های آغشته �ه عشق اش شد

م � کرد �ا � اخه چرا من ن� تو�ستم در مقا�ل اش مقاومت کنم؟ چرا وق�� �غل ا
بوس�دم د�گه ن� تو�ستم نقش �ازی کنم؟

اصال چرا من انقد احمق شدە بودم؟؟؟

وی �د بودن و سخت بودن و �د بودن داشتم از دست � دا دم�ل�ل ن��

د و اشک هام قطرە قطرە مثل مروار�د رو  ی دامن ح��ر �غض �لوم و در هم � ف��
سف�دم � چک�د

اخ��ن بوسه رو هم �ه ل�ام زد و آروم ازم جدا شد

:�ا چشمای خمار اش توی چشمام زل زد آروم لب زد

دن�ا...ـ خ�� دوست دارم

دلم لرز�د

خال� احساس اش و توی چشماش د�دم

!د�دم که احساسش از عمق وجودش �شأت گرفت

دە بودممحو چشماش ش. اون �ا �ق�ه فرق داشت و من این �امال درک � کردم
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...چشمام پر از اشک بود

مچند �اری �ل� زدم و دونه دونه اشک هام و روانه ی گونه هام کرد

ی � گفتم � :بزور لب هام و از هم �از کردم و گفتم. منم �ا�د چ��

...منم دوست دارم...منم...

:گفت) تظاهر نکن(ل�خندی از � ذوق زد و �� اینکه �گه 

...ـ برم قهوە هارو عوض کنم ب�ام

:�م و ز�ر انداختم و پچ زد

برو...

وع �ه  �ارون نم نمک. قهوە های �د شدە رو توی سی�� گذاشت و �اشدو رفت ��
�ار�دن کرد

ه دونه ی برگ ها روی دون. �ه برگ های برخورد � کرد و از شاخه ها جداشون � کرد
...چشم چرخوندم

 هام و بهم �از فکرو خ�االت عذاب آورم �ه دل آشفته ام چنگ � نداخت و درد 
رامش و �ه دلم راە �ادآوری � کرد و � خواست که بهم �فهمونه حق ندارم دو دق�قه آ

...�دم که اون �ا آرامش غ���ه ت��نه
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؟ ...ا�ه واقعا من عاشق این ��ە شم ��

...نه نه هیچ وقت ن�ا�د این اتفاق بیوفته

 � افته اشک و �ه چشما
�

م تزر�ق � کردح�� فکر کردن �ه این که �عدش چه اتفا�

وت عجی�� فضارو سک. اش�ای داغ ام  آروم آروم  روی گونه های یخ زدم ُ� م�خوردند
در برگرفته بود

...ـ خب خب دوتا قهوە ی داغ تو این هوای �ارو�� � چس�ه

��ــــع اش�ام و �ا� کردم و بهش ل�خند زدم

� گذاشت و کت گرم آو�زون شدە �ه شونه اش و بر  داشت و روی قهوە هارو روی م��
شونه هام انداخت

...ـ �ما نخوری �ه وقت دوردونه

...�م و ز�ر انداختم

:کنج�او گفت

ـ ب�ینمت

دست اش و ز�ر چونه ام برد و �م و �اال برد

:اخماش درهم شد

688



!ـ گ��ه کردی؟

� هام و روی گونه هام کش�دم دو�ارە آست��

...نه �ا�ا گ��ه چ�ه...

تو فکر رفت

واسه این که �حث و عوض کنم قهوە رو برداشتم 

!ر بودهنوزم تو فک. ز�ر چش� ن�اە اش کردم. �ه خوردە از قهوە رو خوردم

؟... ...هوی داری �ه �� فکر م�ک��

 کردو گفت
�

:پو�

...ـ �ه 

�ه؟...

:ز�ر چش� ن�ام کرد و گفت

ـ �ه �ه خانوم
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� ن�اە اش کردم و گفتم :خشمگ��

مااا...شما خ�� ب�خود � ک�� ... ولت م�کنم و م��

:پوزخند خندە داری زدو گفت

خانومه من...دست رو نقطه ضعفم نذار -

جلو اومدو وسط پ�شو�� ام و بوس�د

...ـ قهوە ات یخ نکنه

��� گش�دم گه نفس عم. بهش ل�خند زدم و فنجون و �اال اوردم و �ه خوردشو خوردم
 کردم

�
...�ا د�دن �خار دو�ارە پو�

م حس خو�� � داد عادت داشتم �ا �خار که از دهان ام خارج � شد �ازی � کردم به
� حال � کردم � کردم و �� �خار از دهانم خارج � شد و �) هاااا(راە �ه راە 

...ـ چ��ار � ک�� توله؟

:که از درد جیغ کش�دم. تند لپ ام و �ه دندون گرفت

� دردم گرفت... خدا ازت نگذرهههه...اااخ حس��
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دندونای مرت�ه  ��ــــع دو�دم تو خونه و از آینه ی دس�شو�� خودم و ن�اە کردم جای
:گفتم ز�ر لب �ا نق و نوق! ش هنوز روی گونه ام نقش �سته بود

خوب شد زخم �شدا...خدا ��م چ��ارت کنه...

گذاشتم و   اومدو توی چهار چوب در دس�شو�� وا�ساد دستم و روی جای دندوناش
ون اومدم �ا کنج�اوی دن�الم میومد. از دس�شو�� ب��

ب�ینم صورتتو... ـ چت شد یهو؟

ە  از اونجا�� که �اعث شد گونه ام. ا�ار � کرد که دستم و بردارم حسا�� درد �گ��
سونم اش مسلما اتفاق خا� !ن� افته حس کردم �ه خوردە نگران اش کنم و ب��

:�ا صدا�� �غض آلود گفتم

از صورت ام دارە خون م�اد...زخم شدە ...

!�ا کنار هم چ�دن چند تا �لمه ترس و �ه دل اش تزر�ق کردم

 دن�ا؟
�

بردار دس�تو ب�ینم اش بردار د�گه! ـ جدی م��

آخ که چقدرم نگران کرد�ش حال � داد 

691



کته م�کردداشت س.واسش ادای گ��ه کردن رو در اوردم از ق�افه اش پ�دا بود

؟ م�خوای...ـ ق��ونت برم دس�ت و بردار ب�ینم چت شدە  مت دک�� ب��

:صورتم و �ا دستام پوشوندم و گفتم

نهه...

� انگشتام ق�ا. �� دلش واسم سوخت و ق��ون صدقه ام � رفت فه ی ترس�دە از ب��
� کش�دم اش و ن�اە کردم و آروم دستم و �ای��

ش پ��دو ق�افه اش تا د�د بهش دروغ گفتم �ل ترس ا. �ش و �اال اوردو بهم ن�اە کرد
� گفت! �امال جدی شد :�ا لح�� تهد�د آم��

ـ � �ه � من � ذاری ارە؟؟؟

سونتم �ا �ه فرار  جیغ کش�دم و . دندونای سف�دو مرتب اش و �ه هم چسبوند که ب��
گذاشتم 

پ��دم تو اتاق خواب و درو از �شت قفل کردم

�شت در وا�سادە بودو از خندە ر�سه � رفت 

:تقه ای �ه در زدو گفت

ـ �از کن �ار�ت ندارم

692



�از ن� کنم م�خوای ناقصم ک�� ...

ـ �ا�ا �از کن �خدا �ار�ت ندارم قول م�دم

برو �عدا ب�ا...ن� خوااام...

ـ � خوام ب�ام واست پ�انو بزنما

و �شت �مرش برد و  تا اسم پ�انو رو اورد �� اخت�ار آروم درو براش �از کردم دستاش
مثل مانکنا وارد شد

. انو قدم برداشتز�ر چش� بهم ن�اە کرد و �ا ل�خند مرموز گوشه ی ل�ش �ه سمت پ�
!چند دق�قه ای �جام موندم و فقط ن�اهش گردم

ـ چرا اونجا وا�سادی؟ ب�ا واست پ�انو بزنم د�گه

اومدم...�اش...ها؟...

!منتظر شدم �ش�نه اما اقدام نکرد. رفتم و کنارش وا�سادم

؟... �س چرا ن� شی��

693



� ...ـ � خوام بهت �اد �دم تو �ش��

...اون نم�دو�ست که من خودم استاد پ�انوعم

م استاد بودن بهش و� از اونجا�� که دلم � خواست �ه خوردە برام توضیح �دە ب�ین
...م�اد �ا نه �ه روی خودم نیوردم

م �ا نه؟... جدی؟فک م�ک�� بتونم مثل خودت �اد �گ��

ـ معلومه که میتو�� ق��ونت برم تو �اهوش تر از این حرفا�� 

�شت پ�انوش �شستم

خب حاال �ا�د چ��ار کنم؟اومدو کنارم �شست...

ارو توضیح داد و من ح�� س� نکردم مت � وجه حرفاش �ک ساع�� واسم �ه �ی چ��
توی دلم تکرار کنم  تنها �اری که ازم بر � اومد این بود که فقط تماشاش کنم و . �شم

 ن� کنه ل�اس �اشه �ا شغل
�

ی بهت م�اد فر� � !که تو همه جور چ��

وع کنم هان پر ه�ج و تازە خودم و از ج. �عد از �� توضیح �الخرە بهم گفت که ��
ون کش�دم و ن�اهم و ازش گرفتم ...م�ج اف�ارم ب��

� قطعه ای که عاشق اش بود وع کردم �ه نواخ�� تو تمام اون . م�لو�� صاف کردم و ��
مغزم �� در ��  مدت ذرە ای حرف ن� زد و من تمام تمرکز م رو ساز ی بود که توی

...تکرار � شد
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رفت انقد واست ف�م درد گ... تو �لد بودی و واسه من ادا در � اوردی؟...ـ �سم هللا
نه تو �ا�د منو درس �دی...توضیح دادم � چه خ��م م��

م نزدم
َ
...�ه حرفاشو ق�افه ی متعجب اش فقط � شد خند�دم و د

!ـ � خندی؟

چ��ار کنم اخه ؟...

...ە � کرد   �لندم کرد و رو تخت گذاشتم و روم خ�مه زد �� حرف �ه چشمام ن�ا

وع نکنااا... هوی هوی �از ��

!چیو؟ -

ی که �عدش �ه دوش آب �د منجر � شه... � همون چ��

:خند�دو ن�اهش و توی چشمام چرخوندو گفت

ـ آخ که من چقد چشمات و دوست دارم

�ا حرفاش بهم آرامش � داد
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م ک� که حا�� ن�ا�د �ادم برە من دخ�� کوروش ا.اما نه من ن�ا�د رام اش � شدم
� بزنه �ن دوست اش و زم�� ...�خاطر �اال کش�دن خودش به��

...ن�ا�د خودم و تو دام � نداختم. ن�ا�د رام حرفاش � شدم

؟ ـ ق��ونت برم چرا اینطوری ن�ام � ک��

ون اومدم و گفتم :از فکر ب��

...ه��� ...

:پ�شون�م و بوس�د و گفت

ون  ...ـ �اشو ب��م ب��

:متعجب گفتم

؟... !واسه ��

...پوش�اشو ل�اساتو ب...ـ ب��م �ه چر�� تو شهر بزن�م وشام �خور�م د�گه

ون ... ...آخ جون ب��
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ـ � دو�ستم انقدر ذوق � ک�� زود تر دست �ه �ار � شدم

�ه سمت در خرو�� قدم برداشت

ی؟... االن داری کجا م��

...ـ حموم

دوش آب �د...

:�ا خندە گفت

-  
�

 ن�
�

م�ای!...شا�دم ولرم از کجا معلوم...ای ��

خوب �لد  �امال مسخص بود که م�خواد � �ه �م �ذارە منم. ن�اهم روش موند
بودم �ش�مون اش کنم

ارە...

:�تا�ام و متعجب ن�اە کرد

م ...ـ نه مر� خودم م��
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از روی تخت �اشدم و �ه سمت اش رفتم

:دست اش و گرفتم �ا لح�� التما� که خندە توش م�ج � زد گفتم

منم ب�� ...منم ب�� ...

ون کش�د :ترس�د و دست اش تند از توی دست ام ب��

...ـ ولم کن دخ�� غلط کردم �خدا

:�� اخت�ار زدم ز�رە خندە

خوشم م�اد خ�� زودم از حرف ات �ش�مون � �� ...

ل�خندی زدو �ه سمت در خرو�� رفت 

� چمدون ل�اس ام رفتم

ە �ه ش. �مدو و �از کردم ل�اس �التوی قهوە ا�� رنگ �لندم و پوش�دم � ت�� لوار ج��
ستم لوازم ارا�شم و داشتم و �ه �لوز �افت طو� اونارو پوش�دم و موهام و دم اس�� �

از توی چمدونم دراوردم

ە و ارا�ش های �ه آرا�ش مال�م خوش�ل کردم و �ه رژ مات �ه ل�ام زدم از رژهای ت ��
� �ا حوله ی حموم ج. غل�ظ متنفر بودم لوم ظاهر د�گه امادە شدە بودم که حس��
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یهو ترس�دم و عقب کش�دم. شد

؟... � گ��ه ها �� �و صدا یهو ظاهر � �� چرا ع��

ـ �مال �� اد�� تو در من اثر کرد

خ�� هم دلت �خواد...

؟ ـ دلم نخواد ��

� شد !�ع�� ز�ر اون حوله لخت بود؟. ن�اهم روش �اال و �ای��

...از فکر خودم خندم گرفت

...معلومه که لخته

مگه دست خودته...

 خ�� ررر
َ
...ـ ن

�مشو ل�است و بپوش پوس�دم تو این خونه...

ون تا ��ــــع حا�� شم ب��م ، �...ـ اوە چه خشن ...دوخب ع��زم ب�ا برو ب��
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�� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست �شت بهش وا�سادم

ب�ندم؟ اصن � خوای چشمامم و ...من تورو چ��ار دارم ل�است و بپوش ع��زم...

ـ نخ�� 

!وا...

ون ��ــــع ...ـ وا ندارە من �ه تو اعتماد ندارم ب�ا برو ب��

:ا نق و نوق گفتمدرحا� که بزور کش ل�خندم و �سته بودم ل�ام و آو�زون کردم و �

ن� خوااام...

از حر�ات ام خندە اش گرفت دستم و گرفت و �ه سمت در خرو�� بردم

ون �چه پرو ـ برو ب��

...درو �ست

ون نیومد زرگ دم راە افتادم �ه سمت جا کف�� ب.�ه خوردە منتظر موندم ب��
وم اوردم و پوش�دم ن�ا� بهشون انداختم درخرو�� چ�مه هام و ب��

دند � برق م��
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� و مرت�� بود و این خ�� برام � �� تم�� ! جالب بود بر عکس ��ای د�گه حس��
!درواقع مرتب تر از �ه مرتب واق�

�الخرە . رفتم �عد از پوش�دن چ�مه هام روی م�ل �شستم و �ه خوردە �ا گوش�م ور 
�و �له اش پ�دا شد �اشدم و بهت زدە �تا �اش و ن�اە کردم

هن سف�د �التوی �لندِ   مردو�ش ام �ه کت و شلوار طو� �ا جل�قه ی طو� و پ��
...روی دست اش انداخته بود

!ـ چ�ه �دە؟

ارە خ�لی�� ...

؟ !ـ شو��

نه جدی م��م خ�� ضایع اس برو عوض اشون کن...

رگ قدی جلوی آینه ی بز ...مثل این که خودش ام � دو�ست که خ�� بهش م�ان
جلوی در خرو�� رفت ن�ا� �ه خودش انداخت

...ـ خ��ه که

...وق�� من م��م �دە �ع�� �دە...
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ە د�گه بپوشم ساعت دە م�شه ها  � � خوای نصف شب  ـ ای �ا�ا دن�ا تا من برم �ه چ��
ون؟ از خونه بزن�م ب��

ە د�گه بپوش... � من اینارو دوس ندارم برو �ه چ��

عه ی �عد �ه ـ ق��ونت برم حاال این �ه �ارو دوست داشته �اش من قول م�دم دف
سل�قه ی تو ل�اس بپوشم

� اش ل�اساش انقد بهش � اومدند که �ه کسا�� که � خواس�ند �ا این �  و وضع ب�ی��
م �ا�داون تا زما�� که من قرار بود مدارک و واسه �ا�ا ب! حسود�م � شد فقط مال  ��

:�ا عص�ان�ت گفتم! فقط فقط مال من. من � بود

ا... ...هر وقت من مردم از این ل�اسا بپوش واسه جذب دخ��

� ام و ازش گرفتم و از در خرو�� دور شدم و روی تک م . �� �شستمن�اە خشمگ��
ی ازش �شد. � دو�ستم �� از برخوردم ناراحت شدە !اما خ��

منم س� نکردم برگردم و ن�اهش کنم 

ت سف �دش جلوم �عد از ن�م ساعت �ا �ه کت چرم و شلوار مش� و کتوهای اس��
ظاهر شد

!�التوی قهوە ا�م و �الە و شالم تو دست اش بود

:�ه سمتم گرف�شون و �ا اخما�� درهم گفت
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ـ �اشو اینارو بپوش

جرات نکردم  اما . چقدم ل�اساش بهش � اومدند. از دست اش گرفتم اشون و پوش�دم
...��م دوسشون ندارم چون معلوم بود عص��ه

از کنارش رد شدم و �ه سمت در خرو�� رفتم

!... احساس کردم �جاش وا�سادە و حرکت نکردە

�ه سمت اش برگشت ام

...چرا نم�ای؟ ب�ا ب��م د�گه...

ـ � خوای �ا این �و وضع ب�ای؟

:دە گفتمبهت ز . ن�ا� �ه ل�اس هام انداختم از نظر خودم خ�� عا� بودند

!چشونه مگه ؟...

ـ ن� خوای د�مه هاتو ب�ندی؟

نه اینطوری خوش�ل ترە...
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...ـ و� من خوش ندارم مردای کوچه و خ�ابون چشمشون رو تو �اشه ها

:�ا ابروها�� گرە خوردە گفتم

 ل�اساتو � من داری در م�اری؟...
�

تال�

�ب ام فرو بردم و دستام و تو ج.د�مه ی �التو ام حر� �ستم و �م��نداش و گرە زدم
ون اومدم � اش تو محوطه بود سوارش شدم و منتظر . از خونه ب�� موندم تا ب�اد ماش��

طو� نکش�د که �شست و �� حرف راە افتاد�م

� و  ا�ساداز تو ش�شه ح�� �ه �لمه هم �اهم حرف نزد�م �عد از � کردن �� راە ماش��
� ن�ا� �ه دورو بر انداختم تو تراف�ک بود�م  ی ماش��

...اونم چه تراف�ک سنگی�� 

...دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک �� شد

ه من اینجوری مثله قل�م مثله رو�ام مثله جونم مثله چشمام م�دونم �اورش سخت( 
تورو م�خوام 

زمان �ک ثان�ه ام  من اینجوری تورو م�خوام تو هنه لحظه هام من از وق�� تورو د�دم
)نگذشت مگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذشت؟

� �اری که د� ە شدم و �ادە اول�� � خ�� . دم اش افتادم�ه خودم اومدم د�دم �ه حس��
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...�غض کردم ��ــــع موز�ک و قطع کردم و �غضم و قورت دادم

من م�دونم م�دونم دارم �د�خت � شم 

...من م�دونم دارە �ه اتفاقا�� دارە تو قلب واموندە ام میوفته

� �ا وع این اتفاق زما�� بود که برای اول�� ر این آهنگ توی اصال احساس � کنم ��
خلوت دونفرمون �خش شدو من ازش پرس�دم عاشق شدی �ا نه؟

...اصال لعنت �ه این آهنگ لعنت �ه من

� که هر �ار �ا �ار اش �اعث � شه حس کنم �د�خت شد !ملعنت �ه حس��

� � چک�د  قطرات �ارون روی ش�شه ی ماش��

� تک�ه دادم و �م و ر  � دادم و دستم و �ه در ماش�� وش گذاشتم نصف ش�شه رو �ای��
� بودچه هوا�� �ه �ه ون از ماش�� ...صورتم ب��

خو��  چقد حس.چشمام و �ستم قطرات �ارون اروم اروم روی صورتم � چک�د
...داشت

ــ هوووی خانوم خوش�له �ما نخوری �ه وقت

�ا صدای �لند �ه مرد غ���ه چشمام و �از کردم و �م و تو اوردم

چه آدم های �� آبرو�� پ�دا � شه ها... 
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� �ش��دم �م و برگردوندم ب�ینم عکس العمل اش �س� ت �ه حرف اون صدا�� از حس��
 نزد که �جاش نبود

�
!...غ���ه �� بوداصال چرا حر�

� پ�ادە شدم ...از ماش��

د �م موندە بود ش�شه ی اون � مرت�که رو �ا  وای خدای من وسط خ�ابون چه دادی م��
� �ه سمت اش و نداشتم قفل فرمون تو دس�ش �شکنه جرات رف��

!... نه میتو�سم برم آرومش کنم 

� ! نه �ا این وض� که �ه وجود اومدە بود �ه جا آروم و قرار داشتم �� آدم دور ماش��
� جمع شدە بودند دلم � خواست برم و دست اش و � م از تو اون اون مردە و حس�� گ��

ون اش �کشم اما نه ...جمع�ت ب��

� � �شستم به�� بود بود دلم آشوب. �شستم و درو مح�م ک���دم. تو ماش��

...خدا�ا �ه �ال�� �ش ن�ارن �ه وقت...

س م�کندم  پوست لب ام و از ترس و اس��

...اصال من ن� فهمم چرا �ا�د انقد ناراحت و نگران � شدم ؟

...احمق �خاطر تو �ا رو آبروش گذاشته �ه خودت حق �دە خب...

ار کردن احساساتم ته دلم م�دو�ستم حرفام و اف�ارم همه اش بهانه ای بود واسه ان�
و� س� � کردم �ه روی خودم ن�ارم

سونتم هر�اری د لم �خواد � کنم �ه اصال �ا�ا که اینجا ن�ست که اخم و تخم کنه و ب��
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...ک� هم ر�� ندارە

...ای خدا داشتم �م �م دیوونه م�شدم

هنوز هم ن�اە ام �ه رو �ه رو بود

� اومدو �شست قفل فرمون و رو صند� ع قب پرت کردو �عد از �� دادو ب�داد حس��
� و �ا عص�ان�ت روشن کرد و راە افتاد�م ترسنا� بود. ماش��

ش� حر�ات اش ز�ر چ. خودم و �ه در چسبوندە بودم که تا حد ام�ان ازش دور �اشم
� گذاشت. و ز�ر نظر داشتم ست داشتم دو . دست اش و روی دندە ی اتومات�ک ماش��

آرومش کنم

...روی دست اش گذاشتم دست ام و آروم و �ا ترس و لرز

... � ا�م حرص �خور موهات سف�د � شه ه...او�� چقد �دن ات �دە حس��

...ـ ولم کن دن�ا عصا�م خوردە

ق��ونت برم اعصاب خوردی ندارە پ�ش م�اد د�گه...

:داد زد

...ـ پ�ش نم�اد از �خت �د منه
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؟... ؟...وا �ع�� �� �  حس��
�

معلوم هست اصال �� داری م��

� برای :�ار دوم داد زد  �ا عص�ان�ت �� اینکه لحظه ای س� کنه صداش و ب�ارە �ای��

تو ه��� و ... تو آدم حرف گوش ک�� ن��...ـ مش�ل اینجاس که تو مردارو ن� شنا�
نم�فه�

د � !داشت �م داد م��

د �ا ک� که دوسش دارە � �م موندە بود .اصال ان�ار نه ان�ار داشت �ا من حرف م��
جاش و �فهمه دارە دهنم �از �شه و هر �� از دهن ام در م�ادو �ارش کنم که �ش�نه � 

نه � �ا � حرف م��

سونم اش واسه این که ب�� . �ه نفس عمیق کش�دم و در برابر حرفاش سکوت کردم
� که �ازش کنم � در حال حرکت. دست ام و بردم �ه سمت در ماش�� بود دستم و  ماش��

گوشه ی خ�ابون وا�ساد. سمت خودش گرفت و کش�دم �ه

ال�� �ت � اوند من م�دو�� ا�ه � افتادی �ه �...زدە �ه �ت...ـ چ��ار م�ک�� دیوونه؟
� و زمان و بهم � ر�ختم حالیته...زم��

:ف��اد کش�دم

عص�ا�م خورد کردی د�گه...حوصله ات ندارم...ولم کن م�خوام برم...

ـ مگه دست خودته؟
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معلومه که میتونم برم...معلومه که دست خودمه...

حق نداری...ـ حق نداری بری

:از � عص�ان�ت پوزخندی زدم و گفتم

� ت�ل�ف م�ک�� که من کجاها حق دارم کجاها ندارم؟... !تو داری تعی��

"ف��اد کش�د

ارە چون دوست دارم -

ی ��م � �ه �ش��  آروم �شتم و . سکوت عجی�� ب�نمون حا�م شد. د�گه نتو�ستم چ��
:ز�ر لب گفتم. صند� تک�ه دادم و �ه رو �ه رو چشم دوختم

 زدیتو ا�ه منو دوس داش�� که �م داد  ن�...دوست دارم... دوست دارم...

:ل�اش و روی گونه ام لغزوند و در گوشم پچ زد

� ب�اد ح�� ا�ه �ل جهان برزخ شه من تورو دوست دا - ...رم دن�اآسمون �ه زم��
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� نداشتم. توی چشماش زل زدم  برای گف��
�

پ خ�� زود البته اون! واقعا د�گه حر�
ک مورد حداقل توی این �. جلوی حرفام �م میورد عص�ان�ت اش فروکش � کرد

� بودم مطم��

...راە افتاد�م 

� و متوقف کردپ�ادە شد�م و و  . ارد شد�مجلوی �ه رستوران ش�ک و خوش�ل ماش��
دنج ت��ن جای رستوران �شس��م

اسم . کردم  گو�� ام و در اوردم و صفحه اش و ن�اە. گو�� ام و ش��دم  pmصدای 
!�ا�ا افتادە بود

� ن�اە کنم که یهو �اهاش چشم تو چشم ش دم اونم اومدم که ز�ر چش� �ه حس��
:ودم گفتمدرحا� که دست و �ام و �م کردە ب! دق�قا داشت من و ن�اە � کرد

...�� از دوستامه...

 نزدم ع��زم
�

ـ من که حر�

!یهو �ا�ا زنگ زد

� �اشدم. �ارسون اومد و بهمون منو داد از � م��

...من برم دستام و �شورم ، تو سفارش �دە م�ام... ا ِم...

ن�اە دن�اله داری بهم انداخت
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...�� توجه �ه سمت �و�س بهداش�� رفتم وصل کردم

الوو...

�لم ؟...ـ سالم دخ�� خو��

:�ا عص�ان�ت گفتم

ارە ارە خ��م...

؟ ـ چرا انقد عص��

� شام بودم...چرا ن�اشم؟... ...� م��

دم � مت...ـ اوە ب�خش ، م�دو�ستم زنگ نم�� قطع کن �عدا م�گ��

�� ��ە شک � کن...نه نه... � ...هحرف ات و بزن دو�ارە �د موقع زنگ م��

سم و ...ـ ه��� فقط م�خواستم حالت و ب��

 ...� براز عالقه هم را�طه ام �ا ��ە خ��ه ، در ضمن بهم ا...ن� خواد حالم و ب��
 � کنه...کرد

�
...�ه خانوادە اش هم گفته دارە �اهام زند�
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...ش مامان�� هاهمینطوری پ�ش بری �ک ماهه د�گه پ�...�ار��الاا...ـ اوە چه دست پر

:ز�رلب گفتم 

مردە شووور...

؟ !ـ �� گف��

خدافظ...ه��� ه��� من برم...

وارد �و�س بهداش�� شدم. قطع کردم

مت خارج شدم و �ه س. گو�� ام و توی ج�ب ام گذاشتم و دست هام و شستم
مون رفتم � م��

� ها رد � شدم که � م�� ...داشتم از ب��

...دستمال �دم خدمتتون...ــ جوون چه خانو�

:ز�ر لب گفتم

عوضی�� ...

!�� اهم�ت رد شدم که صدام زد. ح�� س� نکردم ن�اش کنم
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...ــ �ا توعما خان�

� برگشت �ه سمت ام و دلم خدا ت. مثل این که صدای مردە رو ش��دە بود. یهو حس��
جلو رفتم و ! بود اما ن�اە اش روم. خدا � کردم که فک کنه اش��اە ش��دە و برگردە

...�شستم

...اوووف چه غذاها�� ...

...�خور نوش جونت -

مشغول خوردن بودم که چشمم بهش افتاد

!�ا غذاش �ازی � کرد و تو فکر بود

عشقم...

:�ش و �اال بردو ن�ام کرد و گفت

!ـ جان؟

�خور د�گه...

...ـ دارم � خورم ع��زم
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مشغول شد�م

...و� هنوز هم �� اشتها بود و تو فکر

� تو بود که حساب کنه. شام و خورد�م ....حس��

ن منتظر جلوی رستورا. منم از �س تو فضای �سته بودم دلم هوای تازە خواست
...موندم تا ب�اد

ە قص�د خ�� �ا رقص و ب�� . شدم �ه آد� که تو ل�اس اردک بود و هم ر�تم �ا موز�ک م��
...دن  � اوردازاون محدودە رد � ش ب�� و شادی اش خندە رو ل�ای آدم ها�� که

کردم که   نوک اش و �از ! �ه سمت ام برگشت. �� اخت�ار جلو رفتم بهش دست زدم
...ب�ینم چه ش�ل�ه

وع کرد �ه خند�دن ��!

؟ !ــ خانم داری چ��ار م�ک��

�ا ش��دن صدای آقا�� ترس�دم و عقب رفتم

!تو مردی؟...

� ب ود �ا ق�افه �له اش و برداشت و موهاش و مرتب کرد�ه �� هم سن و سال حس��
ل�خند اش �ه جورا�� جذاب اش کردە بود. ا�� معمول�ه �س�تأ خوب
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...ـ �ا اجازە تون �له

:متعجب از حرکد چند لحظه ی پ�شم خندە ام گرفت و گفتم

!...ب�خش�د من �ه خوردە کنج�او شدم...

...ــ نه �ا�ا اش�ال ندارە

وای �ا ن�اە کردن بهش �� اخت�ار � خند�دم

!ــ چ�ه؟

� شه اون �له رو �دی ن�اش کنم...ه��� �ا�ا...

� اردک عروسک و �ه سمت ام گرفت ازش گرفتم اش

!اوە چقدم گندە اس...

...ــ ارە د�گه �ا�د �مون توش جا شه

خفه ن� �� اینو میپو�� ...
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ــ نه �ا�ا عادت کرد�م

:�ا خندە گفتم

�دون �له برقص ب�ینم...

وع �ه رقص�دن کرد . �لم � گرفتهر� قصد گذر و داشت وا�م�ستادو ف. خند�د و ��
خندە هام اوج گرفته بود

� افتاد � خندە هام یهو چشمم �ه ق�افه ی اعص�ا�� حس�� هام ت�د�ل �ه  �ل خندە. ب��
:و �ل��� صاف کردم ترس شد  ��ــــع خودم و جمع کردم

ِاهم...

�دە بودم که �م انقدر ترس. �له ی اردک هنوز تو دستم بود ��ە هم داشت � رقص�د
� در برم ...موندە بود �له رو بندازم زم��

� ��ــــع �ه سمت ام اومد و �ه روم دست ��ە رو گرفت مثل �ه پر اورد و ر . حس��
متوقف کرد

� رد و  � من و حس�� !�دل � شد ��ە ی ب�چارە کپ کردە بود و مدام ن�اە اش ب��

� آبرو ر�زی کنه خودم و کنار �کشم و  ��م من هیچ  دلم � خواست ق�ل اینکه حس��
!نم�دونم � هست! اصال ن� شماسمش! �سب�� �ا این آقا ندارم

ون اومدم :که �ا سوال ��ە از فکر ب��
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ی شدە ؟ � !ــ چ��

ترس�دم ح�� �ه �لمه هم حرف بزنم

� �له ی اردک و ازم گرفت و مح�م ک���د �ه س�نه ی ��ە که �م موندە   جوری. حس��
 � !بود ��ە پرت شه کف زم��

ە شدە بودند � برداشته بودند و بهمون خ�� ا عص�ان�ت �! همه دست از ف�لم گرف��
:غ��د

...ـ دفعه ی اخرت �اشه این کوف�� و از �ت در م�اری هااا فهم�دی�� 

:بزور لب زد. ��ە بهم زل زدە بود

آرە فهم�دم ...آرە...ــ آ

:خودش قرارداد فک اش و گرفت و رو �ه روی صورت پر از خشم

...ـ کجا رو ن�اە م�کنی�� مرت�که

!��ە از ترس داشت �س � افتاد دق�قا مثل من

� گرفتم آروم  و نگران گفتم :دست حس��
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� ولش کن... ...حس��

� جمع�ت رد شد�م انقد مچ ام درد گ رفته بود که مح�م مچ دستم و گرفت و از ب��
� و برام �از کرد. حس اش ن� کردم ...�شستم. در ماش��

� بود �ا ا � که چه عرض کنم ب�ش�� ش��ه اج�ار �ه �شس�� سمش و �شوندن البته �شس��
...هم � شه گذاشت

دم � خودم و آمادە کردم . این �ار د�گه واقعا تقص�� من بود ن�ا�د �ا اون ��ە حرف م��
�شست و حرکت کرد�م . واسه داد و قال هاش

...و �از هم سکوت

...بهش ن�اە کردم

د و این خ�� ع � ...ذاب آور بودابروهاش �دجور بهم گرە خوردە بود اصال حرف نم��

� تقص�� من بود م�دونم... ...حس��

 اش و � کرد
�

!�� توجه رانندە �

ب�خش�د د�گه تکرار ن� شه خوو...

...�دە حرفام واصال ان�ار نه ان�ار �ه جوری وانمود � کرد که اصال ان�ار �ش�

�اشه؟...اینم قول م�دم �ذارم تو ل�ست آخ��ن �ارها...
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� و متوقف کرد آروم  دست اش و لمس کردم. ماش��

ن�ام کن د�گه...عشق من...

اخم اش محو شد اما روش و ازم برگردوند

...د�گه داشتم عص�ا�� � شدم و منفجر

...هوی �ا توعما...

!اما �ه جای عص�ان�ت خم شدم و دست اش و بوس�دم

� خوای گ��ه کنم؟...

یهو درو �از کرد و پ�ادە شد

ردە و راهه احساس � کردم �ه �غض بزرگ توی �لوم گ�� ک. �ه جورا�� دلم گرفت
...نفسم و �سته

دم و ! اما غرورم اجازە ن� داد اشک ب��زم :گفتم  دندونام و حر� بهم ف��

ن�خش اصال هم برام مهم ن�ست...ن� �خ�� ؟...اصال �جهنم...

!مثل این جدی جدی �غض کردە بودم
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...چرا خ�� هم مهمه...

�غض و ب�خ�ال شدم. �ا �از شدن در

ون �ه سمت ا د ب�� � . م گرفت�شست و �ه �اسه ی گندە �اقا� که �خار ازش م��
...متعجب �اقا� هارو ن�اە � کردم

!وا...

ـ االن این وا �� بود؟

ی؟... ی �اقا� � گ�� !وسط معذرت خوا� �ا � �� م��

:خند�دو گفت

ی این و �ا نه...ـ اخه �اقا� فروشه داشت � رفت ...� گ��

ازش گرفتم اش

...واقعا که ...

�ِد آش�� شد�م؟...ـ چ�ه �ِد �خش�دمت؟

!آش�� شد�م جدی؟...
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ـ اهوم

وع کردم �ه خوردن �اقا� ها �ا ذوق ��

:پوزخند خندە داری زدو گفت

...ـ �شکر نکن�ا

نه ن� کنم نگران ن�اش...

ون و ن�اە کردم کنار �ه �ارک خ�� خوش�ل. چند د�قه ا�� گذشت ش�شه . بود�م ب��
ە شدم ون خ�� � و �ه ب�� ...رو دادم �ای��

ون؟ ـ م�خوای ب��م ب��

:�ه سمت اش برگشتم و گفتم

!جدی ؟...

...پ�ادە شو...ـ ارە خب 

:�ا ل�خند گفت. بهت زدە ن�اش کردم
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!کجا رو ن�اە م�ک�� پ�ادە شو د�گه -

ی طوال�� و �اهم قدم زد�م و گرم گفت و گو شد�م. پ�ادە شد�م �عدشم از فرط . مس��
 خودم و روی ن�مکت ولو کردم

�
...خست�

ل�ای گرم . مجسمم و حرکت دادم و �م و روی زانوش گذاشت. �ا خندە کنارم �شست
اوووف چقدم حال م�داد. اش و روی گونه ی �دم گذاشت

این �� رو هم ببوس...

�ا خندە اون اونور صورتم و هم غرق بوسه کرد

ق��ون گونه های خوش�لت برم من -

م�خوای منم ��م ق��ون بی�� خوش�له عمل�ت برم؟...خدانکنه عشقم...

وع کرد �ه خند�دن ��...

...شما غلط م�ک��  -

...چند د�قه ا�� گذشت

فکر که �شانه ی  �ا لح�� تو . آروم آروم د�ت اش نوازش وار روی پوهام حرکت � داد
ش بود گفت :ذهن درگ��
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ـ دن�ا

:ل�ام و از هم �از کردم و لب زدم

هنوز نخواب�دم نگران ن�اش...

� د�گه ...ـ �گ�� �خواب �ا�ا ته اش �غل ات م�کنم � ذارمت تو ماش��

... �� � ...مگه من �� �� ام اینطوری �اهام حرف م��

...ـ اوە چقدم عص��ه این �� �� 

:�ا نق و نوق گفتم

... � حس�ی��

:خند�دو گفت

آروم...ـ خ�� خب خ�� خب

من آرومم...
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�س �ذار من حرف ام و بزن...ـ خب خداوشکر

بزن خوو...

...ـ فردا �اشو برو خ��د

!خ��د �� ؟...

ونه د�گه من که � در نم�ارم ...ـ ل�اس و خرت و پرت های دخ��

!تنها�� برم ؟...

م � �ار ق��ونت برم نمیتونم ب�ام که...ـ ارە د�گه  ...من که م��

� توهم ب�ااا... ...حس��

:پ�شو�� ام و بوس�د و گفت

...ـ نمیتونم عشقم و گرنه من که از خدامه

ە نمیتونم نمیتونممم...
�
...اصال نخواس��م...ا
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ـ عه �� �ه دونه اینطوری صح�ت نکن�ا خوشم نم�اد

...دلم م�خواد اینطوری صح�ت کنم ...

ـ عه دلت � خواد؟

اهوم...

؟ ـ اون آبنما رو می�ی��

!کدوم؟...

انگشت اشارە اش و �ه سمت اش گرفت

اون -

:�اشدم و �شستم و کنج�او گفتم

خب؟... ارە ارە...

ـ تو که دلت ن� خواد یخ بز�� م�خوای
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:جیغ زدم

؟... ؟... چیی��  �ا تهد�دم�ک��
�

تو االن داری زور م��

زد ز�ر خندە

یهو دستاش و ز�ر �دنم بردو �لندم کرد و �ه سمت آبنما حرکت کرد

... � � ...حس�� خودم م�ام �خدا ...�خدا � اوفتم له و لوردە � شم تورو خدا �ذارم �ای��
...خودم م�ام 

فقط � خند�د و �ه راە اش ادامه م�داد

� ام گذاشت دم. کنار آبنما �ای�� � ...از ترس نفس نفس م��

ه ی تأسف �ی �ه �شان. ا�ه � افتادم جای�م � شکست...خدا ��م چ��ار کنه...
 کردم

�
ە شدمدستام و تو ج�ب ام کردم و �ه آبنم. برلش تکون دادم و پو� ا خ��

ردنم فرو بردو �ش و توی گ. یهو دستاش و دور �مرم حلقه کردو از �شت �غل ام کرد
...هرم نفس هاش توی گردنم �خش شد

داشتم �م �م �ه جوری � شد

 آب دهنم و قورت دادم و �� حرکت تو همون حالت موندم که �م�� بر 
�

جست�
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 اش احساس کنم*مرد
�

:آروم کنار گوشم لب زد. ون�

...ـ مامان گفت م�خواد ب�ی�تت

ه تمرکزم رو هنگ و تو فکر درحا� ک. پر صدا آب دهنم و �شت �هم قور � دادم
� تنه اش بود گفتم :�ای��

!مامان؟...

...ـ مامان من د�گه

م و �س�ت �ه �لو�� صاف کردم و خود. د�گه ز�ادی داشتم ضایع �ازی در � اوردم
:جسم اش �� اهم�ت جلوە دادم و گفتم

چرا انوقت ؟...اهاا...

:پچ زدم نفس راح�� کش�دم و آروم ز�رە ولب. ازم جدا شد

خدا�اشکرت...

؟ !ـ ��

چرا هووم؟...واسه �� � خواد ب�ینه منو؟...نگف�� ...ه��� ه��� ...
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ـ واقعا تو نم�دو�� چرا؟

...نه خب...

 و البته نا�ها�� �دون این ک...ـ ب�خش�دا
�

ه خانوادە ی تو �دونند و� من و تو خ�� اتفا�
 � کن�م

�
ه دل �� � �ه ز�ر و مادر من ن�ا�د �دوِن اون خانوم ک�ه ک...دار�م �اهم زند�

...� �ه راە و

خب د�گه �� ؟...اوە اوە اوە...

...ـ د�گه همه �� 

�م...�اشه د�گه ...  م ، �عدم �اهم م�� م ل�اس م�گ�� پ�ش مامانت م��

...ـ عا �ار��ال

بهش ل�خند زدم

؟... � � �دە د�گه ب��م تو ماش�� حس��

:خند�د و �غلش و برام �از کرد و گفت
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...ـ ب�ا �غلم

ە شدم ...بهش خ��

:همونطوری که �تا�اش و ن�اە � کردم لب زدم

ە... � به�� ...نه نه ب��م تو ماش��

از حرکت ام شوکه شد

� قدم برداش��م دست ام و گرفت و �ه سمت ماش��

ای توی �ش�من انقد خسته بودم که �ا همون ل�اسا روی �� از م�ل ه. رس�د�م خونه
....خوا�م برد

� �ل�ام و آروم �از کردم روی صورت ام  صورت اش دق�قا رو �ه. �ا صدای آروم حس��
!بود

...ب�دار شو ق��ونت برم از �ارات عقب م�مون�ا -

:هنگ گفتم. �ه سمت آینه رفت

!...کدوم �ارا؟...

...ـ عه د�شب و �ادت رفته؟
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!د�شب ؟...

�ه سمت ام برگشت

...واقعا �ادت نم�اد؟...ـ دن�ا

�اشدم و �شستم

!نه...

...�عدشم ب��م ...ـ �ا�ا قرار شد بری خ��د

 کردم و گفتم
�

:پو�

آهااا...

راە �حاال �اشو ص�حانه ات و �خور آمادە شو تا...ـ عا �ار��ال ذارمت جلوی ��
...فروش�اە

...�اشدم 

...کراوات اش و دور گردن اش انداخت

:�ه سمت اش رفتم و گفتم
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...�دە خودم ب�ندم واست...

؟ ـ �لد��

حاال می�ی�� ... 

ە شدە بود صاف رو �ه روم وا�ساد و بهم خ��

� کراوات اش شدم �� توجه مشغول �س��

ب�ا درست شد...

�ه سمت آینه برگشت

...�لد�ا...ـ �ا�ا ، �ار��الاا

...من برم ص�حانه ام و �خورم...اهوم...

!...ـ کجا کجا؟

:برگشتم �ه سمت اش و متعجب گفتم

731



!چ�ه ؟...

...ـ ب�ا اینجا ، ب�ا

...�ه سمت اش رفتم

...جان؟...

� دستاش گرفت و نرم ل�ام و بوس�د صورتم و ب��

ـ حاال برو

ت ام و شستم صور . �ا خندە ن�اە ام و ازش گرفتم �ه سمت در خرو�� قدم برداشتم
خونه رفتم. موهام و جمع کردم و �ستم � �ه سمت اش��

� بودو انتظارم و � کش�د ص�حانه رو م��

� تو �ذیرا�� بودو �ا م��ا�ل. �شستم و ص�حانه رو زدم بر �دن اش صح�ت  حس��
دم و � وارد اتاق خواب ش. رش شدە�ا س��دن صح�ت هاش متوجه شدم دی. � کرد

��ــــع ل�اسام و پوش�دم

که ا�ه وقت شد تو   �ه خوردە ر�مل زدم و �ق�ه ی لوازم آرا�ش ام و تو ک�ف ام ر�ختم
فروش�اە �ه خوردە ارا�ش کنم

هر چند �ا ن�ا� که تو آینه �ه خودم انداختم
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...�ع�د م�دونم اصال الزمم �شن

مت در خرو�� راە �دو �دو �ه س. ک�ف ام و م��ا�ل ام و برداشتم و از اتاق خارج شدم
� �لند شد ...افتادم یهو صدای حس��

ـ کجا کجا ؟

...دیرت شدە د�گه �دو ب��م...

:مرموز ن�ام کرد

!ـ تو از کجا م�دو�� دیرم شدە ؟

...ش��دم داش�� �ا گو�� ات...

چشماش و ر�ز کرد و کنج�او ن�اهم کرد

!...�خدا فال گوش وای�ستادم...

�ه ابروش و �اال انداخت

...یهو�� ش��دم...گفتم �خدا...
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تو چشماش زل زدم. جلو اومدو عقب رفتم و �ه دیوار چس��دم

وای �ع�� م�خواست چ��ار کنه؟

صور�ش و جلو اورد

ە رو چرخوند یهو پ�شون�م و بوس�د و دستگ��

 � ـ �فرمای��

ون دادم نفس ام و �ا صدا ب��

...خدا شفات �دە

!�ا شا�دم �ا�د منو شفا �دە

� و برام �از کرد � شستم و درو خارج شدم در و �ست و �شت �م اومد و در ماش��
�ست حرکت کرد�م

ە شدم ...از �شت ش�شه �ه خ�ابون خ��

� تو ساعت چند م�ای خونه؟... حس��
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س� م�کنم امروز زودتر ب�ام د�گه ـ

مثال چند؟...

...چهارو پنج م�ام...م�ام د�گه...ـ مثالاا

اهااا...

 �ا ، �ا�ام دعوام شدە و فالن که اوم
�

 کن�اـ دن�ا رفت�م اونجا نم��
�

...دی �ا من زند�

�ع�� دروغ ��م؟...

 ...ـ نه دروغ نگو
�

و� خب الزم ن�ست واقع�ت و هم ��

�اشه...

تو که منو دوس داری د�گه درسته؟...ـ اف��ن

متعجب بهش ن�اە کردم

�؟... معلومه که دوست دارم...این چه سوال�ه می��
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جلو رفتم و گونه اش و بوس�دم

خند�د

ـ ق��ونت برم من

� متوقف شد از ش�شه ن�اە کردم. ماش��

جلوی �ه فروش�اە بزرگ بود�م

م ب�ان هر وقت خ��دات و انجام دادی �ه خودم زنگ بزن م�فرست...ـ خب د�گه
...برسون�ت خونه

م د�گه... م م�� تا�� م�گ��

اخم کرد

تا��؟_ 

!...چشه مگه؟...

ـ هزارتا �ال مال �ت م�ارن

...وا...
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...ـ واال

پ�ادە شدم

خدافظ...

ـ �سالمت

!منتظر شدم که برە اما اقدام نکرد

:�ه تای ابروش �اال پ��دو سوا� ن�ام کرد

...برو د�گه! ـ چرا وا�سادی

من منتظرم تو بری...

:خند�دو گفت

ـ برو دخ�� خوب برو تا منم برم

�اش خدافظ...
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ـ خدافظت

ن�اهم و ازش گرفتم

:تند صدام زد

...ـ دن�ا دن�ا

متعجب برگشتم و ن�اهش کردم

ـ ب�ا

�ه سمت اش رفتم

!چ�ه؟...

فتا هوش و حواس ن� ذاری واسه آدم...ـ ای �ا�ا داشت �ادم م��

�ارت �ان� اش و �ه سمت ام گرفت

!این چ�ه؟...

�ارته �انک�ه د�گه...ـ چ�ه بنظرت؟
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خب؟...

 کردو گفت
�

:پو�

؟ ...ـ مگه ن� خوای خ��د ک��

...پول همراە ام هست مر�...اهااا...

ابروهاش بهم گرە خورد درو �از کرد

�از کردو  ز�پ ک�ف ام و . از ترس قد� عقب گذاشتم. پ�ادە شدو �ه سمت ام اومد
�ارت و تو ک�ف ام انداخت

...ترس�دم یهوو...

:ل�خند زد و گفت

...ـ حاال برو

بهش زل زدم

مر�...
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...ـ برو د�گه

خند�دم و واسش دست تکون دادم

...وارد فروش�اە شدم

�� ل�اس جلوی چشمام بود

و� از اونجا�� که سخت سل�قه بودم �م�� ل�ا� �ه دلم � �شست

ـ خانو�

برگشتم �ه سمت اش

...�ه خانم م�ان سال بود که از ل�اس فرم اش فهم�دم فروشندە اس

:�لو�� صاف کردم و گفتم

جانم...

ـ میتونم �مک ات کنم؟

ممنون م�شم...ارە...ِام...

ت...ـ خب چه ن�ع ل�ا� مد نظرته  ...مجل� ، اس��
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� م�خواین ب��ن � �ه قرار خ�ل�� مهم...اوووم... ...فک کن��

:خند�دو گفت

�ف ب�ار�ن...ـ اهاا ���

�شت �ش راە افتادم

� کردم  انقد ط�قات و �اال و �ای��

و�� و مجل� گرفتم و چن ت اهم ل�اس که �الخرە چن تا ل�اس خوش�ل مش�ل ب��
...راح�� 

ت هم گرفت ...چند جفت کفش مجل� و اس��

فتم و برگشتم تا�� گر . همه رو تح��ل گرفتم و حساب کردم از فروش�اە خارج شدم
...خونه

بود ل�اس هارو روی تخت گذاشتم و �التوم و در اوردم تق���ا ساعت دو 

ا سفارش دادم و �ک راست رفتم حموم � �قه ای طول ب�ست دق. گو�� برداشتم و پی��
از کردمکش�د �م��ند حوله ام و گرە زدم و خارج شدم �شستم و خ��دا رو �

�ا د�دن اشون �م موندە بود ذوق مرگ شم

741



�� ش�ک عاشق خ��د و ل�اسای گوگو� و جد�د بودم �ه دست ل�اس گرم و راح
پوش�دم جلوی آینه خودم و ن�اە کردم

م که اف اف �ه صدا در اوم شال �افت . داومدم �ه خوردە ش�طنت کنم و عکس �گ��
و در و �از کردم وارد محوطه شدم. بزر�م و روی موهام انداختم و از اتاق خارج شدم

� افتادم ام و تح��ل گرفتم و در و �ستم یهو �اد حس�� � پی��

...االن م�اد جرواجرت م�کنه...خا� تو �ت دن�ااا...اااای واای...

�ــــع �ه سمت در از ترس � ...گفته بود زنگ بزنم �� و �فرسته دن�الم برسونتم خونه
ورودی دو��دم 

...حاال �ا�د چه غل� �کنم خدااا...

� گذاشتم. اصال حوصله ی دادو قاالش و نداشتم ارو روی م�� � ...پی��

��ــــع �ه سمت اتاق خواب دو�دم 

ی ب ه�� از درمان وارد شدم و گو�� و برداشتم شمارە اش گرفتم �ه هر حال پ�شگ��
دم � گفتم رس�دم حداقل خطر شل و �ل شدن و از � �. بود �  گذروندمزنگ م��

دم � انقد دو�دە بودم نفس نفس م��

 او� �امل �شدە بود که جواب داد
�

...بو�
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� من �ادم رفت بهت زنگ بزنم �خدا...الوو... خودم برگشتم خونه ...حس��
قول م�دم اینم �ذارم تو ل�ست اخ��ن �ارها �اشه؟...ب�خش�د

:تو �لو خند�د و گفت

...سالم ات کو خانوم خانوما...ـ �ه نفس �گ�� 

ون دادم که �ل ت � �ا ش��دن آرامش توی صداش �ه جوری نفس ام و ب�� رسم از ب��
...رفت

...دمروی ل�ه ی تخت افتادم و چندتا نفس عمیق �� در �� کش�. خداروشکر

:ل�خند روی ل�ام اوردم و �ا عشوە گفتم

خو�� عشقممم...

؟ ـ خ��م ع��زم تو خو��

� م�ای؟...اهوم عا�...

...حا�� شو م�ام دن�الت...ـ �ک ساعت �ک ساعت و ن�مه د�گه

�اشه �اشه مواظب خودت �اش ب�ای...
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واسش بوس فرستادم و قطع کردم

ام و خوردم � �ا خ�ال راحت و �ا آرامش مطلق پی��

...موهام و جمع کردم

...�شستم و �ل خالق�ت ام و توی خود آرا�� ��ار بردم آرا�ش عا�

...ل�اس های ش�ک و مرتب

دن �ه ناخن کفش های �اشنه �لند خوش�لم و هم پوش�دم و �شستم و مشغول ال� ز 
...هام شدم

اشه بزنمهیچ وقت �اد نگرفتم ال� ام و مرتب �دون این که دور ناخن ام ب�

و در هم�شه هم � این موض�ع �� اعصا�م خورد � شد سکوت فضای خونه ر 
برگرفته بود 

�ا هزار م�افات �الخرە سه تا از انگشتام و ال� زدم

. د زدم �ه ناخن اماومدم چهار� و بزنم که �ا ش��دن صدای در ، از جام پ��دم و گن
م��ــــع �ه سمت �ا�س دستمال �اغذی رفتم که تا خشک �شدە �ا� اش کن

هوووف...

خوش�ختانه �ه موقع رس�دم
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� توی خونه پ�چ�د :صدای حس��

ـ دن�اااا

مثل خودش داد زدم

جانمممم...

...صداش نزد�ک تر شد

؟ - !اینجا��

...خب اینجام د�گه...نه اونجام...

خند�د و چشمای غرق ذوق �ه سمت ام اومد

...ـ چطوری مل�ه ی من

...خ��م عشق من...

...پ��دم تو �غل اش. �غل اش و واسم �از کرد

و �ا عشوە  ازش جدا شدم. مح�م دستاش و دور �مرم حلقه کردروی موهام و بوس�د
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�ه چر�� زدم

بنظرت �ه دل مادرجونت � ش�نم...چطورم؟...

:�اخندە گفت

ق��ونت برم...ـ معلومه که م��� 

بهش ل�خند زدم

...ـ خ�� خب د�گه ب��م

...تازە رس�دی ها...ن� شی�� �ه لیوان آب برات ب�ارم؟...

...ـ آخ آخ راس م�گ�ا

�شست و �ه م�ل تک�ه داد

خونه �ک لیوان و پر از آب کردم و توی پ�ش دس�� گ � ذاشتم و کنارش پ��دم تو اش��
...وارد �ش�من شدم.دستمال گذاشتم

... � �فرمای��
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ـ مر� خانوم

کنارش �شستم

وع کردم �ه ال� زدن  دو�ارە ��

� شدم ن�اش کردم. یهو متوجه ن�اە حس��

؟ ـ چ��ار داری م�ک��

نم... � !ال� م��

وع کرد �ه خند�دن ��

...اوووف چه �ا دقت -

اوم خ�� دقت م�خواد ، تمرکزم و بهم نزن...

...ـ �دە ب�ینم 

وع. دستم و گرفت روی �اش گذاشتم. ال� و ازم گرفت کرد �ه ال�   آروم و �ادقت ��
زدن

...�م و جلو بردم که دقیق تر ب�ینم دارە چ��ار � کنه

� ...ـ عه دن�ا ی نمی�ینمق��ونت برم اینطوری که تو �ت و جلو اوردی که من چ��
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...نه واقعا �ارت درسته...

...ـ �له د�گه

ە شدم بهش خ��

...م�دو�� تا حاال ک� واسم ال� نزدە ؟...

؟
�

ـ جدی م��

...اهوم...

گونه ام و تندو مح�م بوس�دو دو�ارە مشغول شد

ـ خ��ه که من اول�ش ام نه؟

...نم�دونم...

؟ ـ �ع�� ��

�ع�� تا حاال دخ�� �ه این �د�خ�� د�دە بودی؟

ی و د�دە بودی که غرق تنها�� �اشه؟برخالف دل م که گرفته بود �ع�� تا حاال دخ��
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بهش ل�خند زدم

...ه��� ب�خ�ال...

...ـ خب د�گه �اشو ، �اشو ب��م دیرمون شد

� متوقف طو� نکش�د که �شس��م راە افتاد�م ب�ست دق�قه ا�� گذشت که ماش ��
� و �ارک کرد. شد � ر�موت و برداشت و در �از شد ماش�� حس��

س تمام وجودم و در بر گرفت یهو اس��

� عذرم و �خوا اون موقع اس . دنکنه مامان اش از من خوشش ن�اد �عد �اری کنه حس��
د م�شه که هر �� نقشه کش�دم و هر �� � این مدت زحمت کش�دم همه اش دو 

ە هوا ...م��

...و من دو�ارە بر � گردم � خونه ی اول

� ندارمالبته این �ار خونه ی او� که هیچ شا�� واسه وارد شدن �ه زند   حس��
�

�...

ـ دن�ااا

ون اومدم � از فکر ب�� �ا صدای حس��

نم � ب��م د�گهپ�ادە شو...ـ ق��ونت برم �ک ساعته دارم صدات م��
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دست اش و �ه سمت ام گرفت

دست اش و گرفتم و پ�ادە شدم

� من �ه خوردە... ...حس��

؟ !ـ �ه خوردە ��

س دارم نم�دونم چرا... ...�ه خوردە اس��

س ندارە که ...ـ عشقه من اس��

س دارە... ...تو نمیتو�� درک ک�� ...اس��

�م داخل...ـ آروم �اش  ...وشش ن�ادمحاله مامان از تو خ...�ه نفس عمیق �کش م��

؟...
�

جدی م��

...ـ اهوم

...دست ام و گرفت
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� دست ام نگ�� خوو...وا ... حس��

چشماش درشت شد

!ـ چرا ؟

این �ارت �دتر  �ا ...شا�د اصال از من خوششون ن�اد...جلو مامان و �ا�ات �ه جور�ه...
...عصب�شون � ک�� 

د ...ابروهاش بهم گرە خورد دستم و ب�ش�� تو دست اش ف��

:�ا صدای خانو� م�ان سال برگشتم

 � ...ــ سالم خوش اومدین اقا �فرمای��

� و رو ک. �ه گر� �اهاش سالم و احوال پر� کردم و از کنارش رد شد�م ردم �ه حس��
:آروم پچ زدم

این � بود ؟...

م و مه��ون�ه...ـ این بتول خانمه �اهاش اشنا م���  �عدا ب�ش�� حاال...خانم خ�� مح��

اها...
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وارد شد�م

�ا�د مامان  یهو �ا خانوم قد �لندی مواجه شدم که تو همون ن�اە اول حدس زدم
� �اشه ...حس��

� واقعا ک�� برداری شدە از ماما�ش بود وای حس��

 و صورت جذاب و �انمک
�

...مامان اش هم دق�قا مثل خودش چشمای رن�

�دجور محو تماشاش شدە بودم

�طوری که �ادم رفته بود �اهاش سالم کنم

...مامانه ها...ع��زم...ـ دن�ا

:مبهوت گفتم

� ...اهاا...ها؟... � هست�� � ش... ب�خش�د اخه شما خ�� ش��ه حس�� ��ه �ع�� حس��
...من د�دمتون �ه خوردە ...شماست 

مامان اش ر�ز خند�د
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 � ــ ع��زممم اش�ا� ندارە �فرمای��

� خانوم  فکر نم�کردم �ه. �ا ل�خند پر از مح�ت اش مارو �ه داخل دعوت کرد همچ��
...وج�ه و مه��و�� �اشه

� برخوردی �اهامون داشته �ا شهو از اون مهم�� فک نم�کردم �ه همچ��

� کت اش و در اورد و �شست اما من هنوز �ه خوردە معذب بودم حس��

کنارش �شستم و ک�ف ام و روی �اهام گذاشتم

س ات �م�� شد؟ ـ اس��

�ع�� �ه خوردە...نه...ارە...ها؟...

خند�د و خودش و بهم نزد�ک�� کرد

مامان پ��ا کجاست؟ -

خونه خارج شد � مامان اش از اش��

...ــ االن م�اد �االست
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؟ ـ �ا�ا ��

کته د�گه ...ر ب�ادقول دادە امروز زودت...و� م�اد ...ــ اونم طبق معمول ��

ـ اها

ە شدە بودم دو�ارە �ه مامان اش خ��

!اخه مگه م�شه این همه ش�اهت؟

ە خودش عمل کردە که ش��ه هم شدن حتما ماما�شم پ�ش دک��

� توی گوشم پ�چ�د :یهو صدای حس��

ـ کجا�� خانو�؟

� خ�لی�� ش��ه مامان�� ها... ...وای حس��

...خندە هاش اوج گرفت

...ـ گفته بودم که

...ارە و� نه د�گه تا این حد...

جلو اومد و اروم گونه ام و بوس�د
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...االن م�اد � ب�نه...عه نکن...

ە که از قصد س . فت گرفتم اشدس�ش و �ه سمت ک�ف ام اوردو که ک�ف ام و ازم �گ��
:خند�د و �ه سمت خودش کشوندش و پچ زد

...ولش کن -

�� اخت�ار خندم گرفت و دسته ی ک�ف و ب�ش�� تو دستم فشار دادم

ول نم�کنم...

ون کش�دو اونورە. خندە هاش اوج گرفت خودش  و تند ک�ف و از تو دستم ب��
...گذاشت

و ن� خوام ندار�مااا...ول نم�کنم -

�ع�� �� ول ن� کنم و ن� خوام ندار�م هووم؟...

�ع�� دلم ن� خواد هیچ وقت ساز مخالف بز�� و رو حرفم حرف بز��  -

فکر ن� ک�� �س�ار دستوری بود جمله ات...رو حرفت حرف بزنم؟...
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خ��  -

بود...

ە ...�ا ل�خند مرموزی بهم زل زدە بود که �اعث شد حرصم �گ��

اصال اون ک�ف منو �دە...

ابروهاش و �اال انداخت

ک�ف شما اینجا م�مونه...نچ -

� م��م ک�فم و �دە...  حس��

نم�دم -

... � نما...حس�ی�� � ...جیغ م��

:�ا خندە گفت

س ن� خورە اهل ج...بزن ب�ینم - یغ زدن اونم تو �ه این ق�افه ی معذب و پر از اس��
� موقعی�� �اشه همچ��
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اهل جیغ زدن هستممم...

اها افتخارتونه خانومه موحد؟ -

ررر اقای مقدم... � �ه نظر � رس�د محض اطالع...خ�� تون گفتمد�دم خ�� مطم��

...چقدر تو �اهو�� . لعنت بهت

هو هرم ی. �ا روی �ا انداختم و دست �ه س�نه �ا غ�ض روم و ازش برگردوندم
:پچ زد نفس هاش توی گردنم �خش شدو �ا صدای جذ�ه دارە مردو�ش توی گوشم

ق��و�ش برم که تا �ه �� � شه ��ــــع قهر � کنه  -

:ن�اش کردم و گفتم

من قهر نکردم...� گفته قهر کردم؟...

آروم ن�اهش و توی صورتم چرخوند و ک�ف ام و روی �ام گذاشت 

ب�ا اینم ک�ف ات خانومم  -

�ه . ردە بودز�ونم قفل ک. �ه جوری هم گفت خانومم که �م موندە بود �س بیوفته
ک�فم اشارە کرد
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�ه جوری هم چس��د�ش ان�ار خونه دزد مزد دارە -

:خند�دم و گفتم

اومد�م و داشت...

خونه چشم دوخت �  کردو �ه چهار چوب درە آش��
�

...پو�

:همه جا غرق سکوت بود که داد زد

...اوردم اش تو ب�ی�� اش ها...مامااان �خدا من دن�ارو د�دم -

   ...آنچنان از جام پ��دم که صدای قل�م و �امال احساس � کردم 

:بهت زدە گفتم

آروم�� ...ترس�دم دیوونه...

:ماما�ش �ا صدای �لند گفت. ن�ام کردو زد ز�رە خندە

ــ اومدم ع��زم ، اومدم

خونه خارج شد � چقدم خوش استا�ل بود. �الخرە از آش��

مقدم بودن  خانوادە ی. �ا ل�خند خوش�له اش �ه سمتمون اومد رو �ه رومون �شست
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...د�گه

...مطمئنا خ�� خرجه �و صورتاشون کردن که این شدن

ا خوش�لم ــ خب چه خ��

بهش ل�خند زدم

سالم�� ...

� دست اش و دور �مرم برد حس��

...ـ مل�ه ام و دوس داری مامان؟

شت دندونای �دون این �ذارم مامان اش متوجه �شه دست اش و فشار دادم و از �
دم پچ زدم  ...بهم ف��

� نکن... ...حس��

...ــ خوش سل�قه ا�� ها

� �ه حر�ات ام � خند�د و گرە دستاش و مح�م تر کرد حس��

...ـ �له د�گه
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ــ چند سالته ع��زم

� برداشتم صدام و صاف کردم � �ا حس�� دست از �لنجار رف��

...من ب�ست...ِاهم...

� ...ــ ع��زممم � خ�� ازت تع��ف م�کرد �ا تع��فاش مو نم�� ...�� �در حس��

...ا�شون لطف دارن...

�ا ش��دن صدای �اشنه ی کفش ها�� برگشتم و �ه �له ها ن�اە کردم

...پ��ا بود

�ا د�دنم ��ــــع �ه سمت ام اومد

� �از شد و نفس راح�� کش�دم قفل دستای حس��

مح�م �غلم کرد. �اشدم

زن داداش خوش�لم...ــ ع��زم خوش اومدی

!اوە اوە زن داداش

ی � گفتم خ�� ضایع بود  � � هم  در مقا�ل حرفش ا�ه تعجب � کردم و چ�� واسه هم��
تصم�م گرفتم نرمال برخورد کنم 
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مر� ع��زدلم...

...ــ خو�� تو

� و در ادامه گفت :رو کرد �ه حس��

� چرا زوتر نیوردی اش؟_  حس��

نیوردم د�گه -

:ماما�ش چشم غرە ای واسش اومدو گفت

...ـ پ��ا جان ع��زم 

...�الخرە ولم کردو سا�ت شد

...ـ ق��ون خواهرم برم که انقد فهم و شعور دارە

...ــ عه از � تاحاال

� االن �ه �عد ...ـ از هم��
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�شستم پ��ا هم کنارم �شست

خودم و �ه سمت . این �ار سنگی�� دستای پ��ا که دور گردن ام بود اذ�ت ام � کرد
� کشوندم که متوجه شد دردم چ�ه :حس��

....ـ عه پ��ا بر � داری دس�ت و �ا

 � چ��ار کردم مگه؟...ــ وا حس��

عشقم و خفه کردی  -

� افتادم یهو پ��ا هل ام دادو تو �غل حس��

...ب�ا اینم عشق ات_ 

ی بهش م��ما � ...ـ مامان �ه چ��

�اشو ب�ا پ�ش خودم ع��زم ...ــ دن�ا �اشو 

فقط بهش ن�اە م�کردم

ون نم�ای...ــ �اشو د�گه � این دوتا �ا�� سالم ب�� ...ب��
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�اشدم و �ه سمت اش رفتم

� �. دست ام و گرفت و کنار خودش �شوندم گونه ام و اروم بوس�د ا �شت �ا حس��
انداخت و �ا ل�خند گوشه ی لب اش بهم زل زدە بود

...�ایــ ع��زممم هر �� نزد�ک تر م�ای خوش�ل تر و �انمک تر �ه چشم م

...ـ ق��ون اش برم من

� داشتم از خجالت آب � شدم من �ه جای حس��

فکر ن� کردم انقد زن زل�ل �ا�� ...ــ ا�ش

...�ا تندی �ه سمت پ��ا برگشت

:پ��ا ترس�دە لب زد

...ــ ب�خش�د منظوری نداشتم دادا�� 

...ــ سالم سالم 

برم کنار  دلم � خواست. �ا ش��دن صدای اقای مقدم همه از جامون �لند شد�م
� �ش�نم حس��

...اونجا راحت تر بودم تا کنار مامان اش

ه سالم اقای مقدم �ه هم. ک�ف و کت اش و گرفت. بتول خانوم �ه سمت اش رفت
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کردو �ه سمت ام اومد

ــ �ه �ه عروس �لم

د عضوی از د�گه �م �م داشت �اورم � ش. اووف چه عروسم عروس� هم � کردند
:بهش دست دادم و گفتم. خانوادە اشونم

سالم...

م؟ ــ خو�� دخ��

� ...خ��م مر�... ...شما خ����

منم خ��م ــ �خو�� تو و �ق�ه،

حدود  مامان اش هم اینورم �شست انقد معذب بودم که حد و ..روی م�ل �شستم
�م و �اال بردم . مهمه اش �ا ال� ناخن هام ور � رفتم و پوست ل�م و � کند. نداشت

� و ن�اە کردم که تازە متوجه شدم اونم خ�� وقته بهم زل زد ...ەحس��

ـ دن�ا

:تند گفتم
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...جانم...

ـ ب�ا �ه لحظه

� مامان �ا�اش ردو �دل شد :ل�خند زدم و بهشون گفتم. ن�اە ام ب��

ب�خش�د...

ــ راحت �اش ع��زم

� رفتم و کنارش �شستم �ه سمت حس��

:نفس راح�� کش�دم و ز�ر لب پچ زدم 

اخ�ش...

� آروم  خند�د و درە گوشم پچ زد :حس��

؟ ـ االن راح��

...اهوم خ�ل�� ...

...دستم و تو دست اش گرفت
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:که ن�اهش �درش رومون � چرخ�د گفت درحا�

چقدرهم بهم م�این...هزار ماشا�_ 

:رو کرد �ه خانومش گفت

...درست نم��م خانوم_ 

:ل�خند زدو گفت

خ�� �ه هم م�ان...دق�قا -

:پ��ا خند�دو گفت

��� م�دی؟...خب د�گه م�ارکه - � � بهم ش�� حس��

 � ...متعجب پ��ارو ن�اە کردم �عدم ن�اهم رفت روی حس��

؟... �� ��� !ش��

:واسش چشم غرە ای اومد و �ه ل�خندە زور� زد و گفت
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نه شما توجه نکن...ه��� ع��زم - � پ��ا حرف ز�اد م��

ا�� �ه �ا�اش پچ پچ � کر  � دند و ل�خندی که چشمم رفت رو ماما�ش که درگو�� �ه چ��
!از روی ل�اشون قصد محو شدن نداشت

� �ار ن�اهم قفل صورت ماما�ش شدو همزمان رو صورت حس � چشم برای چندم�� ��
...چرخوندم

...پ��ا رو ن�اە کردم و �ه خوردە خودم و بهش نزد�ک کردم

:آروم �ه جوری که ک� متوجه �شه پچ زدم

...پ��ا... 

:گوشش و �ه سمتم گرفت و گفت

جانم ع��زم -

...م��م...

ی شد؟ - � !چ��

:واسه �سلط �لو�� صاف کردم و گفتم

� و مامانت...م��م... ...حس��
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!خب -

!کجا عمل کردن؟...

...�ه خوردە مکث کردو زد ز�رە خندە

لوی ماما�ش و فقط خدا خدا � کردم �ا صدای �لند ج. از خجالت داشتم آب � شدم
ونم تو صور�شون �ا�اش نگه چه سوا� ازش پرس�دم که ضایع شم و تا اخر مهمو�� نت

ن�اە کنم

خانوم . رفتاقای مقدم گو�� اش زنگ خورد عذرخوا� کردو �اشد از جمع فاصله گ
ی اوج گرفته مقدم هم �عد �ه ل�خند و چشم غرە ی طوال�� مدت در جواب خندە ها

که خدمت�ارا   �ه بهانه ی � زدن �ه غذاها��  ی پ��ا �الخرە از دس�ش خسته شدو
خونه پناە برد � ...درحال �خ�شون بودند �ه آش��

...خودم و جمع کردم. نفس راح�� کش�دم

� �ا عص�ان�ت گفت :حس��

...�سه د�گه �م رفت...پ��ا � شه دهنت و ب�ندی -

� خندە هاش رو کرد بهم و گفت :پ��ا ب��

ی...ص�� کن - ی برات م�ارم که جواب سوالت و �گ�� � م �ه چ�� ...االن م��
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� و ن�اە کردم. �اشدو تند تند از �له ها �اال رفت :تعجب گفتم. برگشتم و حس��

!کدوم سوال؟!...سوال؟ -

...�ع�� ...نم�دونم!...ها؟...

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

اخه خ�� ش��ه هم این...ازش پرس�دم تو و مامانت کجا عمل کردین...

 کردو �ه �ش�� م�ل تک�ه داد
�

:�الفه پو�

�خدا نم�دونم �� بهت ��م که د�گه دست برداری  -

... �  چ��ار کنم؟...کنج�اوم خوو...حس�ی��
�

واب پ�دا واسه سواالی توی �م ج...م��
 �مونند؟

�
نکنم که تا ا�د سوال �ا�

جلو اومد و پ�شون�م و بوس�د

ە �ە تورو اخه من موندم این سواالی �� خودی چجوری را...ق��ون اون �ت برم -
...پ�دا � کنند

...اومدم که جوا�ش و �دم که �ا صدای �لند پ��ا برگشتم
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...خب خب خب -

!�ا �ه آلبوم عکس خ�� بزرگ اومدو کنارم �شست

وع کرد �ه ورق زد�ش ...آلبوم و روی �اش گذاشت و ��

خ�� برام . ە کردم�� اخت�ار �م و جلو بردم و عکسای خانوادگ�ه قد�� اشون و ن�ا
...جالب بود

و� ح�� اون . از زما�� که موهای جوگندم�ه آقای مقدم مش� بود هم عکس داش�ند
� نبود  اش هم ش��ه حس��

�
!تا�م از زند�

اما�ش چرخ�د چشمم �ه عکس دو نفرە ی مامان و �ا�اش افتاد و ن�اهم روی صورت م
ما مادرشون �ا �از هم از موهای مش� �ا�اشون فهم�دم عکس مال خ�� وقته پ�شه ا

د � !اال�ش مو نم��

...توی دلم گفتم 

ی نکردی !...المصب اخه تو چرا � این همه مدت هیچ تغی��

...مگه � شه

این منم...ن�اە اش کن -

�لندو حالت  موهای! انگشت اشارە اش و رو دخ�� �چه ی دو �ا سه ساله ای گذاشت
...دار و چهرە ی �امزە و چشم و ابروی مش�

�شه گفت کودک�ه �ع�� م. �ه ز��ا�� اال�ش نبود. ن�اهم و از عکس گرفتم و ن�اش کردم
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م و ابروی مش� و �س�ار معمو� داشته اما االن �ه صورت گرد و بی�� کوچولو �ا چش
...موهای �لند 

...خ�� هم جذاب. جذاب شدە

:خند�د و گفت

-  � ...ن�اە کن اینم حس��

� �ا عص�ان�ت گفت :حس��

�دە ب�ینم اون آلبوم رو...عه عه پ��ااا -

 اش و ب�ین
�

م �ست اش و اونورە تند آلبوم و قاپ�دو ق�ل این که موفق �شم عکس �چه �
...خودش  گذاشت اش

� ...وااا_  کنج�اوە ب�چارە...�ذار ب�ینه عکستو...حس��

� �ذار ب�ینم... خواهش م�کنم...حس��

ە شدە بود ابرو�� �اال انداخ :تدر حا� که �ا اخم �ه گوشه ای خ��

د�گه هم حرف �شنوم...گفتم نه -
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هم�اری  پ��ا �اشدو دستم و گرفت و کشوندم سمت خودش که مجبور شدم �اهاش
...کنم از جام �لند شم

�ذار �شونت �دم...تو گو�� ام عکسش و دارم  -

� تند از جاش �لند شدو اومد که �ا عص�ان�ت ب�اد سمتمون که پ ��ا �ا �ه فرار حس��
� عص�ان�ه من که حسا�� کنج�او شدە بودم و اصال برام مهم نبود که ح. گذاشت س��

. وارد اتاقش شد�م درو �ست و قفلش کرد. دن�ال پ��ا دو�دم

� داشتم �اری و انجاج م�دادم احساس خ و�� نداشتم اما از این که برخالف م�ل حس��
...یهو زدم ز�رە خندە

� تح��رش برداشت وع کرد �ه خند�دن گوش�ش و از روی م�� و روی ل�ه ی  پ��ا هم ��
...تخت �شست مشغول جستو جو شد

...منم رو وسا�ل اتاق اش چش� چرخوندم

 بود که �� از د
�

ی که توجه ام و جلب کرد تا�لوی بزر� � � چ�� یوار  هارو در برگرفته اول��
حو تماشاش بود و آدم م �ه عکس �س�ار ز��ا از خودش که نقا�� س�اە قلم. بود

...� شد

� تح��ر . تخت بزرگ. دو تا پنجرە ی �لند �ا پردە های ح��ر سف�د !...و �مد ل�اسش م��

 پ�انو دوست �ال مثل این که خان. پ�انو و �ه گیتار که گوشه ای از اتاقش بود
�

واد�
� هم �ه پ�انو تو خونه اش داشت. داش�ند ...چون حس��

ب�ا پ�داش کردم... ب�ا -
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ون اومدم �ه سمت اش رفتم و کنارش �شستم ...�ا صداش از فکر ب��

:صفحه ی گو�� اش و �ه سمتم گرفت

ی اما ک چشمای . وتاەچشمم �ه دخ�� �چه ی چهار، پنج ساله افتاد �ا موهای چ��
 بی�� کوچولو و ل�ای غنچه ای �خ

�
نقدر ا. صورت گرد ت�ل م�لش. درشت رن�

...خوش�ل بود که دلم � خواست عکسش و ببوسم

� کش ل�خندم �از ش ە شدم و همچ�� دە که ان�ار �ه خودم اومدم د�دم �ه عکسش خ��
...اصال دلش ن� خواد �سته شه

د�د�ش؟ -

:ن�اهم و بزور از عکسه گرفتم و گفتم

حاال � هست؟...خ�� خوش�له...ارە...

:ل�خندش �ا� شدو گفت

؟ - � د�گه!...وا �ە �ارم گذاش��
� ...حس��

دم رفت و �ه جای ل�ام و از هم �از کردم که حرف بزنم اما انقدر شوکه بودم که �ا
...حرف تند عکس و ن�اە کردم
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ە ...این...دروغگوو...دروغ... اینکه دخ��

:دس�ش و گرفتم و تکو�ش دادم و گفتم. زد ز�رە خندە

ە...پ��ااا...پ��ا... ...دیوونه شدی...م��م اینکه دخ��

...�الخرە �عد چند دق�قه �ه خندە هاش �ا�ان داد. رو تخت ولو شد

ون که دستم و گرفت �ا عص�ان�ت �اشدم که از اتاقش بزنم ب��

ینهعکسش و ک� ب� ند�دی چقدر �دش م�اد...این عکسه �چه گ�اشه...�خدا -

ام�ان  خدا�ا اخه مگه. گو�� اش و ازش گرفتم و ن�اهم و رو عکسش چرخوندم
...داشت؟

ە نه �� ...من مطمئنم ای�� که دارم � ب�نم عکس �ه دخ��

:گو�� و پرت کردم رو تخت کتارش و �ا عص�ان�ت گفتم

�خدا تو زدە �ه �ت...

؟ - � آلبوم و ی...دیوونه چرا �اور نم�ک�� واش� � قا�م عکسای اصال االن که رفت�م �ای��
خانوادگ�مون و �شونت م�دم
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. بهت زدە ن�اهم روش قفل بود

...ا�ه این عکس �چه گ�اشه...ا�ه...

خب؟ -

!چرا خودش م�گه عمل کردە و فالن؟...�س چرا...

!چیو عمل کردە؟...وای خا� �ه �م -

...چ�ه) �� (�ا ن�اە کردن �ه چشماش دق�قا فهم�دم منظورش از 

منظورم بی�� و ل�اش و چه م�دونم �ل صور�ش و م��م...منحرف...

 ع��زم -
�

�ا ...�ا...امانم نبوداون ا�ه عمل کردە بود که ش��ه م...اخه تو چرا انقدر خن�
 اش نبود

�
ش��ه عکسای �چه �

:�ا چشما�� درشت شدە گفتم

!�ع�� دروغ گفته؟...

شا�د خواسته � �ه �ت �ذارە...�ع�� نم�دونم...ارە -
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اخمام در هم شد

... 
�

!؟�س چرا دلش ن� خواست عکساش و ب�ینم...ب�ینم ا�ه تو راست م��

:�ا خندە گفت

فام�ل و  �ل فک و ...اخه �چه که بود�م همه �غلش م�کردن و ل�اش و � چلوندن -
غرور بود که اما انقدر م...دوست و اشنا، ح�� غ���ه ها دلشون واسش ضعف � رفت

�� از ق�افه اش از این که اون همه �ا نمک و خوش�ل حالش �ه هم � خورد �ه جورا
�اشم و  برعکس من که خودم و � کشتم واسه این که تو چشم. متنفر شدە بود

دوسم داشته �اشن اون دلش � خواست مثل �ه مرد �اهاش رفتار شه

:این جا که رس�د لب و لوچه اش و کج گردو گفت

ش دار نمونه اش اون سوف�ا که خودش و واس...اال�شم همه دوسش دارن...ا�ش -
نه � م��

�ا ش��دن اسم سوف�ا آم�� چسبوندم

ە ی �� ر�خت که ... ...اون دخ��

معلومه ازش متنف��ا...اوە اوە -

جلوی خودم و گرفتم که ادامه ندم

776



...توهم �ا�� متنفر � �� د�گه...خب...�ع�� ...نه � گفته؟...

درحا� که �له . من�اهم و ازش گرفتم �ل�د روی درو تو قفل چرخوندم و درو �از کرد
� که مشخص بود ح سا�� تو هارو �ه آرو� � � کرد ن�اهم و روی صورت حس��

...فکرە چرخوندم

و چجوری اف��دی ...ای خدااا این ���

...� شدەفقط من موندم مادرش موقع زا�ما�ش چه دعا�� کردە که این این ش�

و ل�ای  جلو رفتم و کنارش �شستم و در حا� که هنوز قوس خوش�له بی�� اش
دم �ا صداش �ه هوش اومدم � ...خوش فرمش و د�د م��

!�الخرە �ارە خودش و کرد ارە؟ -

ە دم که خندە ام نگ�� ...ل�ام و مح�م بهم ف��

� کردم و گفتم :�م و تند تند �اال و �ای��

اقای دروغگو...�ا اجازتون...

� من دروغ نگفتم - � ...مصلح�� بود...�ع�� ...بب�� هم��

�خاطر این که این همه مدت ��ارم گذاشته بود عص�ا�� شدم   
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...تو م�دو�� من...

:�ه تای ابروش و �اال انداخت و �ا ل�خندی جذا�ش گفت

تو �� هووم؟ -

...ن�اهم و توی چشماش آ�� اش چرخوندم و ز�ونم بند اومد

�گو د�گه -

...من ه��� ...

:ن�اهم و ازش گرفتم و بهت زدە گفتم

...ب�خ�ال...ه��� ...ه��� ...

س گرفتم ...آقای مقدم �ه جمعمون پیوست و من دو�ارە اس��

ا دخ�� ز��ا - خب د�گه چه خ��

...سالم�� اقای مقدم...
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کنج�او ن�اهش روم قفل بود

من همه اش احساس م�کنم ق�ال �ه جا�� د�دمت -

...یهو ترس عجی�� �ه جونم تزر�ق شد

� و ن�اە کرد د و این  که دست یخ زدم و آروم توی دستای گرمش. بهت زدە حس�� ف��
م و ترس و کنار �ذارم �اعث شد �ه خوردە ازش گرما �گ��

کت...�ادتون نم�اد؟...�در جان معلومه که د�دین - زە داشتم روزی که تا...توی ��
استخدامش � کردم

:اقای مقدم خند�دو گفت

...�له �له درسته_ 

...آروم نفس راح�� کش�دم

دست دادم و  �ا صدای دو�ارە اش آرام�� که تازە داشتم �ه دست � اوردم و از 
:ن�اهش کردم

کت نبود_  ...اما من منظورم ��

م شد دن�ا د�گه تمو . �ه ل�اش چشم دوخته بودم و د�گه فاتحه ی خودم و خوندم
...تموم شد. خانوم
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...ب�چارە شدی رفت

اونم �ا �ه . �محاال د�گه �ا�د �ارو بند�لت و ب�ندی و ِد برو که رفت. �د�خت شدی
 جلوی ک� که �ا گرمای دستاش حالت از این رو �ه ا

�
...ون رو � شهجهان شدمند�

 بهت د
�

� دلتن� ست م�دە و ک� که وق�� �ه نبود�ش فکر � ک�� احساس غم انگ��
ر کردە �م و تا �ه خودم اومدم د�دم اشک د�دم و تا. اشک توی چشمات جمع � شه

� بودم �ل ر�ملم قاط�ه. ز�ر انداختم و آروم چشمام و مال�دم اش�م ز�ر چشمام  مطم��
� چند برگ د. ر�خته شدو آبروم رفت ستمال �اغذی خودم و جلو کش�دم و از روی م��

برداشتم و چشمام و �ا� کردم

...�ل ر�ملم روی دستمال �اغذی نقش �ست

اهم و �ه اقای � دو�ستم هنوز رد ر�مل ز�ر و دور چشمم هست اما �ا این حال ن�
� بودم ح�� �ک �ارم ند�دە بودمش. مقدم دادم ...اما من مطم��

...نه خودش و نه هیچ کدوم از افرادە خانوادە اش رو

 هم خاطرە ای از د�دارە �اهاشون
�

...نداشتم ح�� تو �چه �

ش��ه ک� هس�� ...احساس م�کنم_ 

...وای نه

!اما من که ش��ه �ا�ا ن�ستم...اما

! اونم ن�ستم ��ه�ازم میتونم ��م ش. �ا ا�ر مامان و هم د�دە �اشه که مطمئنا د�دە
و ب�ش�� عذا�م م�داد. �س منظورش �� بود !چرا ترس � داشت ب�ش��
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...ش��ه ک� که من خ�� سال پ�ش د�دە بودمش_ 

...اها -

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم

نم�دونم...اها شا�د...

و مه��ا�� بودند خانوم �س�ار ز��ا ...اما ازهم جدا شدن...هم� �� از دوستام بودن_ 

!نکنه منظورش مامانه؟

...و� تاحاال ک� نگفته بود که من ش��ه مامانم

!...عجی�ه

:ل�خند زور� زدم و گفتم

...برم �ه آ�� بزنم �ه دست و صورتم...ب�خش�د �و�س کجاست...

� از جاش �لند شد .. حس��

ع��زم ب�ا خودم بهت �شون م�دم -
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...�ه اقای مقدم ل�خند زدم و ازجام �لند شدم و دن�الش رفتم

...و بوس�د اومدم که برم که چونم و گرفت و نرم ل�ام. �ه جلوی �و�س رس�د�م

:دستاش و دورم برد آروم در گوشم گفت. �� اخت�ار �غلش کردم

م دن�ا...فک کنم - ...فک کنم من �دون تو �م��

...حلقه ی دستام و دور گرد�ش مح�م تر کردم و چشمام و �ستم

خدانکنه عشقم...

ازم جدا شدو تو چشمام زل زد

نکنه م�خوای ب�ی�� دارم دروغ م��م �ا نه!...چ�ه هووم؟...

:آروم و کوتاە خند�دو گفت

-  
�

تو د�گه دروغ ن� �

غض �لوم و �. ل�خند از روی ل�ام محو شدو درحا� که توی چشماش زل زدە بودم
...گرفت و اشک د�دم و تار کرد

...ل�اش وسط ابروهام و لمس کرد آروم �ا
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م عاشق � شد �ه جور هم آروم و عاشقانه � بوس�دم که ان�ار ا�ه دل خا� بر � 
ن �ا تمام م. �ای �ه دخ�� دروغگوی دغل �از � موندو �شت اش و خا� ن� کرد

ی که �ا�د � رفتم منحرف شدم و ن دو�سته وارد وجودم احساس م�کنم که از مس��
ی شدم که �ه نابود�م ختم خواهد شد !مس��

!اە پ�شو حاال �ه مرحله ای از �د�خ�� رس�دم که نه راە �س دارم و نه ر 

...�ه ب�چارە ی �ه تمام معنا

...�ه �د�خت فل� زدە

...احساساتم و �س زدم ن�اهم و ازش گرفتم و وارد �و�س شدم

�ا هزار  ش�� آب و �از کردم و چند مشت آب �د �اش�دم تو صورتم و �غضم و 
ان�ار �ا ن�اە کردن . دم�م و �اال بردم و صورتم و توی آینه ن�اە کر . م�افات قورت دادم

و ب�ش�� احساس �د�خ�� م�کردم و �ا ن�اهم س� داش تم �ه خودم �ه خودم ب�ش��
...�فهمونم که 

:آروم ز�ر لب پچ زدم

�د�خ��  خودت �م...ا�ه دلت پ�شش گ�� کردە �اشه �� هوووم؟...دن�ای ب�چارە...
داری؟

:تقه ای �ه در زدە شد

ون �اهم حرف بزن�م ب�ینم چته ق...م�دونم حالت �دە...دن�ا - ب�ا ...����ت برمب�ا ب��
ون تنها�� ب�ش�� اذ�ت � �� ها .. ب��

ی زدم � ...پوزخند غم انگ��
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ه نابودی کش�دە، تو �ارە من د�گه از اذ�ت شدن و این داستانا گذشته من د�گه �ارم �
؟ �� � داری درمورد اذ�ت شدن �ا من حرف م��

ە لوس و نازنازی طرفه که �خاط ر �ه دعوای مثل این که �اورش شدە �ا �ه دخ��
ون و �ه اون پناە بردە احمقانه از خونه ی �ا�اش زدە ب��

چقدر دلم . �مچقدر دلم � خواست سفرە ی دلم و براش �از کنم و از �د�خت�ام �
نم اونم �غلم کنه و � خواست � تو�ستم این �ارو �کنم و �ه خوردە �اهاش دردو دل ک
ه و این همه دردو � �� نازو نوازشم کنه که �ل�م �ه خوردە از �ار غصه هام �استه ش

...دن�ال خودم نکشونم  

ون اومدم م و صورتم و خشک دستمال برداشت. �ا تقه ا�� که �ه در زدە شد از فکر ب��
...نفس عم��� کش�دم و ل�خند روی ل�ام اوردم. کردم

:در و �از کردم

ب�خش�د �ارم طول کش�د!...�� شدە عشقم؟...

:درحا� که ن�اهش روم بود گفت

؟ - خو��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

عا�...اهوم...
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دستم و گرفت و بوس�د

� ...خداروشکر - ب�ا ب��م االن �ا�ا م�گه اینا دوتا کجا رف��

...بهش ل�خند زدم و �اهاش قدم برداشتم

...و �از هم تمام غصه هام و �شت ل�خندم قا�م کردم

لم � خواد مثل د. �ع�� وقتا دلم � خواد هیچ استعدادی توی �از�گری داشته �اشم
�ام � کنند �فهمند دلم � خواد تا آدم ها ن. �ق�ه نتونم غم و غصه هام و پنهون کنم

. چه غ� توی دلمه و �ه ز�ون نم�ارم

ە شدم ...�ه دستم که توی دس�ش بود خ��

ون دادم صال د�گه ا. �اش � شد بهش گفت که دستم و ول کنه. حر� نفسم و ب��
ە �ا ح�� لحظه ا�� لمس ام نکنه ...دستم و نگ��

...عم� کنم ح�ف که توی �د موقعی�� بودم و نمیتو�ستم هیچ کدوم از اف�ارم و 

...وارد جمع گرم خانوادگ�شون شد�م

گذاشتم و ��   اقای مقدم و ماما�ش انقدر خوش برخورد بود که �ال خجالت و کنار 
�اهم گرم گرفت�م و گفت�م و خند�د�م

...واسه شام هم ل�� جون بزور نگهمون داشت
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وشکر که خدار . ساعت دوازدە شب بود که �الخرە خداف�� کرد�م و حرکت کرد�م
� آدم های خ�� خوب و �ا شعوری بودن و �ه انتخا ام �در و مادر حس�� ب هاش اح��

 � ...� ذاش��

� �ل�دو توی قفل چرخوندو وارد شد�م ...حس��

 ل�اسام و در اوردم و �ا تاپ و شلوار 
�

م روی م�ل دراز همون دمه در از فرط خست�
ر شدم خداروشکر که همون خونه ی مقدم گند زدم �ه آرا�شم و مجبو . کش�دم

داستانارو  صورتم و �شورم وگرنه اصال حال و حوصله ی شست و شوی صورت و این
نداشتم

 جنازە ام و �ه م�ل رسوندم �ا�د هزار 
�

� که �ا اون همه خست� مرت�ه خداروشکر  هم��
...� کردم

� درحا� که کت اش و در � اورد گفت :حس��

ق��ونت برم �اشو ب��م �جات �خواب -

ە و حرص درارم که همینم موندە دو�ارە ب�ام تو تختت اونم �ا این اف�ار عذاب دهند
...مدام حالم و �د � کنند �اعث دلشورە ام م�شن

ی نگفتم که راهش و �کشه و برە � ...چشمام و رو هم گذاشتم چ��

اشتم �ه چند دق�قه ای گذشت و �م �م سکوته خونه تاث�� خودش و گذاشت و د
� تند چشمام و �از کردم و ق. خواب � رفتم که دستاش ز�ر �دنم رفت �ل این که حس��

ە �ذارە رو تخت مثل �ه �الش تو �غلش مچا لم کنه دستام و �ه از م�ل جدام کنه و ب��
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...س�نه اش چسبوندم و فشار دادم و مانع شدم

... � ن� خوام پ�شت �خوا�م...ولم کن��

:بهت زدە ن�ام کرد و گفت

؟ - ؟!...�� !�� گف��

گفتم جام راحته ن� خوام پ�ش تو �خوا�م...

ی نگفتم که قهر �!...دیوونه شدی؟!...�ع�� �� جام راحته؟ - � ! ک�� من که چ��

اقای مقدم؟ فقط دلم � خواد امشب و اینجا �خوا�م اجازە م�دین...قهر ن�ستم...

ە شد ...همونطوری شوکه و این �ار دلخور از جاش �لند شدو بهم خ��

من کجا �خوا�م هووم؟...من -

�ف ب�� تو اتاقت روی تخت گرم و ن...�ع�� �� کجا �خوا�م؟...وا... رم ات �گ�� ���
�خواب

...دن�ا -
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!چته؟...

� ک. یهو اخماش درهم شد خم شدو . ش�ددستم و گرفت و �ا عص�ان�ت از رو م�ل �ای��
� �ه گون�ه س�ب زمی�� روی شونه اش انداختم ...ع��

دم � وع کردم �ه تقال و جیغ زدن و مدام �ه کتف اش مشت م�� ��

� ...ولمممم کن...ولم کن... � ن� خوام پ�...ن� خوام حس�ی�� شت تو �خوا�م �ذارم �ای��
...چرا ن� فهمیی�� احمق

�ه �الش  اومدم که �اشم که هل ام دادو �م. دست و �ا زدم. روی تخت گذاشتم
:پتو رو روم کش�د و روم خ�مه زد و تو چشمام زل زد! چس��دە شد

...نه ه�چوقت د�گه...نه االن...حق نداری جا�� غ�� از اینجا �خوا��  -

!تو داری �ه من دستور م�دی؟...داری...داری...

� کرد :�ا همون ابروهای گرە خوردە �ش و �اال و �ای��

ارە دارم دستور م�دم -

...اشتم نهنه از این که بزور اوردم و روی تخت گذ. د�گه داشت حرصم � گرفت

ی ن�ا�د �ل�ه واسه این که داشتم تحت تاث�� چشماش قرار � گرفتم دق�قا ه � مون چ��
د�گه اتفاق � افتاد
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ل�ه حالم ازشون در واقع نه تنها خوشم نم�اد، �...از آدم های زورگو خوشم نم�اد...
ت �اهاشون ندارم بهم � خورە و هیچ م�� �ه ح�� معا��

!کنار رفت. گرە ابروهاش �از شد

ان دلخوری اش �امال مشخص بود � از . وجه کنماما این �ار ن� خواستم بهش ت. م��
...تخت جدا شدم و از اتاق خارج شدم

...روی همون م�ل دراز کش�دم

ە شدم ...م شد؟�ع�� واقعا دلخور شد؟ ناراحت. �ه لوس�� آو�زون �ه سقف خ��

� . نکنه حرفم درست نبود لو خواب�دم و �ه په. نه �ا�ا تو فقط حرف دلت و زدی هم��
:چشمام و �ستم و ز�رە لب پچ زدم. س� کردم بهش فکر نکنم

ب�خ�ال �ا�ا...

!یهو از خواب پ��دم

. آت�ش بودم ان�ار که توی. ان�ار که م�ل �ه �دنم چنگ � نداخت. خ�س عرق بودم
...چند تا نفس عمیق کش�دم

� �ه تخت و �الش اش عادت کردە بودم   تو�ستم جا�� اصال ن�. شا�د منم مثل حس��
...غ�� از اونجا رو تحمل کنم
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 ام در برە �ه جای این که خ �ا این که فقط ن�م ساعت خواب�دە بودم ان�ار که
�

ست�
و ب�ش�� �دنم کوفته شدە بود شمای ن�مه �ازە بزور خودم و از م�ل کندم و چ. ب�ش��

...خوا�الودم و �ازتر کردم

!یهو متوجه تخت شدم

...متعجب اطراف و ن�اە کردم

� �ا فاصله کنارم خواب...من واقعا روی تخت بودم؟ ...اخه!...�دەبرگشتم د�دم حس��

!�شدم اخه اون � منو �غل کردە بود و اوردە بود تو اتاق که من متوجه

نم تو گوشش و عص�ا�� �شم �ا ح�� دلم � خواست �� بز . دلم � خواست جیغ بزنم
شمات و بهش ��م د�گه حق نداری بهم دست بز�� حق نداری ح�� د�گه مردمک چ

!رومم ک�� روم �چرخو�� و دلم و تو آت��� ت��ن موقع�ت ام �ه رحم ب�اری و آ

و آروم �م و  �� صدا گ��ه کردم. �ل� زدم و اشک چشماهام روی گونه هام خا� شد
ە شدم ...روی �الش گذاشتم و بهش خ��

•••

 � "حس��

...نفس های داغش توی صورتم �خش � شد
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دم و � دو�ستم �ا این که صور�ش رو ن� د�دم، آت�ش درو�ش و �امال احساس � کر 
ون �ه دردی ا. من � فهم�دم اون داشت عذاب � کش�د. دو�ارە چشماش �ارو�� شدە

...رو داشت تحمل � کردو �ه روی خودش ن� اورد که �مر شکن بود

چه . بود�شت ل�خندهاش چه ها که نهفته ن .من متوجه تمام احساسات اش بودم
ی اون و داشت از درون � خورد که لب �از ن� کردو ن� گفت ک � �� ...ه چشه؟چ��

� و قفل کر  دن درە اون و عذاب � داد �� اون و مجبور � کرد �ه لب �س��
...دردهاش؟

اغش آت�ش آروم صورتم و نوازش � کرد و قل�م از حرارت دستاش و نفس های د
...� گرفت

:�ا صدا�� پر �غض پچ زد

...و نه �الش ز�رە �م... نه تختت...فک کنم من �ه تو عادت کردم -

و �از کردم و  چشمام. �ل�ام سوخت و اشک هام راە خودشون و �ه چشمام پ�دا کردند
�ه مژە های �لند خ�س و چشمای غرق اشک ن�مه �ازش چشم دوختم

...دلم � خواست بهش ��م �از کن اون قفل لعن�� رو

...نم اف�دە اینذار فکر ک. بزن حرفات و که دل �� قرارە من طاقت اش�ات و ندارە

رص �ذار دلم �ه خوب بودنت ق. نذار احساس کنم کنار من حالت خوب ن�ست
...�ذار آرامش طوفان درونت رو احساس کنم. �اشه

ی نبود که �ه حرف ب�اد دت کردە بود و اون �ه اون قفل زنگ زدە عا. اما اون دخ��
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...جز�� از وجودش شدە بود

دم و �ل�ام و روی ه. جلو رفتم و آروم پ�شو�� اش و بوس�دم و �غلش کردم م ف��
...اش�ام روی موهای مش� حالت دارش چک�دند

.

.

.

...�ک ماە �عد

.

.

.

"دن�ا

� چشمام و �از کردم صورت اش دق�قا رو �ه روی صورت ام  صبح �ا بوسه ی حس��
بود

:�ا ترس و لرز گفتم

!�� شدە ؟...

ـ سالم ات کو ؟

سالم...
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ـ صبح ات �خ�� ع��زم

و�� پوش�دە بود�ا دستام چشمام و مال�دم �اشدم و �شستم ل�اس ب��

جا�� م�خوای بری ؟...

کت ...ـ ارە د�گه ��

:�ا نق و نوق و حالت التما� گفتم

... � تنها�� تو خونه چ��ار کنم ...پ�شم �مون حس��

برگشت و اومد �ه سمت ام از جلوی اینه

ق��ون چشمات برم س� � کنم زودی برگردم -

ە خوو ... حوصله ام � م��

ـ تا تو �ا�� �ه ص�حانه �خوری من برگشتم

�� تا من ص�حانه ام و �خورم تو تازە داری از ... � �ا چرا حرف ال� م�� ون م�� در خونه ب��

وع کرد �ه خند�دن  ��:
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�

ون خ��دو م��م چطورە زنگ بزنم �ه پ��ا ب�اد پ�شت �ا �ا..ـ ارە راست م�� هاش برو ب��
...�ازار گردی پ��ا که استاد �ازار گرد�ه ها

ارە ارە بهش زنگ بزن...

ـ �اشه ع��زم

�ه سمت در خرو�� اتاق رفت

ون رفتم � �ای ب. �اشدم و �ه کش و قوس �ه �دنم دادم و از اتاق ب�� رهنه از �له ها �ای��
� داشت �ا گوش�ش صح�ت م�کرد هم زمان. رفتم و وارد �ش�من شدم ن�اە اش  حس��

�ه من بود 

د  � مثل این که �ا ب�ا�� حرف م��

خونه رفتم �ه لیوان برداشتم توش اب ر�ختم � کش�د � ز چند د�قه �عد ا. �ه اش��
� �ه طرف ام اومد و اخما�� درهم گفت :حس��

ـ اخ��ن �ارت �اشه �ای برهنه تو خونه � چرخ�ا

ن�ا� �ه �اهام انداختم

!وا دیوونه چرا ؟...
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ی نگو که این و ن� دو�س�� ...ـ خب ع��زم دل درد م�گ��

پوشم�اشه س� � کنم از این �ه �عد کفش هام و ب...� دو�ستم �ا�ا ...

ـ اف��ن دخ�� خوب

بهش ل�خند زدم

ساعت  م�� اش و ن�اە کرد

نم ب�اد ...ـ ع��زم من دیرم شدە �ا�د برم  � پ�شت تو راە �ه پ��ا زنگ م��

�اشه...

ـ ص�حانه ات و �امل �خور�ا

�اشه...

ـ مواظب خودتم �اش

:�لند گفتم
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�اااااشه...

ـ �اری نداری؟

نچ...

ی؟ � ، چ�� ـ امری ،فرما���

نچ...

ـ �ه بوس �دە من برم

...�م و جلو بردم پ�شون�م و بوس�د رفت

....�شست ام ص�حانه ام و خوردم و �ه خوردە �ه �و وضع ام رس�دم

•••

 � "حس��

ارە ی پ��ارو شم. از فرصت استفادە کردم و گوش�م و برداشتم. �شت چ�غ قرمز بودم
. ..گرفتم
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�عد هزاران هزار بوق �الخرە جواب داد

�� ...الووو - � چرا انقدر زنگ م��

نم مرض داری هر�� زن...پ��ا �خدا دستم بهت برسه ت�که بزرگت گوشته... � گ م��
جواب نم�دی هان؟

چرا ال� جوش م�اری...�ا�ا حموم بودم -

ب�ند دهنت و گوش کن...

� �ه من دستور ندە هاااا - �� من �ارمندت ن�ستم که اینطوری �اه...حس�� � ام حرف م��

دم � کشتمت خودم و خالص � کردم... � دە ا�ه �ارمندم بودی که م��

:جیغ زد

�خدا ادامه �دی قطع م�کنم د�گه هم جوا�ت و نم�دم -

طمينان حاصل کردم تند گو�� و از گوشم جدا کردم و �عد از این که از آروم بود�ش ا
...دو�ارە گو�� و �ه حالت اول�ه برگردوندم

� شد ...حرکت کردم. چراغ س��
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�� هان؟...چته تو...آروم �اش �ا�ا... � زدە �ه �ت جیغ م��

و�� و قطع صدای نفس های پر از حرصش و � ش��دم و � دو�ستم هر آن ممکنه گ
...کنه

ع��زم...خواهرم...پ��ا جان...

:سکوت طوال�� مد�� کردو متعجب گفت

؟...�سم هللا - � !�ا م�� حس��

من چندتا خواهر مه��ون و دلسوز دارم هووم؟ مگه...ارە ع��زم...

نمدارم خواب � ب�نم فک ک...خدا�ا �اورم ن� شه!.. مه��ون و دلسوز؟ -

:تو �لو خند�دم و گفتم

�ن �اهم �ه بپوش برو پ�شش ب� ...زنگ زدم ��م دن�ا خونه تنهاست...ب�داری �ا�ا...
دوری بزن�د حال و هواش عوض شه

� ...عج�ااا - فکر ن� ک�� ز�ادی د�گه داری زن زل�ل � �� حس��

 م�ام �اشو برو پ�شش �شنوم �شت گوش انداخ�� ...این چه حرف�ه �� ادب...عه...
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ات خوندە  درضمن مواظ�شم �اش �ه تار از موهاش �م شه فاتحه...اونجا � کشمت
اس

ل و دس��اچه از ب�ا�� مثل هم�شه اما این �ار هو . از آسا�سور خارج شدم. قطع کردم
...جاش �لند شد

� ...سالم اقا...س - خ����

� کردم �ی �اال و �ای��

...سالم...

م شدم که �ا د�دن سوف�ا اخمام د ە رو چرخوندم و وارد دف�� ...ر هم شددستگ��

دم، هر �ی �ا�د بهش � فهموندم که ر  � وز ع�ا� حق د�گه داشتم �ه س�م آخر م��
وری �اشه م �ذارە مگر این که �ارش خ�� �� ندارە �اش و توی دف��

...اما کو گوش شنوا

:از جاش �لند شدو �ا ل�خند گفت

؟...سالم - خو��

ە شدم و �ا اخم ب. �� حرف کت ام و در اوردم و روی �ش�� صند� ام انداختم هش خ��
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:داد زدم

ە من �ذاری... ان؟نگفتم ه...مگه من �ه تو نگفتم حق نداری �اتو تو دف��

:از جاش پ��دو ترس�دە لب زد

بهت سالم کنم...اومدم ب�ینمت...اومدم...او -

:اعص�ان�ت ف��اد کش�دم �دون توجه �ه ترسش �ا

ون از اینجا هم �ک�� ... ن که تو این خ�� مر�م م...سالمه کوفت�ت و � تو�س�� ب��
کتم ون م�ام توهم چشمات و �از �...��  ک�� � ب�ن�منمردم که �الخرە از اینجا ب��

ا�سادم و کنار و . همه جا غرق سکوت شدە بود. �ه سمت در رفتم و درو �از کردم
بهش اشارە کردم

نت... ون تا زنگ نزدم حراست ب�ان ب�� ...�ا ز�ون خوش �مشو ب��

:قد� جلو گذاشت و لب زد

-  � حس��

ون �ا قراردادت و �ارە کنم هان؟...ه�سسس... ی ب�� م��
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روم و . شتآروم �ه سمتم قدم بردا. خم شدو ک�ف اش و برداشت. خشک اش زدە بود
...ازش برگردوندم که �� حرف گورش و �م کنه

•••

"دن�ا

درو �از کردمصدای اف اف و ش��دم پ��دم و

ـ سالااام عشق من چطوری؟

ق��ونت برم تو چطوری؟...

...ـ خ��م زن داداش

وا � گفته من زن داداشتم؟...

� حتما هس�� د�گ ...هـ چه م�دونم وق�� مامان �ا�ا عروس ، عروس م�ک��
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اینورو اون ورو  همه اش.پ��ا دخ�� ش�طو�� بود پ��د تو و درو �ست وارد �ش�من شد
ن�اە م�کرد

ا ؟ ـ چه خ��

ی � گردی؟...سالم�� ... � دن�ال چ��

...ـ نه ع��زم 

:ز�ر لب گفت 

ە ...ـ �عد دم �ه د�قه �اچه ی منو م�گ��

؟... ی گف�� � چ��

ـ نه

�ه چشمک زد

� د�گه؟ ...ـ شب هارو پ�ش هم م�خواب��

...وااا...
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ی نگفتم � ون خ��د... ـ خ�� خب �ا�ا چ�� �دو امادە شو ب��م ب��

�اش ص�� کن برم حا�� شم...

ی امادە ��� منم �ه زنگ بزنم ـ اوم �اش تا تو م��

...بزن ، راحت �اش خونه ی داداشته د�گه...

ی از  � ...�ه خوردە ب�ش��  دخ�� �امزە ا�� بود فقط �ه خوردە کنج�او بود البته �ه چ��

...ل�اسام و پوش�دم

...�شس��م و حرکت کرد�م

ی شد ب�ست د�گه ا�� در نابود�ه مطلق س��

 م�ک. د�گه مغزم داشت منفجر م�شد
�

د و رانند� � د پ��ا همه اش فک م�� � رد ، فک م��
 م�کرد

�
رانند�

م �ه دق�قه �لند � شد �
َ
...ک طرففک زدن اش �ک طرف ، صدای گو�� اش که د

...ش�طونه � گفت بزنم دندوناش و ب��زم تو دهن اش ها

...د�گه ن� دو�ستم چجوری از جواب دادن �ه سواالش طفرە برم
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� جلوی �ه ساختمان �اال �لند متوقف شد ماش��

ـ خب ع��زم من بر� گردم

��ــــع دست اش و گرفتم

!کجا کجاا؟...

ـ برم �اال �ه �اری دارم انجام م�دم برم�گردم د�گه

؟... !ا�ه �ار داش�� خب � گف�� نم�ای!...�ع�� ��

س�د چرا نم�ای!...ـ وا  � � گفتم نم�ام ، می�� یتو�ستم ��م که منم نم...ا�ه �ه حس��
میتو�ستم؟ م�خوام �ا دوست ��م برم خز �ار�� 

؟...چی�� ... ...اونم �ا �ه ��؟...تو م�خوای بری �اال �ار��

خوردە لنگر کنگر ن خ�� ب�خش�دا و� این همه مدت خونه داداش من...ـ ای �ا�ا 
� ...انداخ��  س ه...معلوم ن�ست دوتا�� شب و روز چ��ار م�کن�� مد�گه هم در دس��

� د�گه � من؟...هست�� �عد این وسط گ�� م�دین �ه �ه �ار�� رف��

...پ��ااا حرف دهنت و �فهم...
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...ـ نم�فهمم 

درو �از کرد برە دست اش مح�م فشار اوردم

...ـ آیی�� ول کن دست ام رو

� م��م... نم �ه حس�� � ...�خدا ا�ه بری زنگ م��

برگشت و بهم ن�اە کردترس�دە بود

!...ـ تو این �ارو نم�ک�� 

...معلومه که م�کنم...

�اهاش و تو اوردو درو حر� ک���د

ون داد نفس اش و �ا صدا ب��

ـ تو چند سالته؟

...ای �ا�ا چ��ار �ه سن و سال من داری...
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...ـ نه �گو 

ب�ست...

م و م�� که سه سال ازت بزرگ �عد اینطوری...فقط ب�ست سال؟...ـ ب�س�تت؟ ��
؟ تهد�د م�ک�� خجالتم ن� ک��

عصا�م و بهم ر�خت اومدم که جواب اش و �دم

� . برگشتم. یهو �ه نفر تقه ا�� �ه ش�شه زد پ��ا ش�شه رو داد �ای��

ـ جان؟

 � !��ە �م موندە بود تا �مر ب�اد تو ماش��

ـ پ��ا ب�ا د�گه دو ساعته منتظ��م ، �دو

ـ تو برو من م�ام

ن�اە اش روم ُ� خورد

جووون  -
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�م اونم جلوی دلم ن� خواست دهنم و �از کنم و هر �� از دهنم در م�اد و بهش �
...پ��ا

�� حرف فقط ن�اش کردم

...ــ پری اینم ب�ار 

...ـ پرو �شو ماز�ار

پ��ا مشغول جمع کردم وسا�لش شد

��ە مثل دخ�� ند�دها بهم زل زدە بود و آدامس � ج���د

اسمت چ�ه خانو�...ــ چقد خوش�له

هوی ماز�ار �ا توعما -

��ە درو �از کرد واسم

ــ ب�ا ب�ا ب��م �اال بهت خوش م�گذرە ها

...ماز�ار دوست دخ�� داداشمه -
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� گچ شد ...پ��ا جمله اش تموم �شدە بود که �� رنگ اش ع��

درو �ست

ی از من د�د�د ب�خش...ــ �ا�ا ارادت دار�م خانوم � �د نم�دو�ستم و ا�ه �� اد�� چ��
...گرنه

:روم و ازش برگردوندم و ز�ر لب پچ زدم

...مردە شور...

...ـ ب�ند د�گه

پ��ا پ�ادە شد

عه عه پ��ااا...

ن� � �م �ه دوری م�� � ن�م ساعته برم�گردم م�� ...م د�گهـ �ا�ا �مون تو ماش��

 بزنم
�

�دون این که فرصت �دە حر�

!...رفت
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ی �شد دە دق�قه ای منتظر مونم خ��

حوصله ام �دجور � رفته بود

ون اومدن ما... ...اینم از ب��

� ق. ای �اش تو خونه م�موندم �مه �مه اش � گرفتم � خواب�دم د�گه �افه ی حس��
...همه اش جلوی چشمام بود ای �اش

� اون ب � پ��ا �اشم تو ماش�� ...ودم و کنار اونای �اش االن �ه جای این که تو ماش��

 هم م�کنه...اە ب�خ�ال �ا�ا...
�

...مگه فر�

� ام شدم.�سورد گو�� ام و زدم  وارد مخاطب��

اش و لمس کردم ح�� �ا د�دن اسم اش هم ل�خند رو ل�ام � �ش�ت �� اخت�ار شمارە

•••

 � "حس��

م که اسم دن�ا یهو وسط کنفرا�س صدای آالرم گو�� ام �لند شداومدم که ر�جکت کن
رو د�دم
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... � � متوجه م�ش�� � �ه ب�خش�د تا شما بر ...حاال شما خودتون هم بر� کن�� � م�کن��
ون ...لحظه من برم ب��

...ـ اقای مقدم ، م�شه ب�ش�� 

...م�ام االن �ه لحظه...

گو�� ام و برداشتم و از سالن کنفرا�س خارج شدم

الوو...

؟ ـ الوو سالم عشقم خو��

ق��ون ذوق تو صدات برم ارە تو چطوری ، �ا پ��ا خوش م�گذرە؟...

ون داد نفس اش و �ا صدا ب��

ارە �د ن�ست -

م قدم �ا د�دن فضوال�� که توی سالن رد � شدند و ن�ام � کردند �ه س مت دف��
برداشتم 

؟... !مطمئ��
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اهوم -

...و� من حس � کنم تاحاال اصال بهت خوش نگذشته ها...

...ـ حس نکن خوو

...چشم...

وارد شدم و درو �ستم

 � ـ حس��

جان؟...

اصال � شه امروز و زودتر ب�ای؟...ـ � م�ای خونه

...نه ع��زم ن� شه ، تازە االن وسط جلسه بودم زنگ زدی...

؟
�

!...ـ جدی م��

اهوم...
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�اری نداری...ـ �س من مزاحمت �شم د�گه

نه برو خوش�گذرە مواظب خودتم �اش...مزاحم چ�ه ع��زم...

ـ خدافظ

...خدافظ ات...

قطع کردم

یهو م�الد وارد شد

ی که رفت تا�لوی عکس دن�ا بود � � چ�� م�شد �ه جای  هر وقت وارد . چشم اش رو اول��
ە � شد این که �ه من ن�اە کنه و حرف بزنه �ه تا�لو خ��

ەـ �ا اون چشمای نافذ اش �ه جوری هم زل زدە که آدم دلش ضعف م�� 

ن... مردە شور دل ات و ب��

ـ وا

دفعه ی اخرت �اشه ن�اش � کن�ا...واال...
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�� � �� واسه من ...ـ عکس اشه �ا�ا خودش که ن�ست غ��

ی که �ه دن�ا م��وط �...عکس اش ، ل�اساش ، خودش... �  شه ن�اە اصال �ه هر چ��
او�؟...نکن

ـ ش�طونه م�گه

ش�طونه �� م�گه؟...

ـ ه��� 

نه �گو...

م قرار داد �سته فرداه...�اشو ب�ا ب��م حرفات و نصف و ن�مه ول کردی...ـ ه��� د�گه
...�شه � ندازی گردن این و اون

ون دادم �ا عص�ان�ت نفسم و ب��

...از اتاق خارج شد�م �ه سمت سالن کنفرا�س راە افتاد�م

•••

"دن�ا
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د�گه داشتم دیوونه � شدم 

� منتظر پ��ا بودم م � د�. چهل دق�قه گذشته بود و من همچنان تو ماش�� گه ص��
سوئیچ و برداشتم و پ�ادە شدم. رس�د

�سور شدم طو� وارد ساختمان شدم و از نگه�ان شمارە ی ط�قه رو گرفتم وارد آسا
نکش�د که خارج شدم �ه سمت واحد سه رفتم

�از کردم و وارد  درو . در ن�مه �از بودو صدای موز�ک �ل ساختمان و در برگرفته بود
ون زد. شدم ودوااای چه خ�� ب. �ا د�دن فضای خونه چشمام از حدقه ب��

وب زدە بودن که هیچ کدومشون مثل �ه ادم عادی رفتار ن� دیوونه .  کردندانقد م��
خونه بود

:ز�ر لب �ا عص�ان�ت پچ زدم

�دا کنم حاال من وسط این همه حیوون تورو چطوری پ...پ��ا خدا لعنتت کنه ...
...اخه

ی توی �دنم درد. یهو �ه نفر دستم و گرفت و مح�م �ه دیوار ک��وندم. جلو رفتم
:پ�چ�د و صورتم جمع شد و از درد نال�دم

کتف ام...اااخ...
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:�ش و توی گردنم اوردو کنار گوشم پچ زد

...ــ معلومه خوب ناله م�ک�� ها

زد�ک بود انقد صورت اش ن. داشتم �اال � اوردم. احساس نجس شدن بهم دست داد
اختم و هل اش تمام زورم و توی دستام اند. که ق�افه اش درست و حسا�� ن� د�دم
یهو �ه نفر داد زد. اش دادم و دو�دم �ه سمت در خرو�� 

...ــ ب�ند در و نرە

فل اش کردک���دش و ق درو. �ه اقا�� جلوم ظاهر شدو ق�ل از این که خارج �شم

د � ون م�� ر جدا شدو اروم �ا د�دنم از د. از ترس قل�م داشت از قفسه ی س�نه ام ب��
ب عقب عق. �� اخت�ار اشک توی چشمام جمع شد. اروم �ه سمت ام قدم برداشت

رفتم

ورو برم پر بود از خدا�ا �ا�د چ��ار � کردم؟ چطوری �ا�د خودم و نجات � دادم؟ د
را�طه ی  مردا�� که مثل سگ آب از لب و لوچه اشون آو�زون شدە بودو �شنه ی

...� بودند*جنـ

� شدند و  فقط فقط داشتم عقب عقب � رفتم و اون ها هر لحظه بهم نزد�ک تر 
!ب�ش�� دلشون � خواست �دنم و لمس کنند

رخورد کردم، نفس یهو �ا جس� ب. ترس تمام وجودم و در برگرفته بودو �دنم � لرز�د
دم � ...نفس م��
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ه ی س�نه ام احساس � کردم قل�م هم ر�تم �ا موز�ک در حال �خش، داشت از قفس
د � ون م�� ب��

�ه سمت اش برگشتم

...ــ �ه �ه چه خانوم خوش��

آب دهنم و . دتکه موی توی که �ه ور صورتم و پوشوندە بود بودم و �شت گوشم بر 
:�اهای خشک شدە ام و حرکت دادم و خودم و عقب کش�دم

...�ه من دست نزن کثافت...

ــ اوە خانوم ز�ونم دارە �چه ها

...چه حا� �کن�م ما...ــ جوون 

� حرکت داد س کردم اون لحظه احسا. دست اش و روی ش�مم برد و �ه سمت �ای��
....هر آن ام�ان دارە سکته کنم و از ترس �س بیوفتم

اصال .  دادمهرچند انقدر وضع�ت ناجور بود که مرگ و �ه ز�رخواب شدن ترجیح �
� های پر از �ل. �اش � مردم و هیچ وقت دست اون عو�� ها �دنم و لمس ن� کرد

دم :�ا گ��ه جیغ �لندی کش�دم اشک ام بهم ف��

... � ...حس�ی�ی��
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� ا نم�دونم اون . فتادمد�گه �اهام توان تحمل کردم وزنم و نداشت �� اخت�ار روی زم��
� و صدا زدم و کشوندە وسط  شا�د � دو�ستم ا�ه � فهم�د پ��ا من. لحظه چرا حس��

�ه �له مرد، هم پ��ارو هم این مردای لجن رو جر واجر � کرد 

!طع شداشک بود که مثل �ارون از چشمام �از�ر � شد یهو صدای موز�ک ق

تونه؟ � هان؟...ـ چه خ�� دار�ن چه غل� م�کن��

...�ا صدا پ��ا �م و برگردوندم و ن�اهش کردم

...ــ داش��م �ا این خانوم خوش�له

هان ...ر م�ارە؟م�دو�� داداشم �فهمه دمار از روز�ار هممون د...ـ ب�ند دهنتو عو�� 
؟ م�دو��

ی دارە در ق�ال...ــ داداش ات چ��ارست این وسط � ان �� پناە  نکنه مسئولی�� چ�� دخ��
و خوش�ل؟

:ماز�ار جلو رفت و گفت

ە نامزد داداششه ...ــ احمق این دخ��

ون زد ە آب ده�ش و از حر�ات �لوش پ�دا بود مدام دار . ��ە چشماش از حدقه ب��
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:قد� عقب گذاشت و گفت. قورت م�دە

مندە ...ــ خانوم ��

ی که فکر � کردم خارج شدن از اون لجن زا � ...ر بود و �ساون لحظه �ه تنها چ��

س زدم و از جام دست اش و �.پ��ا �ه سمت ام اومد که �مک ام کنه از جام �لند شم 
�اشدم

. �� قدم برداشتم�دون ن�اە کردن بهشون �ا ق�افه ا�� عص�ا�� ��ــــع �ه سمت در خرو 
وارد آسا�سور شدم

� اش بردا. از ساختمان خارج شدم شتم اومدم که ک�ف ام و گو�� ام و از توی ماش��
م که ...تا�� �گ��

...ص�� کن �ه لحظه...ـ دن�ا دن�ا

...نفس نفس زنان �ه سمت ام دو��د. برگشتم �ه سمت اش

ولم کن پ��ا اصال حوصله ات و ندارم...

� تا ب�ام � تو ماش�� ....ـ اخه مگه من بهت نگفتم �ش��

�ا تندی �ه سمت اش برگشتم
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؟... � م تا اخر روز�ا شا�د...�ک ساعت دوساعت؟...تا � هان تا �؟...�ش�نم تو ماش��

ـ ب�خش�د ع��زم طول کش�د

فقط � خوام برم خونه...

دستم و گرفت

...اـ ب�ا ب��م �ه دوری بزنم �ه قهوە �خور�م �ه خوردە خ��د کن�م �

...گفتم � خوام برم خونه...

حرف  �خدا ا�ه ن�ای ناراحت � شم د�گه ام �اهات...ـ عه اذ�ت نکن د�گه
نم � ...م�دونم ناراح�� و� اتفاق�ه که افتادە د�گه ب�خش�د...نم��

� کشوندچارە ای نداشتم غ�� ا � مح�م دست ام و گرفت و �ه سمت ماش�� ز �شس��

برخالف م�لم �شستم و حرکت کرد�م

 که افتادو که من
�

د که �ادم برە اتفا� � �ن  پ��ا تو راە انقد فک م�� �دون این که کوچک��
ە شدم که �س کنه ...احسا� تو چهرە ام ب�ارم �ه رو �ه روم خ��

اما اون دست بردار نبود
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اال بردم که دستم و �ه سمت س�ستم بردم و �ه موز�ک �� کردم و صداش و انقد �
...صدای پ��ا توش محو شد

چند د�قه ا�� گذشت جلوی فروش�اە پ�ادە شد�م

هوا . ح��ل گرفت�مخ��دامون و ت. پ��ا �� خ��د کرد منم هر �� الزم داشتم و گرفتم
�م �م داشت تار�ک م�شد

خ��دارو تو صندوق عقب گذاش��م و حرکت کرد�م

...ب�ست دق�قه ای گذشت

س داشتم و دلشورە . ..اس��

� زندگ�شون و �م کردە �اشند ...مثل کسا�� که �ا ارزش ت��ن چ��

...اشتم�� دل�ل و �� جهت آرامش از �دنم پر کش�دە بودو آروم و قرار ند

...پ��ا ب��م خونه د�گه ...

ی �خور�م...ـ خونه؟ � تازە � خوا�م ب��م �ه چ��

م ب��م... نه ن� خواد من س��

ـ اصال حرف اش و نزن

� از حرکت ا�ستاد � �ار ماش�� ران شد�م �ارسون پ�ادە شد�م و وارد رستو . برای چندم��
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�ه سوپ سفارش دادم پ��ا هم �� غذا سفارش داد. ِمنو هارو اورد

 
�

م از گشن� ...ـ وای دارم م�م��

االن م�ارن غذاهارو...

...ـ دن�ا

هووم؟...

 نه؟
�

ی نم�� � � چ�� ـ تو که �ه حس��

�ا اخم ن�اە ام و �ه گوشه ای دوختم

 من �د�خت � شم م�دو�� که چقد حساسه
�

...ـ وای ا�ه ��

:حر� ن�اش کردم

ی �ه خوش�� تو، �ا موقع�ت خو�� که خان... وادە اش دارە پ��ا من ن� فهمم دخ��
� اون همه آشغال �اشه ...چطور �ا�د ب��

گرا�ش   �ه سمت هر� که دوست اش داشته �اشه...آدمه د�گه...ـ چه ر�� دارە
ی مثل تو ...دارە � عاشق دخ�� ...�شه راست اش منم فک ن� کردم �ه روزی حس��
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!مگه من چمه؟...

 و مه��ون
�

عص�� و از  هر چند ...ـ خودت که خو�� ، خوش�� ، نازی ، خوش اخال�
� نرو هم هس��   گفتم...�لو �ای��

�
...از نظر موقع�ت خانواد�

�ا چشما�� درشت شدە بهش زل زدم

 من �ا ا
�

� تا واقعا که چطور � تو�ست تو روم �گه که از نظر خانواد� ونا زم��
!آسمونم؟

...ـ ناراحت �ش�ا من حق�قت و گفتم

د شماها تو فقط گف�� که من و خانوادم اصال در ح...نه ع��زم ناراحت �شدم...
� ناراحت کنندە ا�� نبود...ن�س��م د�گه چ��

اصال ن� خواستم ناراحتت کنم...ـ ای �ا�ا ب�خش�د 

گفتم که ناراحت �شدم...

ـ دن�ا

ن�اش کردم
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� نگو �اشه؟ ـ �ه حس��

من بهش دروغ نم��م...

تم �ار�� تا تو اون که کف دست اش و بو نکردە که من رف...ـ من که نگفتم دروغ �گو
 نمیوفته

�
 اتفا�

�
نگ�ا �اشه؟...ن�

� چ�د �ارسون غذاهارو اوردو روی م��

 کردم و گفتم. پ��ا هنوزم منتظر جوا�م بود
�

�الفه پو�

�اشه نم��م...

ـ ق��ونت برم مرس�� 

سوپ ام و خوردم

د ن� شدم دلم �ه جا بن. ن�ا� �ه تا�م گوش�م که نه شب و �شون � داد انداختم
د� داشت � خواست زودتر برگردم خونه �ه حس عج�ب و غ��ب داشتم ان�ار صن

.�دنم و � خورد و هوای رستوران برام خفه بود

� �ه خونه حالم به�� � شد � برگشته خ. فقط �ا رف�� � بودم حس�� ...ونهمطم��
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...پ��ا �اشو ب��م د�گه...

!�ذار شامم و �خورم!...ـ وا چرا انقد عجله داری؟

تند تند �خور راە بیوفت�م...�دو د�گه...

...ـ چ�ه دلت واسش تنگ شدە؟

تازە �ه خودم اومدە بودم

 بود
�

!نکنه این حس عذاب دهندە حس دلتن�

...نه محاله ام�ان ندارە

...معلومه که نه...ای �ا�ا...

...ـ دروغگوو

...حرفام انقدر اعصا�م داغون بود که د�گه برام اهم�ت نداشت راست و دروغ

:ل�ام و �از کردم و اون ح� که داشتم و رو کردم

...من و زودتر برسون خونه...�دجورم تنگ شدە...ارە تنگ شدە...

ـ � ذاری شام ام و �خورم �ا نه؟
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نه ن� ذارم ...

تا غذام و تموم کنم...ـ بهش زنگ بزن �اهاش صح�ت کن 

!تو � خوای همه اینا رو �خوری ؟...

...ـ وااا

دم�اشدم و ک�ف ام و برداشتم و �ه سمت در خرو�� رستوران راە افتا

...ص�� کن...ـ ص�� کن

� و ک���دم �شستم و در ماش��

� ب � روزی بود که تا این موقع دور از حس�� حالم �ه . ودم�عد اون همه مدت اول��
جوری بود

!...دلشورە و ترس و نگرا�� 

د  � !...ان�ار �ه �غض �ه �لوم چنگ م��

...�الخرە �و �له ی پ��ا پ�دا شد راە افتادم

ه پ��ا انداختم هنوز ن�ا� �.�ل�دو انداختم و درو �از کردم خونه تار�ک بود وارد شدم 
دم در بود

825



� هنوز نیومدە... ...ب�ا تو... فک کنم حس��

� هم اومدە عادت ندارە تا ای...ـ نه مر� ع��زم من د�گه برم  ن وقت شب حس��
کت �مونه  ��

حاال تو ب�ا تو �ه چای �اهم �خور�م...ارە راس م�گ�ا...

ش ن�ل� ...ـ گفتم که مر� من د�گه برم مواظب خودت �اش ز�اد دم��

داشت درو � �ست و � رفت که دست اش و گرفتم

!منظورت چ�ه؟...

ـ ه��� �عدا م�فه� �ای �ای 

پ��ااا...

درو �ست و رفت

همه ی چراغ ها خاموش بودند

� عادت نداشت این موقع شب �خوا�ه عج� !...ب بود حس��
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ون ا خونه رفتم �طری اب و از �خچال ب�� � توی  وردم و�شنه ام بود �ه سمت آش��
...که  لیوان ر�ختم �ه س�نک تک�ه دادم هنوز لیوان و �اال نیوردە بودم

ـ �ه �ه �الخرە �و �لتون پ�دا شد 

� ��ــــع و حس! �ا ش��دن صداش جیغ زدم و لیوان از دستم افتادو هزار تکه شد ��
خونه رو روشن کرد � �ان قل! چراغ آش�� �م بود که �اال � جام خش�م زدە بود و فقط��

م !...و �االتر � رفت و احساس � کردم دارم م�م��

ـ تکون نخور ، � جات �مون

� انداختم ا�ه �ه خوردە �ام و تکون � دادم ش� شه �امو جر � داد ن�ا� �ه کف زم��

� �ه �چه ی کوچولو از ر  � اومد و دست اش و ز�ر �دنم برد و ع�� � �لندم حس�� وی زم��
کرد

تاق خواب بردم �ه ا. �از�ر شد دستم و دور گردن اش حلقه کردم �� اخت�ار اش�ام
...روی تخت گذاشتم و �الش و ز�ر �م جا �ه جا کرد که راحت �خوا�م

سبوندم و خودم و بهش چ. اومد کنارم دراز کش�د و پتورو رو هر دوتامون کش�د
 �م �م داشتم احساس � کردم �دون اون د�گه نمیت. مح�م �غلش کردم

�
ونم زند�

ه دام خودش �الخرە اون �ا تمام رفتاراش �ا �اراش و �ا حرف هاش من و �! کنم
...انداخت

...چقد ضع�ف شدە بودم 

در . د�ا دیونگ�ه�ادە آن�تا افتادم فک � کردم حس اون �س�ت �ه بر .�اورم ن� شد
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دم � حا� که خودم چند ساعت پ�ش مثل �ک معتاد داشتم �ال �ال م��

ه غل� کنم ؟حاال �ا این گندی که زدم چجوری تو چشمای �ا�ا ن�اە کنم؟�ا�د چ

 ام و �ه س�نه اش پ�شو�� . چونه ام � لرز�د و ذهن ام تو درگ�� ت��ن حالت ممکن بود
...چسبوندم و انقد �� صدا گ��ه کردم که نفهم�دم � خوا�م برد

.

.

.

ظهر بود که از خواب ب�دار شدم 12ساعت

� نبود ی از حس�� م �ه �ادداش�� چشم. ن�ا� �ه اینورو اونور تخت انداختم اما خ��
� اومدم و از روی.افتاد که �ه آینه چس��دە شدە بود اینه برداشتم اش  از تخت �ای��

سالم ع��زدلم صبح ات �خ�� ( 

سونم ات  �خاطر اتفاق های د�شب ازت معذرت � خوام ن� خواسم ب��

ە � ص�حانه ات و آمادە کردم رو م��

� ......امروز س� م�کنم زودتر ب�ام خونه حوصله ات � نرە " )حس��

� گذاشتم دو�ارە اشک از چشم هام �از�ر شد �ار د�گه ان. �ادداشت و روی م��
م گذاشتم  چمدونم و برداشتم و روی تخت. ن� تو�ستم جلوی اش�ام و هم �گ��
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جمع کردم �مدو �از کردم و �ل ل�اس هام و ر�ختم رو تخت و لوازم شخ� ام و 

خودم و . تم�ا�د زودتر از این مخمصه ای که �ا ندونم �اری واسه ی خودم ساخ
نجات � دادم

�ا�د � رفتم و �ه �شت �م هم ن�اە ن� کردم

مدون و ز�پ تا جا�� که تو�ستم ل�اس هارو چپوندم توی چ. �ه ل�اس سادە پوش�دم
...اش و کش�دم

�ه سخ�� از �له . �ق�ه رو هم رها کردم ک�ف و چمدونم و برداشتم از اتاق خارج شدم
� رفتم تم چمدونم و جلوی در گذاشتم و �ه سمت اتاق �ارش رف. ها �ای��

وارد شدم �ه خود�ارو �اغذ برداشتم

نمیتوستم �دون خداحاف�� برم

مد �غض ام هنوز نوک خود�ار �اغذو لمس نکردە بود که چهرە اش جلوی چشمم او 
� �ار ترک�د ...برای چندم��

 رفت که از � �� عق� اون همه فرصت
�

داشتم که  ن�اە ام �ه سمت �او صندو�
مام تمرکزم و �ازش کنم اما فرصت هارو ب�خ�ال شدم و �دون این که متوجه �شم ت

�  گذاشتم ...روحس��

...اون انقدر تو گوشم نجوا کرد

الخرە احساس لعن�� انقد توی چشمام زل زد و از ته دل اش بهم ابراز عالقه کرد که �
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...اش و �ه جونم تزر�ق کرد

...�ه سمت �او صندوق رفتم

است از راست �ه از چپ �ه ر . هر شمارە ا�� که �ه ذهنم اومدو زدم انقد تکرار کردم
� . چپ � �ه �اال و از �اال �ه �ای�� � . از �ای��  �اهوش تر از این �ا�ا راست � گفت حس��

...حرفاست

تمام ام�دم نا ام�د شد

ە شدم و اشک � ر�ختم � �شستم و �ه �او صندوقه خ�� �ه سمت اش  دستم و . رو زم��
...ج��نگ. فل �داهه تار�ــــخ تولدم و زدم. بردم

!... �از شد 

د آب دهنم و قورت دادم در اش و ت � ون م�� ا ته �از کردمچشمام داشت از حدقه ب��

...پر بود از �اغذا و پوشه و دالر

� رفتم گو�� برداشتم و   که چند ماهه پ�ش �ا�ا دادە بود و   ��pmــــع �ه سمت م��
...دو�ارە �از کردم

 بودن که مهر قرمز
�

 روش بود مدارک توی �ا�ت خا� رن�
�

مت �اوصندوق �ه س. رن�
رفتم 

� ر�ختم ا�� که توی �او صندوق بودو نبود و کف زم�� � همه ی چ��

...پنج دق�قه �عد

ی تو این �اوصندوق نبود � � چ�� !اصال هم�چ��

گو�� ام �لند   صدای االرم. دست �ه زانو کنار �� پول و سند و �اغذ �شسته بودم
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ون کش�د � ر . شدو من و از هزاران فکرو خ�ال ب�� فتم�اشدم و �ه سمت م��

� بود  !...حس��

ا�� ک. �ا د�دن اسم اش ��ــــع �ه سمت �او صندوق برگشتم � � تمام و چ�� ه کف زم��
ندوق ر�خته بودم و � ��ــــع جمع کردم و �ه همون حال�� بودن توی �او ص

...گذاشتم اشون

� ر�خته بودو � ��ــــع جمع کردم و �ه ه ا�� که کف زم�� � مون حال�� بودن تمام و چ��
...توی �او صندوق گذاشتمشون

در اش و �ستم

خاطر داشتم �. هنوزم آالرم گو�� ام در حال �خش بود چقد من �د�خت بودم
روش از �ادم کوروش �ه ک� که �ا �ک ثان�ه ن�اە اش بهم �ل مح�ت های ال� کو 

!...� برد خ�انت � کردم

...اونم �خاطر �؟

نها فرق من �ا ت. �دری که هیچ وقت س� نکرد از ته دل اش من و دوست داشته �اشه
خدمت�اراش این بود که از لحاظ ما� من همه �� داشتم 

...همه �� داشتم �جز مح�ت و توجه

�� منت بهم . واست�عد از سالها �الخرە �� پ�دا شدە بود که من و واسه خودم � خ
مح�ت و توجه � کرد از ته دل اش دوستم داشت

 که تو تک تک لحاظات اش فکر � کرد
�

م �الخرە �عد از �ه عمر زند� م ح�� ا�ه �م��
موهام �م  پ�داشدە که دل اش ن� خواد �ه تار از هم برای ک� مهم ن�ست ک�
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...شه

� و کنار � ذاشتم و بر� گشتم پ�ش کوروش ؟ چرا � ا�د کوروش و چرا �ا�د حس��
...انتخاب � کردم ؟

�ن سودی واسم نداشت  !...وق�� که کوچک��

گو�� ام و برداشتم و از اتاق خارج شدم

ی روی تخت و جمع چمدونم و از �له ها �اال بردم و توی اتاق خواب گذاشتم ل�اس ها
خونه رفتم ص�حانه ام و خوردم ح � مام کردم و موهامو کردم و توی �مد جا دادم �ه اش��

خشک کردم

وش�ل �ا حوله ی حموم روی تخت �شستم و خ��دام و �از کردم �ه ساح� خ
...برداشتم و پوش�دم

اهاشون جمع موها�� که تو صورتم �خش شدە بودن و �. دوتا �ل � �ه موهام زدم
کردم

اون من و  همونطوری که � این سالها .اصال دلم ن� خواست �ه کوروش فکر کنم
م خودم و � س��  م �ه دست ناد�دە گرفت منم برای �ه مدت نا د�دە اش � گ��

�نوشت هر�� شد ، شد

� Tvواسه این که � گرم �شم �ه �ش�من رفتم  و روشن کردم و � جا�� که حس��
ق د�دن � د�د �شستم چه ف�لم عاشقانه ی خوش�� بود غر  Tvهم�شه � �شست و 

...ف�لم شدم
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� ِ و  � ب�ست دق�قه ای نگذشته بود که صدای درو ش��دم � دو�ستم حس�� اسه هم��
هم سمت اش برنگشتم همون جا�� که �شسته بودم صداش زدم

عشقممم اومدی ؟...

!ـ عشقم؟

از . ش داشتم تند �اشدم و برگشتم �ه سمت ا. �ا صدای برد�ا لرزی ز�ر پوستم رفت
:بزور لب زدم ترس داشتم م�مردم

!چجوری اومدی تو خونه؟...تو اینجا چ��ار م�ک�� احمققق...تو...

ـ عههه حاال من شدم احمق اون مرت�که شد عشق ات ارە؟

�گو دردت چ�ه ؟... 

ـ دردم دلتنگ�ه 

و س�نه اش جلو اومد دو�ارە داشت خودشو بهم � چسبوند عقب کش�دم دستام و ر 
لوش �م این دفعه ب�ش�� از دفعات ق�� دلم ن� خواست ج. بردم و هلش دادم

...ب�ارم

ون کثافت ن� خوام ب�ینمت ...�مشو... �مشو از این خونه برو ب��
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� ب�ادو منو �ا این ب�ینه که � این مدت فکر   ن�ادو یهو ب�ینه او�� . خدا�ا نکنه حس��
ە �ا��ه و �اری �ه �ار ک� ندارە �ا مردای د�گه ر  ا�طه دارە؟ تحمل این � کردە دخ��

. . .آبرو ر�زی و ندارم

ه لعن�� ام و ای �اش ق�ل اینکه �و �له ی برد�ا پ�دا �شه چمدون. �اش � رفتم
...بر� داشتم و گورم و �م � کردم

من اصال مع�� این �ارات و ن� فهمم!...ـ چ�ه دن�ا؟

...فک کردی �ادم رفته اون شب رو...

ـ اون که �ا�د فراموش ک�� 

 هان واقعا که چطور روت � شه تو چشمام ن�اە ک�� !...�ا�د فراموش کنم؟...
چطورر؟؟؟

:دستاش و توی موهاش فرو بردو �الفه داد زد

؟...ـ وای دن�ا دن�اااا تو هنوز که هنوزە داری �ه اون فکر م�ک��

!فکر نکنم؟...

ن �ا�د چ��ار کنم وق�� که تو ن� تو�� ن�از های من و برطرف ک�� م...ـ معلومه که نه
س بود ن�ازم و �اهاش برطرف کردم د�گه...ها؟ ...آن�تا در دس��
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:آروم پچ زد. جلو اومد دستم و گرفت و روی قلب اش گذاشت

چرا �اهاش راە نم�ای هووم؟...ـ اما این قلب فقط مال توعه

...لعنت بهت برد�ا...

وع کرد �ه داد زدن :دو�ارە ��

� �ا�د هر ��   تا ...چرا انقد من �د�خت و اذ�ت م�ک�� ...ـ چته تو؟ چه مرگته هان؟
گو د�گه �...تا � �ا�د جلوت � خم کنم...�ا�ات گفت ��م چشم فقط �خاطر تو

رگ�� ک� بودم آز�ار د�گو که من و � خوای، �گو که ب�ست سال...حرف دلت و �گو 
�� لعن�� ...که منو دوست داشت � ...چرا حرف نم��

ح�� دلم ن� خواست تو چشماش ن�اە کنم

:�� حرف اضافه گفتم

...دوست ندارم...

!...خونه غرق سکوت شد

...حرف تو دهن برد�ا ماس�د

835



ە شدە بود ش متوجه چشماش �ه مرور پر از اشک شد و از قرمزی چشما. بهم خ��
عص�ان�ت اش شدم

:چونه ام و تو دست اش گرفت و �م و �اال برد و غ��د

این همه ع�� �...سال من و � �ار گذاش�� دن�ا؟...همه...این...ـ �ع�� این همه سال
...سال کشک د�گه؟

...دلم واسش � سوخت

ا�ه زودتر بهش  شا�د . شا�د �م �اری از من بود. و� �ا�د احساس ام و بهش � گفتم
 اش � کرد

�
� گفتم �ه فکر �ه حال زند�

...ـ منو ن�اە کن لعن�ی�� 

تو چشماش زل زدم

...�ا�د زودتر بهت � گفتم...اش��اە از من بود برد�ا...

دە شدن دندوناش و �ه وض�ح � ش��د.تند تند نفس � کش�د چقد . مصدای ف��
� بود فت د�گه هیچ کس! خشمگ�� ...ش نبودجلودار وق�� تو این حالت قرار � گ��

ح�م �ه م�ل اومدم که از جام �اشم که م. �ازوهام و گرفت و روی م�ل پرتم کرد
تم چسبوندم ن� تو�سم حرکت کنم �م موندە بود �ه التماس کردن بیوف

...برد�اااا ولم کن تورو خدا دست از �م بردار...
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س هاش نف!و مانع حرف زدنم شد، صور�ش و جلو اورد دست اش روی ل�ام �شست
�ا .  شد�غضم �م �م داشت � ترک�دو چشمام پر از اشک �! توی صورتم �خش شد

:اعص�ان�ت پچ زد

ن� خوام صدات و �شنوم...ـ ه�س

� حرکت � س�نه هام گذروند و �ه سمت �ای�� تقال . داد دست آزادش و آروم از ب��
از خودم از .  هام شداش�ام از �اسه ی چشمام روانه ی گونه. � کردم اما �� فا�دە بود

� داشت متنفر بودم از این که ک� غ�� ا. تک تک اون لحظه ها متنفر بودم ز حس��
� �ارم و �ا �� از نفر  � ت��ن آدم های �دنم و لمس � کردو من شا�د داشتم اول�� ت انگ��

 ام تج��ه � کردم
�

زند�

� � اومدو نجاتم � داد ه ح�� واسم مهم د�گ. اون لحظه آرزو کردم که ای �اش حس��
...نبود منو �ا برد�ا ب�ینه �ا نه 

ە و برای چند ثان�ه  یهو صدای در �اعث شد برد�ا ن�اهش و از چشمای پر از اش�م �گ��
دست �کشه از �اری که قصد انجام اش و دارە

ە بود �ش در حا� که خشم و تعجب اش در هم آم�خته شد!خودش و ازم جدا کرد
...و �ه سمت در ورودی برگردوند

آرام _نا_دن�ای#ادامه ی رمان جذاب و خوندن�ه 

مرادی _مهدخت#: �ه قلم توانای

°•○●○•°
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�اشدم و خودم جمع و جور کردم. از فرصت استفادە کردم

•••

 � "حس��

 �ام و تو خونه ی غرق آرامشم که م�شأ ا
�

. ش دن�ا بود گذاشتم�ا کوله �اری از دلتن�
...درو �سته ام

:صداش زدم

ـ دن�ااا

همزمان �ا وارد شدنم �ه �ش�من کت ام و در اوردم

� ن�اهم قفل کردە �دنم ع! چشمم �ه �ه �� قد �لند که کنار دن�ا ا�ستادە بود افتاد ��
بود

...�ه لحظه خون جلو چشمام و گرفت

جلوی خودم و گرفتم 
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چقدر . اشتم�ه ظاهر آروم و اما در �اطن متعجب و عص�ا�� �ه سم�شون قدم برد
! ردو �دل شد همونطوری تو شوک ن�اهم بی�شون!ق�افه ی ��ە آشنا بنظر � اومد 

:دن�ا لب زد

سالم -

� کردم و ن�اهم و �ه ��ە دادم :�م و �اال و �ای��

!دن�ا خانوم ا�شون � �اشن؟... 

وع کرد �ه حرف زدن �ا ترس و ِمن و ِمن ��

�� از آشناهامونه...�� از -

 خواد �ه قشنگ پ�دا بود که �. ��ە دستاش و تو ج�ب اش فرو �دو صاف وا�ساد
ی و �ه ُرخ ام �کشه که اصال ازش خ�� نداشتم � :چ��

...ــ �� عموشم اومدم ب�ینمش

:دن�ارو ن�اە کردم

!...نگفته بودی �� عمو داری...
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:دن�ا لب �از کرد که حرف بزنه اما ��ە مانع شد

س�دی جناب مقدم ...ــ خب شا�د شما ن��

...روی چشمای عس� اش زوم کردم

...� بنظر � رس�دو این �ار من عالقه ای رو توی چشماش د�دم که �س�ار کهنه و قد�

ارش � د�دم  اش احساس از این که از عالقه اش �س�ت �ه دن�ا بو بردە بودم از اینکه کن
 ام که هر آن ام�ان دارە دن�ا بهم �گه د�گه ن

�
� خواد �اهام �اشه و کردم �ه آدم اضا�

...د�گه ن� خواد ب�ینت ام

...دلم ن� خواست نفر سوم �ه را�طه �اشم

ی که شد�دا بهش م�ل داشتم این بود که گوشه ی ل�اس ��  � م و تنها چ�� ە رو �گ��
ون ری بهم منتقل ثان�ه �ه ثان�ه �ا د�د�ش احساس �دو �دت. ازخونه پر�ش کنم ب��

� شد

:دن�ا �لو�� صاف کردو گفت

...حاال من �عدا واست توضیح م�دم -

:رو کرد �ه ��ە و گفت

دیرت �شه...برد�ا جان شما � خواس�� ب��ا -
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��ە جلو رفت و پ�شون�ه دن�ا رو بوس�د

دارە بهش ن�م موندە بود �ه مشت بزنم تو صور�ش که �فهمه حق. ام�� چسبوندم
دست بزنه

�ادت نرە �ه عمو � بزن�ا...ــ مواظب خودت �اش ع��زدلم 

...�ا نفرت بهم ن�اە � کرد دق�قا همون ح� که من بهش داشتم

•••

"دن�ا

� بود م روی پ�شو�� از برد�ا چشم برن� داشت اخ. ن�اهم قفل چهرە ی عص�ا�� حس��
ون صدای �سته شدن در �اعث شد �ی تکون �دم و از فک. اش � ترسوندم ر ب��

:�ا عص�ان�ت �ه سمت ام برگشت و گفت. ب�ام

!ـ این ��ە م��ض �� عموت بود؟

ارە ...
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چرا درو براش �ازکردی هان؟ -

�از نکردم خودش اومد...

!�ع�� این �ل�د این خونه رو دارە؟ -

نم�دونم ...

خونه رفتم  � از کنارش رد شدم �ه آش��

جلو رفتم گونه اش بوس�دم . �شست Tvروی م�ل جلوی . �ه لیوان آب واسش بردم
لیوان و �ه سمت اش گرفتم

 ات در برە ق��ونت برم...
�

ب�ا آب �خور خست�

لیوان و ازم گرفت

ـ از این ��ە ی �� �و �ا اصال خوشم نم�اد

؟...
�

��ە ک�ه؟برد�ارو م��

:صداش �اال رفت

ـ اسم اش ن�ار
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�غض کردم

خودش اومد... �م داد نزن مگه من بهش گفتم ب�اد؟...

�ه سمت خودش  �اشدم که برم تو تنهام �ه حال خودم گ��ه کنم که دستم و گرفت و 
کشوندم 

ون دادو س� کرد آروم �اشه :نف� ب��

وس�د ـ ع��زم از دست من ناراحت �شو دست خودم ن�س د�دم پ�شو�� ات و ب
عصا�م خورد شد

مهم ن�ست... 

خونه رفتم � �ه سمت اش��

ـ حاال �� � گفت بهت؟

...گفت �ا�ا گفته برگردم خونه...

ـ چرا �ا�ات خودش نیومد؟

نم�دونم...
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�ه سمت ام اومد

...گه�ع�� �� خب ا�ه �ا�ات م�گه برگرد خونه �س چرا معط� برگرد د� -

:ن�اهم روش موند و ابروهام و �ه هم گرە زدم

 د�گه چرا خب زودتر � گف�� ...چ�ه از دستم خسته شدی � خوای �فرس��م برم؟...
م...�ا�ام و داری بهانه م�ک��  �اشه م��

ه دخ�� این من فقط دارم م��م درست ن�ست �...این چه حرف�ه دن�ا زدە �ه �ت  -
یهمه مدت از �درو مادرش دور �اشه اونم فقط �خاطر �ه دعوای �در د ...خ��

پ�ش تو جام امن بود...تو ن� خواد نگران من �ا�� ...

!�ع�� د�گه ن�ست؟...بود ؟ -

ارە بود چون تو � خوای �ا این حرفا منو از خودت دور ک�� ...

...دس�ش و �الفه تو موهاش فرو برد

وای دن�ا دن�اااا  -
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!چ�ه؟...

حداقل �ه زنگ بزن بهش �گو اینجا�� که خ�الش راحت شه -

ب�ی��م � فه�؟ د�گه ن� ذارە منو تو همو ...��م اینجام که خ�الش ناراحت � شه...

:یهو داد زد

زن بهش که دم �ه ِد لعن�� �ه �اری �کن �ا برو پ�شش و بهش �گو اینجا�� �ا زنگ ب -
دق�قه این ��ە �ه بهانه ی حرفای �ا�ات �ا�شه ب�اد اینجا

�شست و ب�خ�ال مشغول �Tvا عص�ان�ت تمام از کنارم رد شدو روی م�ل جلوی 
ص�ان�ت اش و رو اون ن�ا�د �م داد � زدو ع. قل�م از دست اش مچاله شد! تماشا شد

...من خا� � کرد

...�اشدم و �� حرف راە اتاق خواب و در پ�ش گرفتم. �غض �لوم و گرفت

فکر . ونم بندازەخا� تو � من �ه ک� دل �سته بودم که � خواست از خونه اش ب�� 
...ن� کردم انقدر زود ازم خسته شه

� آد� دل دادم ...حالم از خودم بهم � خورە از این که �ه همچ��

گوش�م و برداشتم و �ه تا�� زنگ زدم 

� اش بردم و چمدونم و دن�ال خودم و کش�دم از �له ها �. ل�اس هام و عوض کردم ای��
�ه سمت در خرو�� راە افتادم
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� هنوز متوجه �شدە بود درو �ستم و وارد محوطه شدم تا�� دم ...در بود حس��

� توی محوطه پ�چ�د ...یهو صدای نگران و ترس�دە ی حس��

ی؟...ـ دن�ااا !دن�ا کجا داری م��

�ه سمت اش برنگشتم �� اهم�ت �ه راهم ادامه دادم

یهو دستم و گرفت و �ه سمت خودش برگردوندم

:�ا عص�ان�ت گفتم

ولم کن م�خوام برم...

 �� ؟را�� � من ��م غلط کردم خ��ه! ...ـ کجا � خوای بری ق��ونت برم؟
...برگردی؟

نه را�� نم�شم ...

 خواد راە �ه راە �ا�ا �خدا من منظوری نداشتم فقط دلم ن�...ـ چ��ار کنم که برگردی
�خدا �ه �ار د�گه ...این ��ە �ه بهانه ی رسوندن حرفای �ا�ات بهت �اشه ب�اد اینجا

...ب�ینم اش

� اجازە ی ادامه دادن و ازش گرفت !...�غض کردو هم��

:آروم لب زد
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ـ �مون د�گه �اشه؟

... �  درست ن�ست �...بر � گردم خونمون...�ا�د برم حس��
�

ه دخ�� این تو راست م��
همه مدت از �درو مادرش دور �اشه

 کنم �ه بودنت عادت ک...من ن� تونم...ـ من
�

ب�ا و لج ...ردم ن� تونم �دون تو زند�
مت خونتون ... �ازی نکن و �مون ...قول م�دم هر وقت خواس�� خودم ب��

م اش ن� خواسم �حث و ادامه �دم �م و تو گردن اش فرو بردم و بوس�د

خدافظ...

ون اومدم و سوار تا�� شدم وق عقب و تو صند رانندە چمدونم. از خونه ب��
� ن�ا� �ه محوطه خونه ا.گذاشت نداختمدر ن�مه �از بود از ش�شه ی ماش��

� هنوز � جاش بود و از دس�� که روی گونه اش � کش�د شدم که دارە  متوجه. حس��
گ��ه � کنه

!ن� خواستم برگردم. �دجور �غض کردە بودم

. یوفتهدوس داشتم �ه چند روزی ازش جدا �اشم شا�د عشق و عاش�� از �م ب
� و �اال کش�دم � �م موندە بود خودمم بزنم ز�ر گ��ه ه. ش�شه ی ماش�� نوز ماش��

حرکت نکردە بود دلم واسه اش �ه ذرە شدە بود

� بو من داشتم چه غل� � کردم؟ ا�ه �ا�ام ح�� ذرە ای از عالقه ی م ن �ه حس��
 � ی � ف. � برد �ا �ه �ال�� � من � اورد �ا � حس�� � هم�د ن�ا�د چ��

، �ا�د ادب اش � کرد �ا�د پ�ش �ا�ام � رفتم و بهش � گفتم برد�ا چه آبرور�زی کردە
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کنند منو برد�ا همو دوس دار�مد�گه دلم ن� خواست همه فک

•••

 � "حس��

وارد خونه شدم درو �ستم

ان�ار که . ودخونه چقد سوت و کور شدە ب! �� اخت�ار اشک از چشمام �از�ر � شد
تک تک کوچه �س کوچه های قل�م �م �ست شدە بود

خونه رفتم �ه لیوان آب � کش�دم  � �ه اش��

�ا اب خوردن ونفس عمیق هم اش�ام بند ن� اومد

وکه. چقدر هوا نفس گ�� بود ...خونه ت�د�ل شدە بود �ه �ه م��

�ه اتاق خواب رفتم 

تو آینه �ه .  دادگوشه گوشه ی اتاق تص��ر دن�ارو � د�دم اتاق هنوز بوی عطرشو �
� �ه �چه ی پنج ساله �ا  خودم ن�اە کردم �اورم ن� شد �و وضع ام شدە بود ع��

دستم اش�ام و �ا� کردم

انقد دلم براش . ردمروی تخت دراز کش�دم �ال�� که ز�ر � دن�ا بودو برداشتم و بو ک
...�ستهتنگ شدە بود که احساس م�کردم قل�م درد م�کنه و هر آن ممکنه �ا

که دلم � خواست   درد دوری اون انقدر جان فرسا بود . و ای �اش این اتفاق � افتاد
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م نه این که لحظه �ه لحظه �ا �ه �اد آور  د�ش هزاران �ار جون �ک�ار برای هم�شه �م��
� اش زندە شم  ...�دم و دو�ارە �ه ام�د برگش��

 � کردم؟
�

!...واقعا من ق�ل دن�ا زندە بودم و زند�

•••

"دن�ا

اسم نا آشنا چقد هوای خونه و . �ه خونه رس�دم پول تا�� حساب کردم و وارد شدم
�دە بودم و بزرگ ان�ار نه ان�ار که تو این خونه قد کش. احساس غ���� � کردم. بود

شدە بودم

هوا تار�ک شدە بود 

. وارد خونه شدم محافظای �ا�ا دم درە ورودی بودند �� اعتنا از کنارشون گذشتم و 
�ا�ا ، �ا همون ز�ون چرب و نرمش �ه استق�الم اومد

م بهم نزدی؟ ـ �ه �ه دخ�� خوش�ل تر از مهتا�م کجا بودی �ا�ا ؟ چرا �ه زنگ ه

؟... سالم خو��

ـ تو خوب �ا�� ما هم همه خ���م
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� و واسم تع��ف کن ب�ینم چ��ار کردی کجاها رف��  ب�ا ب�ا �ش��

م تو اتاق ام... هیچ �اری نکردم، هیچ جای�م نرفتم... خسته ام م��

� بنظر �  اومد دست ام و ز�ر آن�تا اومدو چمدونم و تا اتاقم واسم اورد هنوز غمگ��
چونه اش بردم و �شو �اال اوردم

چ��ار کردی؟ تو�� �اری که گفتم و انجام �دی؟...

 کنم فقط هر �اری �... هیچ احسا� از خودش �س�ت بهم �شون نم�دە...ـ نه هنوز
� �ه غ���ه �اهام  مال همون لحظه اس �عدش همه چیو فراموش � کنه و دو�ارە ع��

...برخورد � کنه

�امال از حرفاش نا ام�د شدم

:اشک از چشماش �از�ر شد �ا صدا�� پر �غض گفت

د�گه ب��دم دن�ا...�خدا د�گه نم�دونم چه غل� �ا�د �کنم -

این �ار حال اش و � فهم�دم نا خدا�اە �غلش کردم

�اهم درس�ش � کن�م...گ��ه نکن ...
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ظه حس کردم برای چند لح. مثل ک� که محتاج �ه اغوش گرم �اشه مح�م �غلم کرد
...�� از نزد�ک  ت��ن آدم های زندگ�م و در آغوش گرفتم

اروم از خودم جداش کردم �ا دستم اش�اش و �ا� کردم

� فرص�� و دادی ...ـ مر� که بهم همچ��

چند لحظه ا�� گذشت . بهش ل�خند زدم

د � ونه هاش آن�تا ��ــــع دست اش و روی گ. صدای �ا�ا رو ش��دم داشت اصداش م��
کش�د ل�اس هاشو مرتب کرد

ـ من د�گه برم

�اشه برو...

ون رفت و درو �ست از اتاقم ب��

ی�م برگشته بودمدو�ارە �ه غار تنها. ن�ا� �ه اتاقم انداختم. ل�اسام و عوض کردم

� تر از هم�شه بود این �ار دلتنگ�م �ه دل�ل بزرگ داشت  اما این �ار هوای اتاق سنگ��
...شا�د بزرگ�� از دوری از مامان

� تنگ شدە بود  دلم واسه ی حس��

مدە بودم که من او . گوش�م و برداشتم � خواستم بهش زنگ بزنم اما �ش�مون شدم
فراموشش کنم و مثل روزای اول �شم و �ه �ارم ادامه �دم

�ا�ا و . ون رفتمگو�� ام و تو ج�ب ام گذاشتم و �غض ام و قورت دادم از اتاقم ب�� 
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برد�ارو د�دم که مشغول گپ و گفت �اهم بودند

تم�ه جمعشون پیوس. فرصته خو�� بود واسه ی تع��ف کردن ج��ان امروز

 � ـ سالم دخ�� �لم ب�ا �ش��

رفتم و رو �ه . کنم  حالم از این مح�ت های ال� اش بهم � خورد مجبور بودم تحمل اش
برد�ا روی م�ل سمت چپ ام �شسته بود.روش �شستم

�ا�شت �ا انداختم و �ه گوشه ای زل زدم

؟ ـ ن� خوای واسه امون تع��ف ک��

س�د ا�شون به�� توضیح م�دن... ە از برادر زادە تون ب�� ...به��

:ن�ا� �ه برد�ا انداخت و گفت

...برد�ا �گو ب�ینم! ـ منظورش چ�ه؟

...ــ ه��� عمو جان من امروز دلم

...نذاشتم حرف اش تموم کنه

وی منو جلوش ��مقدم آبر امروز این آقای �ه ظاهر مظلوم �اشدو اومد خونه ی...
� اش �� سواالت عج�ب و غ��ب ازم پرس�د �... برد م موندە بود همه ��ە �عد از رف��
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چیو �ه ز�ون ب�ارم

؟ ی که نگف�� � !...ـ چ��

:گفت  �ا عص�ان�ت رو کرد �ه برد�ا و . �� اهم�ت ابروهامو �اال انداختم

��ە ی نفهم این چه �اری بودە که کردی ؟عقل تو �له ات ن�ست؟ -

ــ دلم واسش تنگ شدە بود

ە داش�� همه ی نقشه هام و نقش بر آب � کرد ...یـ مردشور دلت و ب��

آخ�ش دلم خنک شد

ب�ینم اش دلم ن� خواست د�گه

� اومد �اش از من که ن� ترس�د حداقل از �ا�ا حساب � برد و د�گه سمت ام ن
 اش �ه حرمت گذشته

�
ها دلم ن� اومد  عاشق �ه نفر د�گه � شدو � رفت دن�ال زند�

...واسش �د �خوام

ون دادو �ه اج�ار گفت :برد�ا �ا عص�ان�ت نف� ب��

م  د�گه نم��
�

ــ چشم عموجان هر �� شما ��

ـ معلومه که ن�ا�د بری
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ش اوردموسط �وصداهای �ا�ا صدای آالرم گوش�م و ش��دم از تو ج�ب ام در 

� روی صفحه ی گوش�م نما�ان شد ت �از �� اخت�ار کش ل�خندم داش. اسم حس��
� شد که جلوی خودم و گرفتم و اون همه ذوق و روی خودم نیوردم 

:سوا� ن�اهش روم بودو گفت. �ا�ا حرفاش و ادامه نداد

!ـ ک�ه؟

� � شنوە...ه�س...�� مقدم ... �و صدا نکن��

...صل کردمو . دلم � خواست �ه دل س�� �اهاش حرف بزنم و� جلوی �ا�ا ن� شد

الوو...

ـ سالم عشق من چطوری؟

!صداش گرفته بود معلوم بود گ��ه کردە

سالم نفسم خ��م تو چطوری؟...

ـ اصال خوب ن�ستم
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!�� شدە ؟...

 �اش االن ـ دلم واست خ�� تنگ شدە �اش زودتر صبح �شه برگردی پ�شم ، اصال 
اینجا بودی

ق��ونت برم م�ام...

ن�ا� �ه �ا�ا و برد�ا انداختم بهم زل زدە بودند

� م�ای؟...ـ � ؟

نم �اری نداری... �  بهت زنگ م��
�
خدافظ...ع��زم �عدا

...�دون اینکه وا�سم خداحاف�� کنه قطع کردم

�ا�ا � �ا وا�سادو واسم دست زد

�ار��ال الحق که تو دخ�� م�� ��لندم کردی دخ�� ...ـ �ار��الاا

جلو اومدو روی موهامو بوس�د

:ز�ر لب حر� پچ زدم

عقدە ای ...ا�ش...
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برد�ا �ا ابروهای بهم گرە خوردە بهم زل زدە بود

!�� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت �اشدو رفت

:�ا عص�ان�ت �اشدم و رو �ه �ا�ا گفتم

ە ، اصال د�گه حوصله اش و ... ندارم از این  من د�گه �ا برد�ا آ�م تو �ه جوب نم��
 �لحظه �ه �عد ب�ینم اش �ا 

�
نم ز�ر همه �شنوم که از ازدواج منو اون حر� �  زن�د م��

 ��...

:�عد مک�� طوال�� و اخمای درهم چند قد� جلو اومد و متعجب گفت

؟ !ـ داری منو تهد�د م�ک�� دخ��

شما اینطوری فکر کن...

 بزنه از کنارش رد شدم و �ه اتاقم برگشتم
�

د�گه نذاشتم حر�

� و گرفتم بوق او� �امل �شدە بود که جوا�م و داد � �اهم حرف �. شمارە ی حس��
عد ازظهر برم �ه � زد�م تق���ا ساعت سه شب بود که بزور خوا�م برد قرار شد فردا �

...برم پ�شش

....

�شب هم د.معدم داشت سوراخ � شد. ساعت دو �عد ازظهر از خواب ب�دار شدم
ا�د � رفتم از جام �اشدم هنوز هم خوا�م � اومد و� �. شام نخوردە خواب�دم

856



ە دست و صورت ام و  شستم  ص�حانه � خوردم �م موندە بود معدم درد �گ��

خونه راە افتادم � ...بود�ا�ا خونه ن.از اتاق ام خارج شدم و �ه سمت آش��

وع کردم �ه خوردن  � چ�د �� ...خدمت�ار ص�حانه رو روی م��

� بودم �ع�� االن داشت چ��ار م � ص�حانه همه اش تو فکر حس�� ...�کرد� م��

...د�گه اە این د�گه چه سوال�ه حتما � �ارە

ون زدم واسه عم� کردن نق � �اری  شه ام�عد از اون شب �ارو�� که از خونه ب�� اول��
وع � کردم ...بود که روزم و �ا ند�د�ش ��

�عد از خوردن ص�حانه �ه اتاقم رفتم 

�ن ش�ل برم �ه ل�اس خوش�ل پوش�دم و �ه ارا�ش مخت� کردم دوست داشتم �ا به ��
فتادم هوا �م �م �ه د�د�ش ک�ف ام و برداشتم تق���ا ساعت پنج و شش بود که راە ا

داشت تار�ک � شد رس�دم 

از تا�� پ�ادە شد

!...ب کرد درە ن�مه �از ح�اط توجه ام و جل. خ�� دلم واسه اش تنگ شدە بود

گو�� ام و از توی ک�ف ام در اوردم و شمارە اش و گرفتم 

؟... الو سالم عشقم کجا��

...خونه ام... ـ سالم ع��زم
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...در ح�اط و چرا �از � ذاری...ای �ا�ا...

شدە  حاال اون و ول کن ب�ا تو دلم واست �ه ذرە... ـ فک کنم �ادم رفته

:ر�ز خند�دم و گفتم

...منم دلم واست تنگ شدە...

!در خونه هم ن�مه �از بود

!�ا ترد�د وارد شدم همه جا تار�ک ، تار�ک بود

؟
�

ـ نه �ا�ا جدی م��

...یچراغا خاموش ان مطمئ�� خونه ای؟ نکنه داری � �ه �م � ذار ... 

� تو خون �م �م داشتم !ه بودجلوتر رفتم هیچ صدا�� ن� اومد ان�ار نه ان�ار که حس��
مه جا روشن دستم و روی �ل�د برق بردم طو� نکش�د که ه. شک � کردم �ه بود�ش

شد

روشن شدن خونه همانا و سکته کردن منم همانا

یغ و داد راە �� آدم ر�ختند �م و ج. شوک عجی�� بهم وارد شد � جام خش�م زد
...انداختند �عد از چند دق�قه

858



:واسه این که دست بردارن جیغ کش�دم

تونه عروسیهههه؟... چه خ��

� جلو اومد :مح�م �غلم کرد و �ا خندە گفت. حس��

...م�ارک خوش�لم...ـ تولدت 

ون زد چشمام از حدقه ب��

!!!تولدمه امروز؟...

...ـ دوستان خانم خودش تولدش و فراموش کردە

وع کردن �ه خند�دن پ��ا پ��د و �غلم کرد همه ��

ـ تولدت م�ارک نفسم

مرس�� ق��ونت برم...

� داشت بهمون ن�اە � کرد جلو اومد و  :گفت  خودش و بهم آو�زون کرد حس��
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...ـ پ��ا زن ام و ول کن خفه اش کردی

پ��ا �ا اخم �ه سمت اش برگشت

 من چاقم؟
�

ــ �ع�� االن � خوای ��

� و گرفتم �ه جوری که پ��ا متوجه �شه فشار دادم و �ا اب رو اشارە کردم که مچ حس��
 نزنه که پ��ا ناراحت شه

�
:��ا دادبهم ن�اە کرد و �عد ن�اهش و �ه پ .حر�

...ـ نه ع��زم شما ت�ل �ا نم�

ــ ا�شش

پ��ا از کنارمون رد شد و رفت

� برگشت �ه سمت ام و تو چشمام زل زد حس��

ـ دلم واست قدە �ه نخود شدە بود

...دلم من واسه تو قدە �ه عدس شدە بود...

از حرف ام خندە اش گرفت

� ات دار�ا ـ ای ش�طون هم�شه �ه جوا�� تو آست��
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�له د�گه...

:مو گفت �ا دستم اروم زدم تو �ازوش. جلو اومدو مح�م ل�ام و بوس�د

�گو ب�ینم �ادوم کو؟...

...ـ اول ب�ا �ا مهمونا آشنات کنم �عد

ن� خوام ن� خوام اول �ادومو �دە...

ـ توله �ع�� تو ن� خوای �فه� ک�ا اومدن جشن تولدت؟

نه نه نه...

ما ـ لپتو �از � گ��

دستام و �ه گونه هام چسبوندم

حق نداری...

...ـ زن ا� ها
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� گفته ؟...

...ـ خودم م��م

 کردم و گفتم
�

:پو�

�ادومو بهم م�دی �ا نه؟...

م�غ تو �ه �ا دارە ...ـ ب�ا ب��م ، ب�ا ب��م 

تاق خواب کنج�او بودم �ع�� �ادوش �� میتو�ست �اشه دستم و گرفت �ه سمت ا
بردم

در اتاق و �از کرد هردوتا �اهم وارد شدین

وااااای خدای من �اورم نم�شه....

�م موندە بود اشک شوقم در ب�اد

ـ فک ن� کردم انقد خوشحال ��� 

� برگشتم و �غل اش کردم �ه سمت حس��
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مرسی�� عشقم...

 ارزوم بود فک نم�کر 
�

� ل�اس س�ندرال از �چه � � ارزوم و �ه ل�اس دق�قا ع�� دم حس��
�ا ذوق . نمچقد خوش�ل بود دلم م�خواست ساعت ها �ش�نم و ن�اش ک.براوردە کنه

�ه سم�ش قدم برداشتم دستم و روی دامن خوش�ل آ�� اش کش�دم

بنظرت اندازم م�شه؟...

...ـ ب�خش�د که سایز ل�اس ز�رتم دارما

:�ا خندە گفتم

راس م�گ�ا...

ە شدم برگشتم و دو�ارە �ه ل�اسه خ��

وای خ�� دوسش دارم دلم م�خواد ��ــــع بپوشمش...

سکوت اتاق و پر کردو من غرق تماشا بودم

� آروم گفت :حس��
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ـ دن�ا

:درحا� که جای جای ل�اس و ن�اە � کردم گفتم

جانم...

ی نگفت � !منتظر ادامه شدم اما چ��

� �اعث شد برگردم ب�ینم چشه ...و هم��

� بود !دست هاش و تو ج�ب های شلوارش فرو بردە بود و �ش �ای��

�ا د�دن اش تو اون حالت �ه جوری شدم

 افتادە
�

!همه اش احساس � کردم �ه اتفا�

:جلو رفتم و گفتم

!چ�ه عشقم...

...ـ راسش

� کش�� منو �گو ب�ینم �� شدە... وای حس��

...ـ راسش مامان و �ا�ا دارن م�ان اینجا
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� مع�� حرف اش ل�ام و از هم �از ک. اولش خش�م زد :ردم و گفتمو� �ه محض گرف��

؟... ...�ا من شو�� نکن تورو خدا!...چیی��

:�ا خندە گفت

ـ شو�� ن� کنم جدی دارم م��م

� به�� � پوش�دم... !�کن�اتوهم �خود �ه �ارا�� م!...خب � گف�� من �ه چ��

...�� د�گه�عدشم ل�اس ات و � پو ...ـ تو که همه �� بهت م�اد ق��ونت برم من

•••

 � "حس��

ذاشتم و نه برداشتم ن� دو�سم چطوری �ا�د � گفتم ز�ون ام بند اومدە بود یهو نه گ
:گفت

...� خوام زنم �� ...

چشاش قلم�ه شد
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:آب دهنم و قورت دادم و �لو�� صاف کردم

!...منظورم این بود که �اهام ازدواج ک�� !...منظورم... 

؟
�

معلومه حالت خوب ن�ستا!...ـ �� داری م��

اتفاقا خ�� هم حالم خ��ه از این به�� نم�شه...

زد ز�رە خندە

ـ �ع�� االن تو داری از من خواست�اری � ک�� ؟

ارە د�گه... 

:�الفه گفتم. خندە هاش اوج گرفت

!ای �ا�ا...

...ـ همه مد� اش و د�دە بودم این مد� اش و نه

 چ��ار کنم؟... 
�

� �ارمه م�� خب من �لد ن�سم اول��

ش مشخص بود �� تو دلش د � ارە بهم فقط ن�ام � کرد و از ل�خند ش�طنت آم��
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...م�خندە

خب جواب ات؟... 

ـ هولم هس�� که؟

...ارە خ�� هولم ��ــــع جواب �دە �دوو... 

ـ نه

کر � کردم دن�ا تو تمام این مدت ف. یهو �ل ذوق ام برای ش��دن جواب مث�ت اش پ��د
 کنه

�
اد ازدواج �دم �� فکر � کردم ا�ه بهش پ�شنه...واقعا دلش � خواد �ا من زند�

!برو برگرد قبول � کنه

!...لعنت �ه من �� فکر کردم �� شد

!نه؟...

...ـ اهوم نه

؟... �ع�� �� نه؟�ع�� ن� خوای �اهام ازدواج ک��

نه ن� خوام  -
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!داری � �ه �م � ذاری د�گه؟... 

�ه سمت ل�ا� که براش گرفته بودم رفت

ـ ق��ونت برم تو چقد خوش��

:اعصا�م داغونه داغون شدە بود

ـ �ه ل�است ابراز عالقه � ک�� �عد من اینجا ه��جم ارە؟

ـ ارە حسود جون

•••

"دن�ا

� و ناراحت رو ل�ه ی تخت خواب �شست � غمگ�� اسم دست از تماشای ل�. حس��
برداشتم و �ه سمت اش رفتم و کنارش �شستم

چ�ه ق��ونت برم؟... 

ه���  -
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چرا بهم ن�اە ن� ک�� ؟هووم؟...

:�ا اخما�� در هم و لح�� �امال جدی و عص�� گفت

...حلش کنما�ه من مش�� دارم �گو تا...ـ دن�ا واقعا جوا�ت منف�ه؟

�ه چشماش زل زدم

ن� تو�سم �ه درخواست اش جواب رد �دم

تظار ش��دن اصال وق�� ازم خواست�اری کرد تازە متوجه شدم که مدت ها بود ان
!دلم � خواست تا اخر عمرم کنارش �اشم! درخواست اش داشتم

ح� که �ا . ون راەد�گه ن� خواستم �ه قل�م دروغ ��م ن� خواستم خودم و بزنم �ه ا
اون تج��ه � کردم و کنار هیچ کس د�گه نداشتم

 �اهاش بزرگ شدە بودم
�

 های دن�ا فرق اون �ا همه ی آدم. ح�� برد�ا که از �چه �
ە د�گه بود. داشت � ...اون برای من �ه چ��

 چقدر ارزش دارە که من نخوام کنار ک� که دوسش د
�

ح�� . ارم �اشماصال مگه زند�
!ا�ه مدت زمان این عشق خ�� کوتاە �اشه

�خت�ا�� �عد جوا�� �� توجه �ه موقع�ت �دون این که ح�� �ه این و فکر کنم که چه �د
:که بهش م�دم در انتظارمه گفتم

...�اهات مش�� ندارم...جواب من مث�ته...
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�عد کنج�او ن�اە ام کرد. اولش چشماش درشت شد

 د�گه ؟
�

!ـ راست م��

� کردم �م و آروم �اال و �ای��

اهوم...

!یهو �غل ام کرد

.قول م�دم نذارم اب تو دلت تکون �خورە!...ـ ق��ونت برم عشقمم

!�م موندە بود اشک ذوق از چشماش �چکه

را��  دلم �ه حال خودمم � سوخت چجوری �ا�د �ا�ارو . دلم واسش � سوخت
...� کردم ؟

جلوش زار  واسه این که. حلقه ی دستاش و مح�م تر کرد اشک تو چشمام حلقه زد
:نزنم �ا ��� گفتم

� خفه شدم �خدا... ولم کن د�گه � خوام ل�اس خوش�لم و بپوشم...حس��
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:�ا خندە گفت

ـ ب�خش�د

ن� خوای �مک ام ک�� ل�اسم و بپوشم؟...

...ـ چرا که نه

مدام . ش شدمیهو متوجه ن�اه. �اشدم �جز ل�اس ز�رام همه ی ل�اسام و در اوردم
� � شد � بود . ن�اهش روی اندامم �اال و �ای�� ...خدااا چقدرم ن�اە اش سنگ��

؟... !چ�ه چرا اینطوری ن�ا م�ک��

:هول شدە گفت

!...ه��� !...ها؟ -

؟... !مطمئ��

:خند�دو گفت

...ـ نه
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ون... ون �ه پ��ا �گو ب�اد �مک ام ، ��ــــع ...برو ب�� ...برو ب��

خند�دو �اشدو و �ه سمت ام اومد

...�ه ز�پ د�گه � بندم خودم -

وزش ن�اە اش روم درحا� که مشغول دراوردن ل�اس و از تن مانکن بود �ا ل�خند مرم
� چرخوند

� ابروهام اوردم که خند�دو مشغول �ارش شد �ه سمتم اورد  ل�اس در اوردو . اخم ب��

� شلوار �اال کش�دم اش اشنه �لند کفشای �. از �شت ز�پ و �م��ند اش و �ست .ع��
خوش�لم و پوش�دم و موهام و �از کردم جلوی اینه ی قدی رفتم

خدای من صدبرابر �ه ل�اس عروس ز��ا بود 

دوس داشتم همه اش تو آینه �ه خودم ن�اە کنم 

ـ دورت �گردم چقد خوش�ل شدی

مگه زشت بودم که خوش�ل �شم؟...وا...

دل�اش و کنار از�شت �غلم کرد �ش و توی گردنم اوردو دستاش و دور �مرم حلقه ز 
:گوشم اورد و پچ زد

ی هس�� که �دجور �ه دلم �شسته ...ـ تو ز��ات��ن دخ��
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 ته. صدای جذاب مردو�ش ،گرمای نفساش عج�ب بهم احساس ارامش م�داد
� �اعث م�شد �دنم مور مور �شه و  احساس  ر�شش روی گردنم در لغزش بود هم��

ە هم دلم �ه ح� که هم دلم � خواست ادامه �د. عج�ب و غ���� بهم دست �دە
هش اجازە � خواست دست بردارە تا غرق حر�ا�ش �شم و خودم �ا دستای خودم ب

...�دم ت�د�لم کنه �ه �ه دخ�� دست خوردە

د � دت دو�ارە �عد این همه م! چشماش و �سته بود و �ه گردنم بوسه های ر�زی م��
� �ه را�طه ...اقدام کردە بود واسه داش��

ە � �ارم بود که دلم � خواست را�طه امون ش�ل �گ�� ن �� دو دفعه ی چو ! و من اول��
ش و �خواد بزنه ق�� اصال دوس�ش نداشتم هیچ تازە � ترس�دم از اینکه بزنه �ه � 

...نا�ارم کنه

� من �ا تمام وجودم دوس�ش داشتم واز حس خو . اما این �ار فرق داشت دم مطم��
...بودم

...داشت روم تاث�� � ذاشت �م �م �ا بوسه هاش

ل کنم . رگشتمنفس عم��� کش�دم و تند �ه سمت اش ب. س� کردم خودم و کن��
دروغ . ازچشماش � �ار�د چشماش جذاب و خوش رنگ اش خمار شدە بود ش�طنت

م اش و �ه قصد ن�م منم دلم � خواست برای �ک �ارم شدە اندام ورز�دە و خوش فر 
� �ه را�طه لذت  �خش لمس کنم ...داش��

زنم ز�رە دستم و �ه ق�ل این که ��� ب. و� نم�دونم چرا �م موندە بود بزنم ز�رە خندە
:س�نه اش چسبوندم و کنارش زدم و �ا خندە گفتم

ون...  ...برو کنار � خوام برم ب��
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ون اومد م که صدای دستم و جلوی دهنم گرفت. �دون ن�اە کردن بهش از اتاق ب��
خندهام �ه اوج نرسه

� برم که یهو چشمم �ه اقای مقدم اومدم که ...ومش افتادو خان از �له ها �ای��

� شدم ک. برگشتم و درە اتاق خواب و ن�اە کردم ه از اتاق ب�اد �ه خوردە منتظر حس��
ون و �اهم �ه استق�ال اشون ب��م اما نیومد که نیومد ...ب��

تصم�م گرفتم تنها�� �ه استق�ال اش برم

ه ن�اە �� بهشون �! اروم از �له ها رو � کردم تمام مهمون ها روم زوم کردە بودند
انداختم م�الدو رضا هم اومدە بودند

�ه سمت خانم و اقای مقدم رفتم

سالم... 

�ا ذوق �تا�ام و ن�اە کردند

ــ سالم دخ�� ز��ا چطوری؟

�  مر�... شما خ����

...ـــ ای جانم چقد ناز شدی دن�ا

مر� ل�� جون...
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...ــ الحق که سل�قه ی ��م �ه خودم رفته

م�الد . �ت � کرد�ا ل�خند ز��ا�� که �ه لب داشت �ا من و اقای مقدم صح ل�� جون
� دست داد دست اش و �ه س. �ه جمعمون پیوست منم مت�ه مامان و �ا�ای حس��

گرفت

بر خالف م�لم بهش دست داد

ــ تولدت م�ارک دن�ا خانوم

مر�...

ــ چند ساله م��� �سالم�� 

ب�ست و �ک...

اقای مقدم ل�مو کش�د

ـــ ق��ون عروس کوچولوم برم

وع ل. از حرکت اش خندە ام گرفت و� خندە ام تو �ه ل�خند خالصه کردم �� جون ��
کرد �ه خند�دن
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ـ انقد � �ه �ە عروس ام نذار�ن

...دستم و گرفت از کنار م�الد اقای مقدم رد شد�م

•••

 � "حس��

ون اومدم وارد �ش�من شدم �ن ل�اس ام و پوش�دم از اتاق ب�� به��

:م�الد �ه سمتم اومد و روی شونه ام زد

...ـ �ل� اخرش �ار خودتو کردی

!منظورت چ�ه ؟...

ابرو�� �اال انداخت و �ه دن�ا و مامان اشارە کرد

م گرم گرفتند �شسته بودن �اهم صح�ت � کردند از چهرە هاشون معلوم بود �� ه
...و غرق صح�ت اند
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ندونه فک  اقای مقدم �ه جوری عروسم ،عروسم م�کنه که هر �...ـ ن�اهشون کن 
� کنه � ساله دن�ا عروس خانوادە ی مقدمه

ا�� ق��و�ش برم از �س که �ه دل م�ش�نه عشقم... 

ـ اوە اوە عشقم؟

ن چهرە اش �ا د�د. ن�ا� �ه چهرە ی م�الد انداختم پ�دا بود �� حرص خوردە
عص�ا�� شدم

� مجبور �ه نف��نم نکن - حس��

فت که دست اش و گرفتم داشت م��

 م�الد؟...
�

!دیوونه شدی!...�� داری م��

:جلو اومد و اعص�ا�� پچ زد

� ک� که �ه دن�ا دل داد من بودم نه تو   اجازە ی حاال چون تو �� ...ـ اول��
�

 مقدم بزر�
دزد�دن عشق �ق�ه رو داری 

� ترم �ا�د �ش�نم و نظارە ...گر �اشم  و� من چون از �ه خانوادە ی سطح �ای��
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؟...
�

!حرف دهنتو �فهم م�الد معلوم هست �� داری م��

نم م�ارکت �اشه دادا � ما رفت�م...شـ من خودم م�دونم دارم در مورد �� حرف م��

ون کش�د و رفت دست اش و از دستم ب��

دم و  انقد عصا�م خورد شدە بود که ا�ه �اعث آبرو ر�زی ن� شد مهمو��  � و بهم م��
ون � نداختم همه رو �ا ت��ا از خونه ب��

ن�ا راە افتادمنفس عم��� کش�دم کراوات ام و مح�م تر کردم و �ه سمت مامان و د

� مامان ــ �ه �ه �� خوش��پ و جنتلمن ام ب�ا �ش��

؟...  سالم مامان خو��

ــ ق��ونت برم ع��زم تو چطوری؟

� �د ن�سم ...

گ�� شدە بود که متوجه ن�ا� �ه دن�ا انداختم �ه خانم ب�ا�� زل زدە بود انقد فکرش در 
حضورم �شدکنارش �شستم

ِاهم... 
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�ه سمتم برگشت

� ...ــ ق��ونتون برم چقدم بهم م�این  من برم شما راحت �اش��

ـ نه ل�� جون �مون

ــ نه ع��زم �ار دارم دو�ارە بر م�گردم

دند � اووف چقدم خودمو�� �اهم حرف م��

...دم اشدست دن�ارو گرفتم و تو �غلم کشون. مامان از کنارمون رد شدو رفت

تو چشماش زل زدم

اخ��ن �ارت �اشه �ا احساسات من �ازی م�کن�ا... 

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ تازە کجاشو د�دی

انوم خانوماداری منو مجبور �ه �ه �ارا�� م�کن�ا ، مواظب حرف زدنت �اش خ... 

ـ نه �ا�ا جرات اش و داری؟
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حاال می�ی�� � جرا�شو دارە � ندارە؟...

خواه�م د�د...ـ �اشه

دو�ارە �ش و �ه سمت ب�ا�� برگردوند

ە خ�� اشناست - !ق�افه ی این دخ��

کدوم؟...

دست اش و �ه سمت خانم ب�ا�� کشوند

کت فعال�ت �  کرد ح�� �ک �ارم تو تمام این سال ها�� که ب�ا�� �ه عنوان م��� تو ��
ه اون ش�ل چون هیج احسا� درون من �س�ت �. س� نکردم رو ق�افه اش زوم کنم

!ح�� حس کنج�اوی �ا �ه توجه زودگذرە سادە. ن� گرفت

 اما دلم نیومد اون لحظه رو دس�� دس�� �دون د�دن عکس العمل دن�
�

ا �س�ت �ه حر�
:که قرار بود بزنم از دست �دم

� بی�� چقد خوش�ل شدە ...ب�ات�ه د�گه ...

:ابروهاش بهم گرە خورد و حر� لب زد. �ه سمتم برگشت

ـ عههه خوششش ِ�للل شدە ؟
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:�ا روی �ا انداختم و گفتم

...اوووف خ��...

 کردم و در ادامه گفتم
�

:پو�

مون ب�اد... شا�سم نداش��م �ه زن خوش�ل گ��

:�� از دستاشو روی گردنم گذاشت و فشار داد و �ا عص�ان�ت لب زد

ـ � خوای خفه ات کنم هوووم؟

...وم کردمرو چهرە ی �امزە ی عص�ا�� اش که در حد مرگ خندە دار شدە بود ز 

ی نموندە بود بزنم ز�ر خندە � ...چ��

 کردی  چرا منو �ه مامان ، �ا�ات...ـ تو که از خانوم ب�ا�� خوشت اومدە 
�

معر�
 طراوت ،...برو بهشون �گو طراوت خانومه ب�ا�� و دوست دارم...هان ؟
 � برو برو پ�شه عشقت...از هردوتاتون �دم م�اد...هه...حس��

� کش�د�اشدو رفت ...�� اخت�ار ��� زدم ز�رە خندە. دست اش و �ای��

از جام �اشدم و واسه عرض ادب �ه سمت �در رفتم
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•••

"دن�ا

� برخالف گفته ی من �جای اینکه برە پ�شه ب�ا �� رفت پ�شه از اونجا�� که حس��
�ه سمت ب�ا�� رفتم. �ا�اش

سالم خانم ب�ا�� چطوری؟...

وتا �ه سمتم هر د. مشغول گپ و گفت �ا ��ی �ا قد متوسط و ق�افه ی معمو� بود
 � برگش��

 بزنه گ
�

:فت��ە بهت زدە ن�اهش و روم چرخوندو ق�ل اینکه ب�ا�� حر�

� خانوم ــ سالم چقد شما ز��ای��

مر�...

ب�ا�� ل�اشو واسه ��ە کج کرد 

ـ شما ن� خواین ب��ن؟
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مت ام برگشت ب�ا�� �ه س. ��ە �ش و ز�ر انداخت و خودش و ازمون جدا کردو رفت
:و ل�خند زور� که �ه ل�اش چسبوند بود گفت

؟ � ـ سالممم خانوم مر� شما خ����

� تا �امو بر انداز کرد

ـ وای چقد خوش�ل شدین بزنم �ه تخته این ل�اس خ�� بهتون م�ادا

...تغی�� کردی ب�ا�� ...مر�...

:دس�� روی پوسته اش کش�د و گفت. �ا عشوە ا�� حال بهم زن

ـ ارە همه بهم م�گه 

واسه . ل�دە بودعینک ذرە بی�� اش و برداشته بودو �� لوازم آرا��� �ه خودش ما
� هم �ه کوچولو تغی�� کردە بود ج�ب بود واقعا از ق�افه اش خوشم ن� اومد ع. هم��
� و گرفته بود ە چشم حس�� !این دخ��

� و ن�اە کردم �ه �� �ا . تا حواسش نبود ن�اهم و روش چرخوندم. برگشتم و حس��
� ت�پ و ق�افه ای اخه چطور ممکنه سل�قه اش ب�ا�� �اشه !همچ��
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:برگشتم �ا اخما�� درهم رو ق�افه ی ب�ا�� زوم کردم که گفت

هزار ساله ش�د...تولدتون م�ارک...راس�� _ 

:ل�خندی مسخرە روی ل�ام اوردم و گفتم

مر� ...

ە کرد حر� دندونام و  � از دخ�� دم که طرف  �ا �ه �اد اوردن تع��فا�� که حس�� بهم ف��
�ا� �ه مهمون �� اخت�ار اخمام تو هم رفت از کنارش گذشتم ن. و فحش �ارون نکنم

ها انداختم 

� انداختم ن�ا� �ه حس. صدای موز�ک خ�� ز�اد بود جون م�داد واسه قر دادن ��
وی تک م�ل چشمم �ه رضا افتاد ر . کنار �ا�اش ا�ستادە بود و مشغول گپ و گفت

فت  �شسته بودو �ا گو�� اش ور م��

� �� اهم�ت از کنارش گذشتم و �ه سمت رضا  روی . رفتم واسه در اوردن حرص حس��
م�ل رو �ه روش �شستم �شو �اال اورد �� ذوق کرد

�ا د�دن ق�افه اش �م موندە بود بزنم ز�ر خندە

؟...ـ سالم دن�ا خانوم خو��

�اشدو اومد کنارم �شست
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...خو��  مر� تو... 

ا...ـ مرسی��  تولدت م�ار�ا �اشه خوش�ل خانوم...چه خ��

خوش اومدی...مر� رضا جون...

م�دو�ستم خوشحال � �� زودتر میومدما...مرسی��  -

:ن�اە یخ زدم و روش چرخوندم و گفتم

�ارە خو�� کردی اومدی...

...ناخدا�اە ن�اهم و رو صور�ش چرخوندم. ل�خند زد

...وش�ل مش�چشم و ابروی مش� بی�� خوش�ل و صورت زاو�ه دار �ا �ه ته ر�ش  خ

ی شد؟ - � !چ��

:�ا صداش ن�اهم و تند ازش گرفتم و گفتم

ه��� ...نه نه...

 کردو گفت
�

:پو�
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مثل اینکه قرارە �اهاش ازدواج ک��  -

:بهت زدە گفتم

!�ا �؟...

� د�گه - � ...حس�� �� هووم؟ فکر کردی دعو�شون کردە واسه...مامان و �ا�اش و بب��

 دعو�شون کردە که!...وا...
�

...�ع�� م��

� کردم و گفت :�ی �اال و �ای��

تت دخ�� ...معلومه که ارە - ...طرف � خواد �گ��

ون دادو گفت :نفس پر از ح��� ب��

...خوش�حالش -

نم تو دهنتااا... � واج کنهحرف مفت نزن ک� قرار ن�ست �ا ک� ازد...رضا م��

:متعجب ن�ام کردو گفت
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؟ - !�ع�� ن� خوای ز�ش ��

•••

 � "حس��

ته بودو مشغول �گو همزمان �ا صح�ت �ا ، �در �ه دن�اهم ن�اە � کردم کنار رضا �شس
...�خند

ب�خش�د �در االن م�ام...

احمق من که م�دونم م�خوای حرص منو در ب�اری

�ه سم�شون رفتم روی م�ل رو �ه روش �شستم

�ا د�دنم خودش و جمع و جور کرد. رضا �ش و �ه سمتم برگردوند

� چطوری؟ - عه سالم حس��

:درحا� که ن�اهم رو ق�افه ی اخموی دن�ا بود گفتم

مر� خ��م...
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•••

"دن�ا

� ن�اە کردم گوش�ه رضا �ه صدا در اومد �� اهم�ت �ه حس��

ــ ب�خش�د

�اشدو رفت جواب گو�� اش و �دە

� �ا روی �ا انداخته بودو بهم زل زدە بود�ا کت و شلوار طو�  رنگه اش آدم حس��
!فقط دلش � خواست ساعت های �ش�نه و ن�اهش کنه

...لعن�� تو چقدر جذا�� اخه

!مگه م�شه �ا وجود تو من �ه کسای د�گه ح�� ن�اە کنم؟

�اشدو اومد کنارم �شست

قای مقدم و ل�� جون و ا. �� اهم�ت �م و چرخوندم و �ه مهمان ها ن�اە کردم
م�د�دم که �اهم صح�ت � کردند و � خند�دند

� � خواست �ا من ازدواج کنه !�ع�� واقعا حس��

!نکنه واقعا تصم�م اش قطع�ه

یهو گرمای نفس هاش و توی گردنم احساس کردم

�ه سمت اش برگشتم
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؟... � ...دیوونه شدی ؟این چه حرکت�ه! چ��ار داری م�ک�� حس��

:مظلوم ن�ام کرد

 � ...ـ چ�ه؟ �اری نکردم �ه کوچولو موهاتو بو کردم هم��

جلوی اینا؟...

...ـ ب�خش�د که زن�

...�ذار اسمم برە تو شناسنامه ات �عد این �لمه رو �ه ز�ون ب�ار... 

� که اسم ...ات رفته تو قل�م �اف�ه ـ هم��

�ه چشماش زل زدم. ل�خند روی ل�ام �شست

...هردوتامون اروم بهم نزد�ک شد�م که ل�ای همد�گه رو ببوس�م

دم و د ر حا� که نفس نفس یهو �ا صدای �لند پ��ا از جا پ��د�م �ل�ام و روی هم ف��
دم گفتم � :م��

...وای خدا ازت نگذرە...
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� �ا عص�ان�ت گفت :حس��

ته آروم تر  ـ چه خ��

قل�م از جا کندە شد �خداا... 

:روی موهام و بوس�دو گفت

خدا نکنه ع��زم -

:پ��ا درحا� که طل��ارانه ن�امون م�کرد گفت

م برقصه واسمون ــ وا مگه چ��ار کردم ؟ اومدم زن داداشم و ب��

ر �دم واسه پ��ا جلو اومدو دستم و گرفت خودمم خ�� دوست داشتم �ه خوردە ق
� هم وقت و تلف نکردم � داش��م راە � افتاد�م �ه سمت مهمان ه. هم�� ا که حس��

وگرفت دستم

!چ�ه؟...

گفتم که گفته ...ارمـ دیوونه �ازی در ن�ار�ا من اصال حوصله پروندن مزاحم هات و ند
 

�
نگف��  �اشم ن�
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. .هردوتامون ��� زد�م ز�رە خندە. ن�ا� �ه پ��ا انداختم

...�اشه �ا�ا...

تق���ا دوازدە شب بود که مهمو�� تموم شد

..رفتند �الخرە از اقای مقدم و ل�� جون �شکر کرد�م و خداحاف�� کردند و 

ە رو چرخوندو درو �ست � دستگ�� حس��

...ل�ا� که اول مهمو�� �� ذوق داشتم واسه پوش�دن اش

 ام چند برابر � شد 
�

!�ا د�دن اش احساس خست�

� برگشتم لقه روی پنجه وا�سادم و دستام و دور گردنه اش ح. �ه سمت حس��
...و�ا لحن �چه گونه گفتم کردم

خسته شدم...

...تچسبوند و چشماش و �س دستاش و دور �مرم حلقه کردو �ش و �ه �م

دو�ارە . بود قلب نا آرومم کنارش آروم گرفته. چقد کنارش احساس آرامش � کردم
ردم و �ا ��� از خودم جداش ک. داشتم احساسا�� � شدم و اش�م داشت در � اومد

:گفتم

� � خوام برم ل�اس هام و عوض کنم برم خونمون... ....عهه ولم کن حس��

...�ه سمت اتاق خواب قدم برداشتم م
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ول خوردم و� اتاق تار�ک بود ا�اژورو روشن کردم جلوی اینه ی قدی رفتم �� و 
� و صدا زدم � هم حس�� :دستم �ه ز�پ ل�اس ام نرس�د واسه هم��

... � حس�ی��

چند دق�قه ای نگذشته بود که وارد اتاق شد

ـ جانم ع��زم؟

...ز�پ ل�اسم و �از کن واسم...

.�شت �م وا�سادو �م��ندو ز�پ و آروم  �از کرد

� افتاد !یهو ل�اس �ای��

مون عج�ب و سکوت ب�ن. �م و ز�ر انداختم و آروم ن�اە ام رو اندامم چرخوندم
!غ��ب بود

...یهو متوجه گرمای دست اش روی �مرم شدم

دم وهام و کنار زدو م. آروم �دن ام و نوازش � کرد �ه اخت�ار �ل�ام و روی هم ف��
وع کرد . �ش و تو گردنم فرو برد �ه  هرم نفس هاش تح��ک کنندە بود ��

!...بوس�دنم

 � از لذت . دآروم  دست اش و حرکت م�داد و �ه گردنم بوسه های ر�ز و سط� م��
 ام ت. عج�ب بود در برابرش هیچ مقاوم�� ن� کردم. گوشه ی ل�م و گ��دم

�
وی زند�

��ه کنندمردای ز�ادی له له زدە بودن واسه این که این لحظه رو �اهام تج
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...اما من هیچ وقت م�� بهشون نداشتم

� و در من شعله ور � کرد � ک� بود که حس خواس�� � اول�� مت اش �ه س. حس��
برگشتم

� �ارش بود. توی چشمام زل زدم ...اون هم اول��

...دق�قا مثل من

صورت اش و جلو اورد

...�ه جورا�� داشت ازم اجازە اش و � گرفت

...عقل و منطق و کنار گذاشتم

قب عقب �ه ع. روی پنجه وا�سادم و ل�ام و �ه ل�اش چسبوندم و بهش اجازە دادم
سمت تخت رفتم و روی تخت افتادم

روم خ�مه زد و �ه �دن ام و غرق بوسه کرد

د�م � هردوتامون نفس نفس م��

�ان قل�م �دجور �اال رفته بود و اون لحظه �ه لحظه من لذت نزد�ک��  و�ه مرز ��
...� کرد

...دست اش �ه سمت ا�اژور بردو خاموشش کرد

� مانع �ازو ! �ل �دنم ان�ار له شدە بود. �ا درد شد�د از خواب ب�دار شدم های حس��
اشدو �شست حرکت ام � شد �ه خوردە وول خوردم که �اعث شد اونم ب�دار �شه �

:دست اش و توی موهاش بردو �ا صدای خا�الود گفت

ـ وای ساعت چندە؟
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و اون موقع�ت ن�ا� �ه �دنم انداختم ح�� ل�اس ز�رم تنم نبود �ا د�دن خودم ت
 درد و لذت بود جلوی چشمام مرور شد 

�
...اتفاقات د�شب که تال�

� �ه سمت ام برگشت جلو اومدو آروم ل�امو بوس�د. حس��

...ـ خو�� دن�ام

گذاشتم   دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و عقب کشوندم اش �ه دستم و روی تخت
...و �ا �ه دستم ملحفه رو گرفتم که س�نه هام پ�دا ن�اشند

!هرچند اخه مگه پ�دا نبودن س�نه هام فا�دە ا�� هم داشت؟

� آنچه که ن�ا�د د�دە � شدو د�د و جاها�� که �ا�د از لخت ب ودنم خجالت حس��
� هم �اعث شد ە بود از این �کشم هیچ گونه حس خجال�� درونم بوجود نیومد و هم��

...�اشم که فاقد ل�اس جلوی ن�اهش �اشم ه�چگونه ترس و واهمه ا�� نداشته

� �� زور زدم واسه �شس��

� دست اش و �شت کتف ام بردو �م�م کرد حس��

از درد ز�ادی صورتم جمع شد

...آااخ...

:�ا نگرا�� ن�ام کردو ترس�دە لب زد

خو�� ع��زم؟ -
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 عصا�م داغون بود
�

:�ا ��� گفتم. از شدت درد و خست�

و ...نههه... نحالم �دە ا�ه ن� خوای از دستم دلخور �� �مشو برو ب��

تازە فهم�دم چه زری زدم. بهت زدە بهم زل زدە بود

...ب�خش�د...ب...

جلو اومدو پ�شون�م و بوس�د

�اشو ل�اسات و بپوش ب��م ص�حانه �خور�م...�اشو...ق��ونت برم -

...�اشدو ملحفه رو دور �مرش پیچ داد و �ه سمت �مد ل�اسش رفت

مام پر از اشک شد تا اومدم تکون �خورم درد �ل �دنم و در بر گرفت و �� اخت�ار چش
:و نال�دم

م از درد...آخ... ...دارم م�م��

ت اش بود که تند ن�ام کرد �ه سمتم . �دە بوداین �ار واقعا ترس. درحال پوش�دن ت���
اومد

دن�ا -
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م �� این که �ه این فکر کنم �� د ارم م��م و د�گه نتو�ستم جلوی خودم و �گ��
:درمقا�له � وا�سادم گفتم

آشغاله عوضی�� تو چ��ار کردی؟؟؟؟...

!�ا م�� دن�ا ؟!...من؟...م -

�م و ز�ر انداختم و فقط اشک � ر�ختم 

م�دونم...ال� من ق��ونت برم -

...ه�چ�ه ه��� ..ه��� ...تو چیو م�دو�� هان؟...

 من احمق ام نم�فهمم؟ -
�

� خوای ��

ارە تو احم�� و ه��� حال�ت ن�ست...

دی و نزدی؟...دس�ت درد نکنه د�گه - �  حدی�� موندە که �ا�د م��
�

حر�

:�ا گ��ه گفتم
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� تو واقعا ن� بی�� حالم رو؟... !حس��

خب ع��زم من دارم ازت � پرسم خو��  -

:جیغ زدم

نههه درد دارم... 

ون اورد �اشد و ل�اس هام و از توی �مد ب��

مت پ�ش مامان ...ـ �اشو �مکت کنم ل�اساتو بپو�� ب��

عصا�م خورد بود

درد داشتم

...مغزم هنگه هنگ بود

:اصال ن� فهم�دم دارم �� م��م و چ��ار م�کنم

پ�ش مامانت چرا؟� خوای شاە �ار د�شب ات و بهش اطالع �دی؟... 

اش و توی موهای مش� اش فرو برد.دست

مت معاینه ات کنه  ...ـ نه ع��زم � خوام ب��
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وع کردم �ه گ��ه کردن ...دو�ارە ��

ن� خوامم...

مع کردم و �دن ع��انم و ج. برد و کنارش زد جلو اومد دست اش و �ه سمت ملحفه
زانوهام و �غل گرفتم 

� ا نداختم حال �ا د�دن ملحفه ی خو�� �م موندە بود �� هوش �شم ن�ا� �ه حس��
...اونم �م�� از من نبود

:مبهوت و عص�ا�� ن�اهش از تخت گرفت و بهم داد

!...من چه غل� کردم؟!...من!...ـ لعنت �ه من

مح�م هل اش دادم. جلو اومدو دستاش و دور �دنم برد

ل�اسام و �دە...

ـ � خوام �مکت کنم

:�ش داد زدم

ن� خوااام...
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عقب رفت و دستاش و �ه �شانه ی �سل�م �اال برد

آروم �اش عشقم ...�اشه �اشه -

ل�اسارو روی تخت گذاشت 

ا�� که الزم داشت و برداشت و از اتاق خارج شد � �ه سمت �مد چ��

•••

 � "حس��

...چه گندی زدم

م � شه اما این �ارو فکر � کردم �عد از اقدامم دو�ارە خودش و کنار � کشه و مانع ا
!نکرد

ز دست داد هیچ چرا حا�� شد ادامه �د�م درحا� که دخ�� بود�� که ا! چرا واقعا؟
!جا�گ���� د�گه نداشت

ا�� توی �م �ه دلم � گفت �خاطر عالقه اش بود و �� د�گه �اعث � شد حرف ه
ەردو �دل �شه که فکر کنم �عد از اتفاق د�شب دن�ا ولم � کنه و م ��

ز د�شب چون رفتاراش هیچ کدوم ش��ه ق�ل ا. حق هم داشتم اونطوری فکر کنم
!نبود
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ص�� و پرخاشگر اما شا�د �ا�د بهش حق �دم و ��م درواقع اون حق دارە ناراحت و ع
 که افتاد اتفاق سادە و پ�ش �ا افتادە ای نبود 

�
که �شه سادە از کنارش   �اشه چون اتفا�

ی �شدە � ...گذشت و گفت که چ��

ن�ا�د �ا پیچ . شطب�� بود رفتار . �ا د�دن عص�ان�ت اش در مقا�ل اش مقاومت نکردم
د و ب � دلم . هم فحش م�داداش � شدم حق �ا اون بود ح�� ا�ه تا آخر عمر �م داد م��

...اشوب بود

�ا�د هر . همه ��  بزنه ز�ر �ا حا� که براش �ه وجود اوردە بودم هر آن ام�ان داشت
خونه رفتم . چه زودتر مامان از این قض�ه مطلع � شد � �ه سمت اش��

� چهار نفرە ای که توی �اغچه بو  د گذاشتمص�حانه رو امادە کردم و روی م��

دن�ا عاشق فضای �اغچه ی بزر�م بود

 بودن و هیچ وقت فکرشو نم�کردم پرورش دادن �ل و گ�اها�� که تو �لدان ه
�

ای بزر�
رامش فضا�� رو بوجود ب�ارە که �اعث منتقل کردن ا. مواظ�ت از درخت ها

...تنهاام�د زندگ�م �شه�ه

!اصال � فکرش و � کرد من یهو عاشق �شم

ی که �ه دعوت دوس�ش �اشو توی مهمو�� گذاشته بود � فکرش ! اونم عاشق دخ��
ش شدە و و � کرد �عد گذشته چند ماە من �ا تمام وجود احساس کنم که قل� م اس��

 کرد؟
�

!�دون اون ن� شه زند�

چه احساس عجی�� 

ی � ...چه احساس دل انگ��
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� اش !چقدر حس خو�� دارە داش��

!من هیچ جورە ن� خواستم این احساس و از دست �دم

...رها کردنه اون مساوی بود �ا مرگ من

•••

"دن�ا

مجبور شدم  �ه حموم رفتم ل�اسا�� که دو روزە پ�ش �خاطر کوچ�ک بودن چمدونم
ز �له هارو جاشون �ذارم پوش�دم موهام و خشک کردم و از �شت �ستم �ه سخ�� ا

� کردم

؟... � کجا�� حس��

� از بهشت کوچولو وارد �ش�من شدو �ه سمتم ا ومددر �ش�من �از شد حس��

؟ ـ ق��ونت برم خو��

م... �ه کوچولو به��

ب�ا ب��م ص�حانه �خور�م...ـ خداروشکر
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گرفتم  �ه سم�ش) وا�سا �جات(که دستم و �ه معنای . جلو اومد که �غلم کنه

م ... ولم کن خودم م��

خودشو عقب کش�د

...ـ حداقل �ذار �مکت کنم

�ا اخم �ه سمت اش برگشتم

م... گفتم خودم م��

� هم �شت �م � اومد که  نیوفتآروم آروم راە افتادم حس��
�

...هاتفا�

•••

 � "حس��

...آروم �شست. صند� و براش دادم عقب
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:ز�ر لب پچ زد

...عو�� ا�ه م�دو�ستم خ��زە خوردن انقدر لرز دارە عمرا ا�ه -

...یهو متوجه ن�اهم شدو حرفش و قطع کرد

...�شستم و نون �ست و برداشتم و مشغول مال�دن م��ا روش شدم

خجالت نکش �ق�ه اش و �گو...

� واقعا چرا؟ - !حس��

:ن�اهش کردم و گفتم

!�� چرا؟...

�ا م�ما� رو تو �ارە خودت و کردی �و مرو گندە �شس�� داری م� ...ه��� ولش کن -
منه �د�ختم که دارم درد � کشم...نون که نوش جان ک�� 

:�ا خندە گفتم

چ�ه ناراح�� من �و مرو گندە �شستم کنارت؟...

معلومه که ارە -
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؟...  ناراح��
�
!جدا

...ناراحتم...گفتم ارە -

و برداشتم و ز�ر �لوم بردم �ارد پن��

دم و مردم�اشه �س من خودم و � کشم تا تو خ�الت راحت شه که من درد کش�...

:رفت�� اهم�ت ن�م ن�ا� بهم انداخت و دس�ش و جلو اوردو نون و ازم گ

 �عد خودت و � -
�

کشاول اینو �دە من �خورم دارم هال� � شم از گشن�

بود بهت زدە  از اون همه جرات اش از ه�� اهم�ت نداد�ش که حسا�� هم رو اعصاب
� اوردم و تو پ�ش دس�� گذاشتم و �ای�� ...�ارد پن��

مر� واقعا...

:درحا� که لقمه ی تو ده�ش و � ج���د گفت

...خواهش م�کنم ع��زم -

ە شدە بودم و تو فکر بودم �ا عص�ان�ت جیغ زد :بهش خ��
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ررر... برام لقمه �گ��

:هول و ترس�دە از این که جیغ و دادراە نندازە گفتم

�اشه �اشه آروم �اش -

م اش دک�� ص�حانه اش و خورد �عد از �� �ل �ل و جرو�حث �الخرە را�� شد ب ��
� شد�م تو راە ح�� � ه �لمه هم واسه ی معاینه ل�اس هاش و پوش�دو سوار ماش��

ە بود و پ�دا بود حسا��  ذهن اش درگرە و  �اهام حرف نزد و همه اش �ه گوشه ای خ��
...تو فکرە   

ساختمان  �ه جلوی. منم �ا ا�ار �ه صح�ت س� نکردم اعصاب اش و بهم ب��زم
پزش�ان رس�د�م 

� پ�ادە شدم و درو واسش �از کردم �اهم وارد شد�م از ماش��

•••

"دن�ا

� جلو رفت که وقت ق�� و �اد  من روی م�ل رو �ه روی �ان�� م��� �شستم و حس��
...اوری کنه

� و م��� زوم کردم که نزنه عشق � �ه ز�رم و ازم �قا�ه سا�� روش ح. رو حس��
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کردە   حساس شدە بوم هرچند هرکس د�گه ای هم جای من بود رو ک� که ز�ش
...حساس � شد صدرصد

 � !ــ سالم اقای مقدم خوب هست��

� ...مر�...ـ سالم  شما خ����

ا_  ...چه خ��

ن��ت دار�م واسه امروز...سالم��  -

ە �ی کج کردو بهم ن�اە کوتا� انداخت و رنگش پ��د !دخ��

�ف داشته �اش�د!...�له...اها_  ���!

م��� از  از سالم و احوال پر� گرم اش �ه م��� و شناخت عج�ب و غ���� که
� داشت تعجب کردم �عد از �� صح�ت اومدو کنارم �شست. حس��

تو فکر فرو رفتم 

... � حس��

ـ جانم ع��زم
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!این تورو از کجا � شناسه؟...

 م�فه� 
�
ـ حاال �عدا

االن �گو...

گفتم که �عدا -

�ا اخم م��� و ن�اە کردم

نگ، از دس�� که �ه دخ�� ب�ست و پنج تا � ساله تمام صورت عم� و موهای کر� ر 
� ن�اە  ز�ر چونه اش گذاشته بودو گه گداری ن�اهش و از مان�تور � گرفت و �ه حس��

. متوجه تأتو های ز�ادش شدم م�داد

ونه و پ وست سف�دو �� اخت�ار ن�ا� �ه دستام انداختم انگشتای ظ��ف و دخ��
خن هامو هم ح�� انگش�� و دست بندم نپوش�دە بودم نا! �دون ذرە ا�� تأتو.شفاف

...ال� نزدە بودم

...�ه خوردە متاسف شدم واسه ی خودم

ا�� که تال  ش � کردند واسه �اورم ن� شد از نظر ظاهری من چقد سادە بودم و دخ��
� چقد عج�ب و غ��ب ...جلب توجه حس��

� بود �م و چرخون ە هنوزم ن�اە اش رو حس�� دم �ه سمت �م و �اال بردم دخ��
 � ...حس��

ە شدە �اشه انگشتاش و ب هم گرە زدە فک نکنم ح�� �ه لحظه هم متوجه ن�اە دخ��
� اش متوجه شدم تو فکر بود آروم پچ . �ه دادم�م و �ه شونه اش تک. بود از � �ای��

907



:زد

ـ خسته شدی؟

اهوم �ه خوردە...

ـ ق��ونت برم االن ن��تمون � رسه � ر�م تو

...زل زدم تو چشمای رنگ در�اش

� ا ا�طم حس دوست داش�� ش و تمام اخالق هاشو دوست داشتم تو �دت��ن ��
احساس � کردم 

...تمح�� زما�� که عص�� � شدو �م داد � زد �ازم ته دلم دوسش داش

...تو فکری جوجه -

تو تو فکری...ها؟نه تو فکر ن�سم... 

!ـ من؟

فک نکن نفهم�دما...اهوم...

اومد که صح�ت کنه در اتاق دک�� �از شد

ن�ا� �ه دورو برمون انداختم �ل ب�مارا رفته بودن
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� �ا رو�وش پزش� ظ.ن�ا� �ه در اتاق دک�� انداختم !اهر شدیهو مامان حس��

� و ن. داشتم از تعجب شاخ در میوردم :�اە کردم�م و چرخوندم و بهت زدە حس��

مامانت اینجا چ��ار م�کنه؟اونم �ا رو پوش سف�د؟...

ە د�گه - دک��

�ا ش��دن جمله اش مغزم پوک�د

؟... !!!چیی��

...�اشدم که زودتر فلنگ و ب�ندم که یهو

ــ سالممم عروس �لم خو�� ق��ونت برم؟

آخ آخ د�گه �ار از �ار گذشته بود

�ه سمت اش برگشتم اعص�ان�ت ام و �ه زور �ه ل�خند ت�د�ل کردم

؟... � مر� خ��م شما خ����

� �دن�ستا ـ مامان �ه حال�م از من ب��
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ل�خند زد

ــ خو�� �� �لم

 کردو گفت
�

� پو� :حس��

ه� �د ن�س�م -

�ه اتاق اش راهنمای�مون کرد

روی م�ل . رار موندنهنوزم تو شوک بودم �ا�د چ��ار � کردم نه راە فرار داشتم نه ق
� � �ا بود �شستم حس��

ــ خب �گو ب�ینم مش�لت چ�ه خوش�لم؟

� انداختم اونم بهم ن�اە کرد موندە بود�م �� �گ�م ن�ا� �ه حس��

...ـ مامان �ه لحظه م�ای اونور

مشکوک ن�اهش ب�نمون در چرخش بود

:�عد از �ه مکث طوال�� گفت

...حتما...ــ �اشه
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ون رفتند از اتاق ب��

•••

 � "حس��

مامان و �ه �� از اتاق ها بردم

!ــ �گو ب�ینم �� شدە؟

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...ـ راسش

ــ راسش؟

نم�دونم چجوری ��م...

. وداز � کنج�اوی اخماش درهم شدە بود و دست �ه �غل روم زوم کردە ب

وع کردم �ه حرف زدن یهو�� دل و زدم �ه در�ا و ��
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� منو دن�ا افتاد...  راسش د�شب �ه اتفاقا�� ب��

چشای مامان دو برابر شد

...وب بودد�شب که تولدش بود و ما پ�شتون بود�م تا اخ��ن لحظه هم حالش خ_ 

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...�عدە شما...

...�ا دس�ش زد �شت اون دس�ش

� تو چ��ار کردی؟چه �ال�� � دخ�� مرد...ــ خا� �ه �ممم م اوردی؟خدا وای حس��
...��م چ��ارت کنه

گرفتم  �دجور عص�� شد ترس�دم و قد� عقب گذاشتم و �ه خوردە ازش فاصله

...گه�الخرە دیر �ا زود �ا�د اتفاق � افتاد د�... �اری نکردم مامان...

ــ �اری نکردی؟ا�ه �ا�ات �فهمه روز�ارتو س�اە � کنه 

� منو شما �عدشم �ا�ا د... �ه ب�� � ن�ارو �ه عنوان اوال قرار ن�ست �ا�ا �فهمه �ه چ��
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عروس اش انتخاب کردە

 تو فک کردی �ا�ات دو �ار بهش گفته عروس �لم
ً
؟ مگه ما � دون�م د�گه تمومهــ او�

ز دهمت در م�اد دن�ا ک�ه و تو چه خانوادە ای بزرگ شدە که �دون فکر کردن هر�� ا
� من و تو �مونه ؟ �عدشم � گفته قرار ب��

�
...م��

مامان...

�کردیا�ه �ه نفر این �الرو � خواهرت میورد چ��ار م...ــ مامان و درد

...و گرفت یهو چهرە ای پ��ا توی ذهنم �ه تص��ر کش�دە شدو خون جلوی چشمام

گردن اش و � شکنم...

ە �فمهمه چه �ال�� �ت م�ارە؟ ــ م�دو�� ا�ه �ا�ای این دخ��

...دستام و توی ج�ب هام فرو بردم و�م و ز�ر انداختم

� �اری ازت � بزنه...عه عه عه_  و آبروی  من ا�ه � دو�ستم قرارە �ه همچ��
ی محال بود �ذارم �ا�ات اجازە �  امون و ز�رە سوال ب��

�
دە سوف�ارو کنار �ذاری خانواد�

 ک�� 
�

ی که فک نکنم ح�� �ک �ارم خ...و بری �ا دن�ا زند� انوادە اش و د�دە اونم دخ��
د�دی؟...�ا�� 

د فقط متوج �  که داشت م��
�

� اون همه حر� ه سوالش شدمانقدر تو فکر بودم که ب��
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!چیو؟...

ە رو؟ - خانوادە ی دخ��

� �ار توی زندگ�م احساس کردم. دو�ارە �م ز�ر انداختم جلوی مامان �غض  برای اول��
...�طوری که ح�� نمیتو�ستم جواب سوالش و �دم. کردم

� �ا سوف�ا حرف بزن...چند �ار بهت گفتم - ون دوست ا...چند �ار گفتم ب�ا �ش��
عموته �الخرە از خودش و خانوادە اش شناخت �امل دار�م...دارە اما تو چ��ار ...دخ��

چ�ه و کجا  دق�قا دست گذاش�� رو �ه دخ�� معمو� که معلوم ن�ست ک�ه و ...کردی؟
بزرگ شدە

� �مب منفجر شدم  یهو ع��

�ش �دش و  دلم ن� خواد �شت...� شه درموردە دن�ا درست حرف بز�� ...مامااان...
 � �گ��

ە شد شوکه بهم خ��

فقط دارم  من...من � �دە اینو و اون و گفتم که االن �ار دومم �اشه؟...�د؟ -
چشمات و روی واقع�ت ها �از � کنم 

ی �ک مرد �م �م داشت پر از اشک � شدو این برا احساس کردم �اسه ی چشمام
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!عذاب آور ت��ن حالت ممکن بود

� حرفام نداشتم اما من هیچ ن� خواست ک�  �ا این که اون لحظه دلم! تر� از گف��
توی چشماش زل زدم. اش�ام و ب�ینه

ە...�ا�ا چرا ه�چکس منه ب�چارە رو درک نم�کنه... ە که �ه ج...دلم پ�شش گ�� ور�م گ��
ل �ا هر کوفت حاال شما اسم و جادو جن�...نمیتونم ح�� لحظه ا�� ازش چشم بردارم

د�گه ن�ستم و� این و �دون ا�ه اون ن�اشه منم...و زهر ماری که هست روش �ذار

اما من بهش حق . داز چهرە ی بهت زدە اش پ�دا بود حرفام براش غ�� قا�ل �اور بودن
� موقعی�� ند!� دادم که �اور نکنه �دە بودچون اون ه�چوقت منو توی همچ��

-  � تو عاشق شدی ��م؟...تو...حس��

م و توهم انگشتا. تند دس�� روی گونه های خ�سم کش�دم و روی تک م�� �شستم
گرە زدم و �م و ز�ر انداختم

 چ��ار کنم؟...
�

حاال م��

�م و �اال بردم و ن�اش کردم

ە �� �ه دونه ا�ه شماها �شت من ن�اش�د �ا�اش منو داد�ا� م�کنه اونوقت �� ...
نو �شت م�له تو که ن� خوای م...اتون پرواز م�کنه �ه سمت زندان و این داستاها

های زندان ب�ی�� اونم �ه جرم تجاوز هووم؟
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...چند د�قه ا�� گذشت   

...جلو اومد 

رە ی �در توهم شما...�ا ، �ا�ات صح�ت م�کنم ...ــ خ�� خب مظلوم نما�� نکن
�ن ب��ن � خونه و  دن�ارو �گ�� تا هر چه زودتر حرفاشونو بزنن �ه جشن �گ��

زندگیتون

د گ � ون م�� :فتم�ه سمت اش برگشتم و درحا� که چشمام داشت از حدقه ب��

 د�گه؟...
�

؟�ع�� شو�� مو�� در �ار ن�ست درسته...�ع�� ...جدی داری م��

:ل�خند زدو گفت

نه شو�� مو�� در �ار ن�ست -

�اشدم و مح�م �غلش کنم که عقب کش�د

�� له و لورد...�جات �مون - � م م�ک�� �غل کردنتونم مثل �چه ی آدم ن�ست م��

:�ا خندە گفتم

...ق��ونت برم مامان که هم�شه �ل�د حل مش�الت تو دس�ته...
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:دس�ش و �ه س�نه ام چسبوندو هولم داد و گفت

...ــ خ�� خب خودتو لوس نکن

:داشت � رفت که گفتم

ی نگ�ا...فقط مامان... � ...در مورد این قض�ه �ه ک� چ��

ون دادم گفت :�الفه نف� ب��

ـ �اشه س� ام و � کنم امر د�گه ا�� �اشه؟

:�ا خندە گفتم

نه مر�... 

از اتاق خارج شد

نم �ل انرژی آنچنان نفس راح�� کش�دم که فک ک. �شستم و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم
...های من�� درونم �خار شدو رفت

د�گه دن�ا خانوم برای هم�شه دارە مال من م�شه... اینم از این...
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از �ە ذوق و شوق کش ل�خندم �سته ن� شد 

م�شه ز�رە �ه �ع�� � شه هرچه زودتر ازدواج کردو برای ه. مثل �ه خواب م�موند
 کرد؟

�
!سقف زند�

•••

"دن�ا

عد از معاینه �. ل�� جون خانوم خ�� مه��و�� بود �اهاش احساس راح�� � کردم
� روی صند� �شسته بو . خداحاف�� کردم و از اتاق اش خارج شدم د و �ا گو�� حس��

اش ور � رفت

رد ن�ا� بهم ن�ا� �ه �ان�� م��� انداختم دخ�� �ا لوندی �ا گوش�ش صح�ت م�ک
روی شونه  انداخت ل�اشو کج کردو ن�اهشو ازم گرفت �� توجه بهش جلو رفتم و 

� زدم و �سخه ی داروهارو �ه سمت اش گرفتم حس��

ـ عه اومدی؟

:آروم و حر� پچ زدم

نه هنوز تو راهم...

خند�دو از جاش �اشد
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...ـ �دە ب�ینم �سخه رو

�ه ن�ا� �ه �سخه انداخت

ب��م د�گه...

برگشت �ه سمت م��� 

ـ ممنون خانم 

�ف ب�ار�ن ــ خواهش م�کنم �ازم ���

� و گرفتم و از وسط �حث گرمش ون کش�دم �� تعارف ت�که �ارە کردن دست حس��
ون  ...اش ب��

وع کرد �ه خند�دن. وارد آسا�سور شد�م ��

ـ چ��ار م�ک�� دن�ا آبرومون رفت

وع  جلو . �ا اخم بهش ن�اە کردم و �م و �ه سمت درب اسا�سور چرخوندم اومدو ��
:کرد �ه نوازش کردن گونه ام و آروم پچ زد

؟ هووم؟ - ناراح��
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� کش�دم دست اش و �ای��

� دارە... � دور��� نکن حس��

ـ خب داشته �اشه

� مدار �سته ی آسا�سور چرخ�دو براش دست تکون داد رگشت و ب. �ه سمت دور���
ن�ام کرد

ی �شد - � د�دی چ��

ون چ. فک کنم خودشم فهم�دە بود. توی دلم داشتم از خندە منفجر � شدم
� و لمس کرد � کش�د ��� زدم ز�رە خندە و دس�ش و گرفتم و . برگشت و دور��� �ای��

چ��ار داری م�ک�� دیوونه؟...

�ه سمت ام برگشت �� �اهم خند�د�م

...درب اسا�سور �از شد

� منتظر موندم  � دارو هام و حس. از ساختمان خارج شد�م چند دق�قه ا�� تو ماش�� ��
� و روشن کرد. گرفت و بهم داد اومدو �شت فرمون �شست ماش��
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!خب حاال چجوری �ا�د ازشون استفادە کنم؟...

ـ ع��زدلم روشون نوشته د�گه 

اها...

...یهو موز�ک �ا صدای �لند �خش شد که ن�م م�� پ��دم �اال

� مگه عروس�ه عمته؟... !!!چ��ار م�ک�� حس��

ـ ارههه

ل�شو کش�دم

...�گو ب�ینم چه خ�� شدە �ل�، شنگو�؟...

هوووم؟ ه��� �شدە آدم حق ندارە کنار عشقش اهنگ گوش �دە...ـ عه نکن دن�ا

 کردم
�

صند� تک�ه  صدای موز�ک و �م کردم و �م و �ه �ش�� . خسته و کوفته پو�
...دس�ش و بردو �ال قطع کرد موز�ک رو. دادم

!عه � ذاش�� �خونه د�گه...
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� خوام �اهات حرف بزنم -

�لو�� صاف کردم و مضطرب ن�اش کردم 

!درموردە؟...

 که د�شب افتاد د�گه -
�

اتفا�

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

... 
�

وای فک کردم حاال � خوای �� ��

فکر کردی � خوام �� ��م دق�قا؟ -

حرفتو بزن من �ا�ا گوشم...ه��� ه��� ...ها؟...

وع کن...خب - خب تو اول ��

وع کنم درمورد!...من؟... وع کردم که حاال من �ا�د �� ە اش مگه من د�شب ��
صح�ت کنم

م�دونم اش��اە کردم -
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خ��ه که م�دو�� ...اهوم اف��ن...

م�دونم �ارم درست نبود -

� کردم �م و �اال و �ای��

�ار��ال... 

:�ا خندە گفت

اینم � دو�ستم که امروز صبح که ب�دار �� �له ام و م�ک��  -

اخمام درهم شدو تند ن�اهش کردم که ��� زد ز�رە خندە

!؟اینا همه رو م�دو�� و تصم�م گرف�� اون �ارو �ک�� هان...آشغال...

:�ا خندە گفت

...یهو�� ...�ع�� ...یهو�� شد...�ا�ا �خدا تصم�م نگرفتم -

دلت خواست آرە...
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�ا ل�خندی جذب کنندە ن�م ن�ا� بهم انداخت

 � کرد�م تو ح -
�

�� �ک�ارم دلت نگو که تو تمام این مد�� که داش��م �اهم زند�
نخواست انجامش �د�م

زد . �از گرفتم  �ا عص�ان�ت خودم و �ه سمت اش کشوندم و مح�م �ا دندونام �ازوش و 
ان دردش �امال . رو ترمز و گوشه ی خ�ابون ا�ستاد�م �  توش پ�دا بود داد �ا لح�� که م��

:زد

...دن�ا...آاااخ -

:�ا خندە گفت

توروخداااا...ول کن...دن�ا غلط کردم -

وع کردم �ه خند�دند ر�ش از درد صو . داشت خندم � گرفت که یهو ولش کردم و ��
جمع شدو �ازوش و سفت �ا دست آزادش گرفته بود

�خدا ...د �ار�از گرفتنم ش...اخه این چه �ار�ه دخ�� ...خدا ��م چ��ارت کنه...آی��  -
چک � خوردم �ه نفع ام بود

:�ا خندە گفتم

� خوای بزنم تو گوش ات هووم؟... 
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رو رفته ن�اهم رو جای دندونام که حسا�� تو گوشت �ازوش ف. دس�ش و برداشت
ن دارە خون ازش بودن و انقدر جاشون قرمز شدە بود که احساس � کردم هر آن ام�ا

ون قفل شد بزنه ب��

:لود گفتمجلو رفتم آروم انگشتام و رو جای دندونام کش�دم و �ا لح�� �غض آ

فکر ن� کردم قرارە اینجوری شه... ق��ونت برم...

ر�ش مش� اش  دستم و روی ته. چونه ام و گرفت و آروم ل�اش و روی ل�ام قرارداد
رای ادامه ح��ص تا �ه خودم اومدم د�دم لحظه �ه لحظه دار�م ب. بردم که ادامه داد

تر � ش�م

.دستام �ه س�نه اش چسبوندم و فشار دادم بزور ازم جدا شدو خند�د

� دو�ارە �ار د�شب ات و همینجا وسط خ�ابون تکر ...دیوونه... ار م�کن�اولت ک��

�ا خندە استارت زد
ّ

◌...

 که ن�ا�د � افتاد اف...�ارە د�شب و که نم�شه تکرار کرد -
�

تاد و گذشت و تموم اتفا�
...شدو رفت

تازە اولشه...نخ�� اقااا...تموم شدو رفت؟.. . 

� االن رفت�م خونه دو�ارە تکرارش � کن�م خ��ه...اخ اخ - �س هم��
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:انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و �ا عص�ان�ت گفتم

م خاموش �اش و رانند ... گ�ت و �کنا�ه دلت ن� خواد �ه �ارە د�گه �ازت �گ��

وع کرد �ه خند�دن ��

دیوونه ای �ه خدا -

ی که دست �ه اصال �گو ب�ینم د�شب �ا خودت �� فکر کرد...من دیوونه ام �ا تو...
� �اری زدی هان منو �د�خت کردی خ�الت راحت شد؟...همچ��

�� دخ�� ...عه دن�ا - � ...د�گه �شنوم ها...این چه حرف�ه که م��

راس م��م د�گه �د�خت شدم...

ە... عه �از گفت - تو تا اخر عمر  �ا�ا من و ...م��م نزن این حرف و چرا تو گوشت نم��
کنار هم�م قرارم ن�ست ه�چوقت از هم جدا �ش�م

� پوزخندی زدم ...توی دلم غمگ��

...چقدر خوش خ�ال بود که فکر � کرد قرار تا آخر عمر کنارش �مونم

ن ه�چوقت قرار شا�د ا�ه � دو�ست من و اون �ه جا�� از هم راهمون جدا م�شه و م
گرفت�خاطر �اری که کردە بود �� عذاب وجدان � . ن�ست مال اون �اشم
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کجا�� ...�ا توعما...دن�ا -

ون اومدم و ن�اهم و بهش دادم از فکر ب��

...ها؟...  

اصال بهش فکر نکن�ا �اشه؟...ق��ون چشمات برم -

ە شدم �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و �ه مس�� خ��

... � ب�خش�د ...حس��

ن�م ن�ا� بهم کرد و دو�ارە ن�اهش و �ه مس�� داد

چیو ب�خشم؟ -

عص�ا�� بودم نفهم�دم �� گفتم... حرفای صبح ام رو...

دستم و گرفت و بوس�د

مهم ن�ست...ق��ونت برم -
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•••

 � "حس��

�ل�دو تو قفل انداختم و چرخوندم در �از شد

کنار وا�سادم تا اول دن�ا وارد شه

... � خب �فرمای��

�ا عشوە وارد شد

ـ مر� 

دم لحظه �ه لحظه از د�د�ش لذت می��

از حر�ا�ش از حرف زد�ش از ش��دن صداش

اون برای من چشمه آرامش بود. از لمس کرد�ش

گو�� ام و از توی ج�ب ام درآوردم و ناهار سفارش دادم

دن�ا...
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ـ جانم

...شمارە ی �ا�اتو �دە... 

:�ه سمتم برگشت متعجب گفت

!ـ شمارە ی �ا�امو م�خوای چ��ار ؟

ق��ونت چشات برم م�خوام بهش زنگ بزنم ... 

وا -

وا ندارە ع��زم...

؟
�

!ـ م�خوای زنگ بز�� �� بهش ��

ت شدم...  ...دیم�دی �دە نم�د�م �ا�د �... م�خوام زنگ بزنم ��م عاشق دخ��

 م�دە �دە ؟
�

ی �خری که م�� � شم � �ه � من �عد... ـ اوال مگه � خوای ماشی�� چ��
...نذار اصال حوصله ندارما

:�ا خندە گفت

929



ه�ذارە د�گ جدی � �م �دە � خوام �دم �ه �ا�ا قرار خواست�اری...

•••

"دن�ا

موندە بودم �� بهش ��م که دست بردارە 

ین مسئله رو در �ا�د �اهاش ا.�ا�د پ�شش � رفتم . ن� تو�سم شمارە ی کوروش و �دم
میون � ذاشتم 

 شمارش و بهت م�دم...
�
خ�� خب �عدا

ـ �عدا چرا االن �دە

�ا دو هفته ی  عشقم من و تو اول و اخرش مال هم�م االن قرار خواست�اری �ذاری...
 ندارە

�
د�گه فر�

!دو هفته ی د�گههه؟ -

اهوم...
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�ا�د اسمت زودتر  ـ من تا دو هفته ی د�گه موهام سف�د م�شه ها ، نمیتونم ص�� کنم
برە تو شناسنامم که خ�الم راحت �شه

:از ا�ارهای ز�ادش اعصا�م خورد شد و صدام �اال رفت

...ای �ا�ا �س کن د�گه ...

ه ام حرف نزد حرف تو ده�ش ماس�د در برابر رفتاری که �اهاش داشتم ح�� �ه �لم
ە ن�ام � کرد تاق خواب شدمن�اە پر از خشم ام و ازش گرفتم و را� ا. فقط خ��

•••

 � "حس��

...واقعا از برخورد اش دلم گرفت اما س� � کردم بهش حق �دم

...هوووف

اما اخه مگه این عص�ان�ت اش تا � � خواست ادامه پ�دا کنه؟

�الخرە که �ا�د � �خش�دو فراموش � کرد

...اصال

ق�ل عرو� �ا �عدە  حاال . اصال چرا �ا�د ب�خشه وق�� دیر �ا زود این اتفاق � افتاد
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 � کنه من که عاشقشم و قرار ن�ست هیچ وقت ترک ا
�

ش کنم که این عرو� چه فر�
!همه عص��ه

اف اف �ه صدا دراومد 

� ناهارو ا مادە کردم و روی جلوی در رفتم غذاهارو گرفتم و پول اش و حساب کردم م��
شدم �� از صند� ها �شستم و منتظر

•••

"دن�ا

دارو هام و استفادە کردم 

خونه راە � افتادم ل�اسام و عوض کردم �ه ارا�ش مخت� کردم و �ه سمت اش��

� �شسته بودو �ه �ه گوشه زل زدە بود حس��

و�ش  دلخوری از چهرە اش � �ار�د �� تو فکر رفته بود�ا �ه �شکن از  فکرو خ�ال ب��
اوردم

ی چ�دی ... � ...عشق من چه م��

وش اشارە کرد�ش و �اال اوردو �ه ل�خند تلخ زد �ا دست اش �ه صند� رو �ه ر 

� ع��زم ـ �ش��
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وع کرد�م �ه خوردن ناهار ...�شستم و ��

ز�ر چش� بهش ن�اە کردم

تو خودش بود �اقاشق تو دست اش �ا غذاش �ازی م�کردم

... � حس��

...�شو �اال اورد و منتظر ن�ام کرد

دوست دارم...

�ه �ک�ارە ل�خند روی ل�اش �شست

ـ ق��ونت برم منم دوست دارم

وع ک رد �ه خوردن �ا �ه جمله ی سادە بهم �ه ل�خند واق� بهم تح��ل داد و ��
...غذاش

ه ��ــــع از سادە بودن رفتارو حرفاش خوشم � اومدقل�ش اونقدر �ا� بود ک
!� �خش�د

بهش زل زدم 

خدا�ا �ع�� ممکنه �ه روزی برسه که منو ب�خشه 

 اش شدە بودم واحساس اش و �ه گ
�

ند کش�دم و �ه م�� که �ا دروغ و �ل� وارد زند�
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روزی برای هم�شه از صفحه ی زندگ�ش محو خواهم شد

ه �فهمه من چه روز �ه روز عذاب وجدانم ب�ش�� � شد دلم � خواست ق�ل از این ک
د�گه  ادم �س�� بودم واسه ی هم�شه از جها�� که واسش ساخته بودم برم و 

...برنگردم

این �ار . �لم نبوداما چ��ار �ا�د � کردم این �ار فقط احسا� �ک طرفه ی شخص مقا
 �دجور بهش وا�سته شدە بودم ن� تو . داستان ، داستان دل خودم بود

�
�ستم �ه زند�

�دون اون فکر �کنم

�عد از مدت ها قلب نا آرومم ، آروم شدە بود

ها کردو آروم قطرە اش� �ل� های پر شدم و ر .ن� تو�ستم این آرامش و رها کنم
ون کش�دم. روی گونه ام لغ��د  م ب�� � ا�ه چند ثان�ه د�گه  ��ــــع خودم و از فکر غم انگ��

اش�م و �ا� کردم ادامه � دادم د�گه اش�ام بند ن� اومدند �ه دستمال برداشتم و 

� بهم زل زدە بود حس��

:�ا نگرا�� ازم پرس�د

ی شدە؟ � !ـ چ��

نه ع��زم ه��� �شدە...

 افتادە
�

د�گه ـ راسشو �گو دن�ا تو ال� گ��ه ن� ک�� حتما �ه اتفا�

گفتم که ه��� �شدە...
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ـ درد داری؟

نه خ��م... 

ـ خب خداروشکر

چند د�قه ا�� گذشت

... � حس��

ـ جانم ع��زم

م خونمون...  فردا م��

:ن�اە ترس�دش روم چرخ�دو �عد �ه سکوت طوال�� گفت

ی نگفتم که نا...من که �اری نکردم!...ـ واسه ی �� م�خوای بری ؟ � راحت �� چ��

:�ا خندە گفتم

م قض�ه رو �ا ، �ا�ام در میون �ذارم د�گه...  م��
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:ل�خند کنج ل�اش �شست

؟
�

!ـ جدی م��

اهوم...

�اشه خودم � رسونمت...ـ ق��ونت برم 

استان م�شه�ا�ام آدم حساس�ه تورو �ا من ب�ینه د..نه نه خودم � خوام برم... 

ـ جدا؟

اهوم...

...ـ �اش هر جور م�لیته ع��زم

بهش ل�خند زدم 

ز روی تخت درا. اتاق خوا�م رفتم Tvچند ساع�� گذشت �عد از ن�م ساعت تماشای 
کش�دم

� هم � دن�الش و نداشتم واسه هم�� � نبود حوصله ی گش�� ی از حس�� گو�� ام و   خ��
برداشتم که بهش زنگ بزنم
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�عد از چند تا بوق �الخرە جواب ام و داد

الووووووو...

وع کرد �ه خند�دن  ��

ـ دیونه شدی

اهوووووووم...

� خ�� حال � دا. دلم �ه خوردە ش�طنت � خواست د� �ه �ش گذاش��

م... � دارم م�م�� وای حس��

:�ا لح��  نگران گفت

دن�ا...؟!ـ �� شدە 

:جیغ زدم

آی�ی�ی�� مردم...
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قطع کردم

•••

 � "حس��

روی �� از صند� های �اغچه �شسته بودم

 واسه اش افتادە بود
�

�دو . ز جام �اشدم��ــــع ا! قل�م داشت وا�م�ستاد �ع�� چه اتفا�
�از کردم  �دو �ه سمت اتاق خواب رفتم درو

...وارد اتاق شدم

� و روی تخت ر�خته بود همه ی ل�اسا�� که توی �مد بودی کف زم��

دن�اااا...کجا رف�� تو..الووو...دن�اا...

ی ازش �شد چند �اری صداش زدم اما خ��

دە بود رفته بود تو آب ش! �ه ح�اط رفتم اما ان�ار نه ان�ار. �ل اتاق هارو ن�اە کردم
� �ا ترس �ه اتاق خواب برگشتم زم��

�� اش از روی گوش�م و از توی ج�ب ام درو اوردم و بهش زنگ زدم صدای االرم گو 
تخت میومد ل�اسارو کنار زدم
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•••

"دن�ا

� و پوش�دە بودم خ�� گشادبودم �ا د ستم شلوار و �� از کت و شلوار های حس��
ک دودی اش و گرفتم که نیوفته �ا خط چشمم واسه خودم س�ب�ل کش�دە بودم و عین

�ه چشمم زدە بودم آروم در �مدو �از کردم

�شت اش بهم بود

جلو رفتم و �ا دستم روی شونه اش زدم صدام و مردونه کردم

 ... � م از روی تخت من ب�ا �ای�� سالم اقای مح��

وع . اە کرد�ه �تا �ام ن�. ��ــــع �ه سمت ام برگشت از ترس �ه خوردە عقب رفت ��
کرد �ه خند�دن

. و � شدخندە اش بند ن� اومد لحظه �ه لحظه صدای خندە هاش ب�ش�� ب�ش�� 
جلوی اینه ی قدی رفتم

وااای...

وع کردم �ه خند�دن برگشتم �ه سم � �ا د�دن �و وضع ام خودم هم �� ت حس��
. ه تن داشتم�ا ل�اسای گشادی که �. دستاشو واسم �از کرد. هنوز داشت � خند�د

...پ��دم تو �غلش
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...ـ ق��ونت برم جوجه 

...� اش و �ه � ام چسبوند

:اروم پچ زد

ـ دن�ا

هووم...

ی که فکرش و م�ک�� ...ـ من خ�� دوست دارما � ...ب�ش�� از اون چ��

�� اخت�ار چشمام پر از اشک شد. دستم و روی ته ر�شش کش�دم

م و ن�ینه دارم گ��ه م�کنم و  سه دل�ل اش  چشمام و �ستم که جلوی اش�ام و �گ�� ن��
...چ�ه که دل�لش گفت�� نبود

...حداقل در مقا�ل اون گفت�� نبود

 � "حس��

� بودم. تق���ا ساعت دە صبح بود � ص�حانه روی م�� ��دن جیغ �ا ش. مشغول گذاش��
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!. ه م�کردزانوهاشو �غل کردە بودو گ��. دن�ا ��ــــع دو�دم �ه سمت اتاق خواب
:هراسون و نگران �ه سم�ش دو��دم

؟... !�� شدە نفس چرا گ��ه م�ک��

�ه سمت ام . ��داش�اش بند ن� اومد و قلب من تند تند �ه قفسه ی س�نه ام � ک� 
برگشت دست اش و دور گردنم اورد و مح�م خودشو بهم چسبوند

:هق زدو گفت. از حرک�ش شوکه شدم

خواب �د د�دم...

نفس راح�� کش�دم و دستم و دور �مرش بردم و روی موهاشو بوس�دم

� ...ـ ق��ونت برم اروم �اش �اشو �اشو ب��م �ای��

ن ص�حانه دست اش و گرفتم و �ه دس�شو�� بردم اش صور�شو شستم و واسه خورد
خونه رفت�م � �ه اش��

•••

"دن�ا
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� �شسته بودم � �ه �چه که خودش نتونه غذا �خورە واس. کنار حس�� م لقمه ع��
:دستم و �ه سمت دس�ش بردم و گفتم. م�گرفت

�دە خودم � خورم...

م و �ا اخم گفت :دس�شو �اال برد که نگ��

ـ نه 

اروم �شست ام و ه��� نگفتم

ر�ش از درد �ه جای لقمه مح�م دست اش و �از گرفتم صو .لقمه رو تو دهنم گذاشت
:جمع شدو نال�د

وای...ـ آااخ دستم

:�ا خندە گفتم. دست اش و وسط �اهاش بردو زانوهاش و بهم چسبوند

 ص�حانه �خوریتا تو �ا�� و د�گه منو تو اتاق خواب تنها نذاری و ب�ای تنها�� ...

�ش و �ه سمتم برگردوند

م دن�ا ـ آی�� دارم م�م��
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 ا
�

فتادە �اشه�ه خوردە نگران شدم و� �ازم �اورم ن� شد واسه دس�ش اتفا�

...ب�ینم دست ات رو... عهه خودتو لوس نکن ...

و�ش کش�د �ا د�دن جای دندونام روی انگشتاش یه � �اهاش ب�� و�� دلم واسه از ب��
اش سوخت

م... ال� �م��

�اال بردم و  �م و . آروم جای دندونام و نوازش کردم. خم شدم و دست اش و بوس�دم
!ش�طنت از چشماش � �ار�د. بهش ن�اە کردم

� من هنوز خوب �شدما... ...حس��

وع کرد �ه خند�د ��:

...ـ ص�حانه ات و �خور من برم زنگ بزنم �ه تا��

اهوم �اش...

ارا�ش مخت�  �عد از خوردن ص�حانه �ه اتاق خواب رفتم ل�اس هامو پوش�دم و �ه
� تا تا�� �درقه ام کرد. کردم درو برام �از کردو �شستم. حس��
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:ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم

دلم برات تنگ م�شه...

ادـ وای وای وای تو که نم�دو�� وق�� ن�س�� چه �ال�� �ه � من م�

خب م��م � خوای نرم ؟...خب...

ووم؟ـ ا�ه نری مجبور�م پنهو�� همو ب�ی��م تو اینجوری دوست داری ؟ه

� از این که دارم ازش جدا � شم گفتم :�ا ق�افه ا�� غمگ��

...نچ دوس ندارم...

ی های فرفری ام دس�ش و جلو اوردو شال روی موهام و جلو کش�د و �ه خوردە از چ�� 
:و ز�ر شالم قا�م کرد

� برو که ق�ل این که شب �شه پ�شم �ا�� ...ـ عا ق��و�ش برم  �ش��

:ر�زخند�دم و گفتم

... � موهام و چ��ار داری حس��
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:جلو اومدو �ا اخم خندە داری پچ زد

�دە ن� خوام ک� موهاتو ب�ینه -

م �شست و �ه یهو انگشت شص�ش روی ل�ا. گوشه ی ل�م گ��دم و �م و ز�ر انداختم
تا د�د ک� . �اە کرد�ش و چرخوندو اینورو اونورە خ�ابون و ن. آروم و �م و �اال برد

...ن�ست تند ل�ام بوس�د

لم و از دست ندادم و وسط خ�ابون �ه �...ب�ا برو - اری نکردم که رسانه ب�ا برو تا کن��
...ا�� شه

:رو کرد �ه رانندە و گفت. درو �ست. خند�دم و �ا عشوە �شستم

 کن
�

...ـ آروم رانند�

:رانندە از آینه ن�امون کردو گفت

چشم... ــ �اشه

� در چرخش بود ن�اهم رو صورت حس��

� حرکت کرد ون کش�د ماش�� مس�� کوتا� . بهم ل�خند زدو دست اش و از تو دستم ب��
� هنوز دم در بود !و رفت�م �ه عقب برگشتم حس��

وری اش فکر دستام و مشت کردم و س� کردم �ه د. احساس کردم �غض �لوم و گرفت
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...نکنم وگرنه در�ای اشک راە � اوفتاد

ب�ست . م�اش �ه جوری � شد که هیچ وقت هیچ وقت مجبور نبودم از پ�شش بر 
...دق�قه گذشت

کتمون که عکس �ا�ا روش بود  �ادم افتاد که  �شت چراغ قرمز بود�م �ا د�دن ب�� ��
�ا�د �ه نقشه � چ�د�م . واسه ی �� دارم برم�گردم �ه خونه

� �شه و  جلوی �ام سنگ  �ه �لمات و جمال�� که ��ــــع �ا�ا را�� �ه ازدواج منو حس��
...نندازە

...هوووف

�ع�� م�شه؟

!م�شه را�� شه و �� درد� �اهم ازدواج کن�م

�ه خونه رس�دم

و�� و�الی ش�ک و پ�ک �ا�ا انداختم �ه نفس عم یق کش�دم و وارد ن�ا� �ه نمای ب��
شدم

�ا �� ام�د �امو دو�ارە توی خونمون گذاشته بودم

رگ �ل خدمت�اری که داشت �ه �لدون بز . جز خدمت �ارا ک� توی خونه نبود
:حسن یوسف که جلوی در خرو�� بود آب � دادو صدا زدم

خانوم...

:برگشت و ن�ام کرد
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ـ �له

�ه لحظه ب�ا...

جلو اومد

 � ـ سالم خوب هست��

مر�...

�ا�ا کجاست؟... 

کت االناست که د�گه برسن �ف بردن �� ـ ���

برو �ه �ارت برس...اها �اشه...

راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

ون اوردم و رو  ی تختم گذاشتم وارد اتاقم شدم چمدون ام و از توی �مد ل�اسم ب��
ور�ام و داخلش گذاشت و آمادە اش کردم که شب که   چند مدل ل�اس �ا لوازم ��

مش ...خواستم برگردم �ا خودم ب��

�ه دوش گرفتم و �ه ل�اس خوش�ل پوش�دم

وش�ش صح�ت تق���ا دو ساع�� گذشته بود که صدای �ا�ا رو ش��دم که داشت �ا گ
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ە �ی از اتاقم ون � کرد معلوم بود که دارە �ه سمت اتاق �ارش م�� ...پ��دم ب��

رفتم جلوی در اتاق اش وا�سادم منتظر موندم

...چ�دصدای خفه اش توی اتاق در �سته پ�. �ه چند د�قه ا�� گذشت در زدم

ـ ب�ا تو

آروم درو �از کردم و وارد شدم

سالم �ا�ا...

� �ارم بود بهش � گفتم  اسه این که دلش اونم فقطه فقط و ) �ا�ا(�عد از مدتها اول��
��م نرم �شه و رضا�ت �دە

راە �م کردی ؟..از این طرفا ؟...ـ �ه �ه دن�ا خانوم

جلو رفتم روی م�ل �شستم و �ا روی �ا انداختم

دلم واست تنگ شدە بود گفتم ب�ام ب�ینمت...

اومدو کنارم �شست

!ـ اوە اوە دلت تنگ شدە ؟اونم واسه من ؟
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...ارە ادم حق ندارە دلش واسه �ا�اش تنگ �شه کوروش...

وع کرد �ه خند�دن ��

و اما نه تو همون دخ�� ...ـ واسه ی چند لحظه فک کردم دخ�� خو�� شدی  �� 
ش�طونه خود�

م دخ�� مگه تو �عد پنجاە سال و خوردە ا�� عوض شدی که من عوض �شم؟ من...
...عو�� ...خودتم د�گه

:�لو�� صاف کردم و ن�اهم و ازش گرفتم. یهو اخماش در هم شد

هر�� �اش�م عو�� که ...ب�خش�د منظورم این بودکه...ب...
ممنم دخ�� شمام د�گه دق�قا مثل شما عو�� ن�ست...�ا�اجونم...ن�س��م

:بزور گرە ابروهاش �از کردو گفت. �م و �اال بردم و ن�اش کردم

...ـ ارە دخ�� م�� از خون م�� 

تو تک تک �لمه هاش و تو تمام ن�اهاش حس غرور و قدرت و م�د�دم

ا؟ ـ خب چه خ��
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ا پ�ش شماست...سالم�� ... ...خ��

� من چه �دری ام که هم �ه ف...ـ م�دو�ستم واسه امشب حتما م�ای � ات بب�� کر رف��
پ�ش مامانت ام هم �ه فکر رس�دن �ه عشق ات

مات و �ه ز�ون انقدر شوکه بودم که فکه منق�ض شدم و نتو�ستم از هم �از کنم �ل
ش رفت و من ب! ز�ونم بند اومدە بود! ب�ارم � هت زدە فقط �ا�ا �اشدو �ه سمت م��

ارش ب�ادتلفن و برداشت �ه �� از محافظاش گفت که �ه اتاق �. ن�اش م�کردم

ە ؟...مگه... !مگه امشب چه خ��

:تلفن و گذاشت و گفت

ـ قرارە عموت و زن عموت و برد�ا ب�ان حرفای نها�� و بزن�م

:مبهوت پوزخندی زدم

!کدوم حرفا ؟...

ە آن�تا بهت نگفته واسه ی �� امشب �ا�د  ؟ ـ ای �ا�ا مگه این دخ�� قرارە ...اینجا �ا��
...�ن دن�ال زندگیتونب�ان در مورد تو برد�ا حرفای نها�� و بزن�م که هفته ی د�گه ب� 

 بودم اون �ه شدت عص�ا�� . چ��ار �ا�د � کردم . قل�م داشت از جا کندە � شد
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دن خونم در ن� اومد � م ی. لحظه �ارد م�� هو مثل �مب نتو�سم جلوی خودم و �گ��
وع کردم �ه گ��ه کردن. ترک�دم ��:

....من ن� خوام �ا برد�ا ازدواج کنم �ا�ااا...

متعجب و عص�� �ه سمت ام اومد

؟ !!!ـ دن�ا داری گ��ه م�ک��

�� توجه و �ه حرفاش فقط گ��ه � کردم

:مچ دستام و گرفت و �ا عص�ان�ت غ��د

 افتاد حق نداری گ��ه ک
�

ە ی نفهم مگه بهت نگفتم هر اتفا� ن�ی�� هان؟ـ دخ��

وع کردن �ه لرز�دن کردند  از توی دستاش  دستام. انقد حرص � خوردم که دستام ��
ون کش�دم :اری گفتماین �ار �دون گ��ه و ز . �ا شدم و رو در روش ا�ستادم. ب��

بهم گف�� گ��ه  چرا ن�ا�د گ��ه کنم؟مگه من دخ�� ن�ستم؟مگه من آدم ن�ستم؟انقد ...
� ،�د�خت نکن و ب��ز تو خودت که ت�د�ل شدم �ه �ه آدم اف�دە ی ، �� همه تا ...چ��

م چقدرە؟؟؟ � �ا�د سکوت کنم و ب��زم تو خودم مگه من ص��

در برابر حرفام سکوت کرد 

:د شدصدای در �لن. دست اش و توی موهاش برد و روی م�ل رو �ه روم �شست
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ـ ب�ا تو

محافظش وارد شد

ــ �له اقا 

ـ �مون همونجا

�ش و �ه سمت ام برگردوند �ا دست اش �ه م�ل اشارە کرد

 � ـ �ش��

برخالف م�لم �شستم 

...ـ �گو ب�ینم مش�لت �ا برد�ا چ�ه

:حر� گفتم

دوسش ندارم... 

 � پ��د؟ �� شد یهو حس ات...ـ تا دیروز که عاشقانه همد�گه رو دوست داشت��

952



من از همون اولم دوسش نداشتم...

:�ه تای ابروش و �اال انداخت و گفت

ـ نگو که نداش�� که �اورم ن� شه 

...داشتم و� ... 

!ـ و�؟

�ع�� حس ام �س�ت بهش عشق نبود...االن د�گه ندارم...

!ـ �س �� بود ؟

دو�ارە داشت عصا�م و خورد � کرد 

، خل مغ��ی�� ...   ،احم��
�

دیون�

آروم �اش...ـ خ�� خب ،خ�� خب 

�ه نفس عمیق کش�دم �م و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم
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ی و ـ امشب م�ان اینجا واسه این که �� اد�� ن�اشه م�ای � شی�� �ف همم ق�افه � گ��
م �ا توهاز�ون درازی � ک�� و مثل ق�ل �اهاشون برخورد ن� ک�� من م�دون

؟تو چ��ار اخرش که �� ...فک کن اومدم و �شستم مثل ق�ال �اهاشون رفتار کردم...
م�ک�� واسه ی من؟

 ازدواج نداری
�

ـ بهشون م��م فعال آماد�

�ع�� دق�قا تا �؟! فعال؟...

...ـ چند ماهه د�گه

 چند ماهه د�گه زن اش شو؟...
�

!من م��م ن� خوامش تو م��

؟برادرم و ت�ـ چت شدە دخ�� نکنه � خوای را�طه ی دوستانه منو  د�ل �ه دشم�� ک��

!من چ��ار �ه تو برادرت دارم...

� که گفتم  ن درست و برد�ا �ه جشچند ماهه د�گه نه تو واسم مه� نه..ـ هم��
�ن دن�ال زندگیتون �م و م�� حسا�� � گ��

ون برم یهو�� � اد موضو� افتادم مغزم داشت منفجر � شد �اشدم که از اتاق اش ب��
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�ه سمت اش برگشتم. که �خاطرش �ه غمکدە اش اومدە بودم

راس�� ...

...ورد و ن�ام کرد�ش و �اال ا. مشغول ن�اە کردم �ه پروندە ها�� جلوی دست اش بود

این ��ە...

!ـ برد�ا؟

... � نه حس��

� ک�ه؟ خب ...اها!...ـ حس��

�ا مقدم و زن اش در مورد من صح�ت کردە...

!ـ خب؟

گفت شمارە ی �ا�اتو �دە � خوام قرار خواست�اری �ذارم...

:�اشدو �ا اخم �ه سمت ام اومد
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؟ !ـ تو �� گف��

...گفتم �ا�د اول �ا، �ا�ام در میون �ذارم قض�ه رو �عد... 

� از این ور اتاق تا اونور اتاق وع کرد �ه رژە رف�� �الفه ��

...ـ ��ە ی احمق

چشمک زدم  �� اخت�ار بهش. برگشتم �ه سمت محافظ اش داشت بهمون ن�اە � کرد
ل

ُ
� �ه گوجه ی گند�دە قرمز شد و ش اف کرد و تا �ه خودش اومد �لو�� ص. که ع��

� �ه چوب ل�ا� صاف وا�ساد ...خودش و جمع و جور کردو دو�ارە ع��

:پوزخندی زدم و ن�اهم و ازش گرفتم و �ه �ا�ا دادم

چ��ار کنم ؟�� بهش ��م؟هووم؟...

�در و مادر ...�� ـ م�دو�� که تا �اهاش ازدواج نک�� ن� تو�� وارد خونه ی مقدم �
ه ��ە�ه شمارم بهت م�دم که �دی �...قالب�ت و سه جلد قالب�ت فردا جورە

�اش...

ـ بهش گف�� اسم خانوادگ�ت چ�ه؟
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موحد...

ـ دن�ا د�گه؟

ارە...

ـ خ�� خب میتو�� بری

� شدە بود �� خوشحال شدم خداروشکر که �ه این راح�� را�� �ه ازدواج منو ح س��
� زنگ بزنم رس�دە بودم هنوز �ه در اتاق �ار ن. دوست داشتم ��ــــع برم و �ه حس��

...که

ـ دن�ا

!...ترس�دم 

برگشتم �ه سمت اش

ـ م��م عجی�ه ها

:دس��اچه گفتم

!�� عجی�ه؟...�� ...
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�ه سمت ام اومد

دست اش و روی موهام کش�د

...ـ این که تو �� چک و چونه �ه ازدواج �ا این ��ە رضا�ت دادی

ن� دو�ستم �ا�د �� ��م فقط �ه چشماش ن�اە � کردم

، �ه وق��  �ن حرکت احسا� خدا�� نکردە متوجه کوچ�ک ت� ...ـ ا�ه �ه روزی، �ه جا��
س �دری و اون موقع اس که چشمام و روی احسا...از تو �شم �س�ت �ه �� مقدم 

ی � بندم و �ه جوری �شت ات و خا� م�کنم که سال های  دخ��

 نگف�� ...دوری از مادرت پ�شش مثل ن�ش �شه هم ن�اشه
�

گفتم که ن�

ح�� �ک  اون لحظه �ا تمام وجودم تصور کردم روزی و که �ا�ا د�گه �ه چشم
...خدمت�ارم بهم ن�اە ن� کنه چه برسه �ه هم خوِن اش

:آب دهنم و پر صدا قورت دادم و گفتم

 ن� اوفته... 
�

� اتفا� � �اش همچ�� مطم��

ـ ام�دوارم 

فتم که دو�ارە ...داشتم م��

ـ فقط

958



دو�ارە �ه سمت اش برگشتم

� �اش... چ�ه گفتم که مطم��

ی که مدارک و واسه ـ از زما�� که تو �ا این ��ە عقد � ک�� فقط �ک ماە فرصت دار 
ل �شه �ە تو که من ب�اری ا�ه خدا�� نکردە �ک ماهه ات �ه �ک ماە و �ک روز ت�د�

واب راحت و� �ه �ال�� �ە اون ��ە م�ارم که عذاب وجدان اش واست خ... نه
...نذارە

�ا دست اش �ه محافظ اش اشارە کرد

 از خ... ـ خودت که م�دو�� 
�

ودش و �در مادرش هم آدم اش و دارم هم �ه اندازە ی �ا�
متنفرم

 این که مقد. دلم آشوب شد اون هر �اری از دست بر � اومد
�
م رق�ب اش مخصوصا

�ه ای و بهش بزنه ون � گفت ل�� و مهم�� از همه این که ا. بود و حا�� بود هر ��
!جون �اعث و �ا�� جدا�� اش از مامانه

ون اومدم فته بود تا�م آرامش دلم گر . �� اخت�ار اشک از چشمام �از�ر شد. از اتاق ب��
!�م � اومدمن فقط �ک ماە بود �عد از اون معلوم نبود چه �ال�� �ه � زندگ

� همه چیو � فهم�د از شدت غم و  غصه دلم  �ا �ه �اد اوردن روزا�� که حس��
ی گ��ه هام و دستم و روی ل�ام گذاشتم و فشار دادم که صدا. � خواست داد بزنم

��ــــع �ه اتاقم رفتم و درو �ستم. ک� �شنوە
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روی تختم دراز کش�دم و �الش ام و �غل کردم

� � اومد من ...ا�ه �ال�� � حس��

...من �ا�د م�مردم

 �دون اون برام �� مع�� بود
�

...زند�

ـ دن�ا

�م و �ه سمته اش برگردوندم

ل من چشماش اونم مث. انقد تو خودم بودم که متوجه حضور آن�تا تو اتاقم �شدم
خ�س اشک بود دست اش روی شونه ام �شست

ـ آروم �اش

قل�م دارە از شدت غصه توی س�نه ام منفجر � شه � فه�؟؟؟... 

ـ � فهمم

جلو اومدو �غلم کرد

...سهـ همه �� درست � شه �د�خ�� های منو توهم �ه روزی �ه �ا�ان م�� 

آغوش آن�تا بهم دل�ر� � داد
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 �ک عمر �اهم ت. �اورم ن� شد چقد دیر همد�گه رو پ�دا کردە بود�م
�

و �ه خونه زند�
ما دست � این مدت � تو�س��م دوستای خو�� واسه همد�گه �اش�م ا. کرد�م

...�نوشت 

:هق زدو گفت

...�اشو آمادت کنم واسه امشب-

آن�تا من برد�ارو ن� خوام ...

!بهم زل زد اشک هاش تمو� نداشتد

 � کن�م خ�� عج�ب و غ���ه
�

م براش جون من حا�� ...ـ جها�� که توش دار�م زند�
 که از من � برە �دم و� ازم دوری � کنه تو هیچ ح� بهش نداری اما تو اوج لذ�� 

نه � �ازم اسم تورو صدا م��

گو�� ام �ه صدا در اومد

� بود ح. ن�اهم و از آن�تا گرفتم و �اشدم و از روی ک�سول برداشتم اش  !...س��

ە کردم که برە برگشتم �ه سمت ان�تا �ا دست بهش اشار . �دجور صداش و الزم داشتم
ون ه گرفت�ه دستم و مشت کردم و جلوی دهانم گرفتم چند �ار �فه کردم ک. ب��

صدام بر طرف �شه

وصل کردم

الوو سالم عشقم چطوری؟...
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؟ ـ سالم نفس خ��م تو خو��

اهوم عال�م...

:�ه خوردە مکث کرد و �ا لح�� کنج�او گفت

ا؟ !ـ چه خ��

سالم�� ...

؟ !ـ دن�ا مطمئ�� خو��

ارە خ��م...

 
�

ـ نم�دونم چرا �ه ح� بهم م�گه داری دروغ م��

!وا...

ـ واال

حس ات دروغ م�گه...

962



ـ حس من هیچ وقت دروغ نم�گه

م؟؟؟...
�
 من دروغ گو ا

�
�ع�� تو م��

 نزدم
�

� حر� ـ نه من همچ��

 زدی...
�

� حر� چرا دق�قا همچ��

...ـ عههه �س کن د�گه عشقم

سکوت کردم

ـ دن�اا

هوم...

ـ هووم چ�ه �� ادب؟

�گو جانم... 

ن� �م...
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ـ �گو د�گه

:�الفه چش� چرخوندم و گفتم

...جانم �گو...�اشه �ا�ا...

:خند�دو گفت

دلم خ�� برات تنگ شدە ـ

منم...

؟ !ـ توهم ��

دلم تنگ شدە واست...

ر�ک � شه ها تا هوا �م �م دارە تا...ـ ق��ون دلت برم � م�ای چشمم �ه در خشک شد
اصال � خوای �فرستم دن�الت؟...شب �شدە �ه تا�� �گ�� ب�ا د�گه

... � حس��

!ـ جانم ع��زم؟
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امشب و شا�د نتونم ب�ام...

:بهت زدە گفت

؟
�

 !...ـ جدی م��
�

م از دلتن� حاال من چ��ار کنم ،تا فردا م�م��

...فرداهم ن� تونم ب�ام...خدانکنه ع��زدلم...

� این جمله ام صداش �اال رفت  �ا گف��

 افتادە؟
�

ی شدە بهم �گو حل اش ک... ـ چیی�� ؟ اتفا� � نمدن�ا ا�ه چ��

ر شدم آروم�� ...
�
اقااا ه��� �شدە �ا�ام قبول کرد ب�ای خواست�اری...وای ک

!!!ـ نه �ا�ا

...�خدا....

:نفس راح�� کش�دو گفت

ود�ا رضا�ت فکر اش و ن� کردم �ه این ز ...ـ وای دن�ا �اورم نم�شه خداروشکررر
...�دە 
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ش و �دە ب... هشخ�� هم دلش �خواد از تو به�� از کجا پ�دا کنه دخ��

:�ا لح�� �امال جدی گفت

� بودم...� دو�ستم قبول � کنه...ارە واال - مطم��

واب مث�ت اصال من شو�� کردم صدتابه�� از توهم اومدە و ج...خ�� خب �ا�ا...
تو د�گه خ�� خر شا�� ع��زم...نگرفته اقاااا

:تو �لو خند�دو گفت

...ارە تو گف�� و منم �اور کردم -

:عص�ا�� گفتم

وا �ع�� تو فکر � ک�� من تاحاال خواست�ار نداشتم؟؟؟؟...

ە اخه...نچ - � م�اد تورو �گ��

� �خدا ادامه �دی گو�� و قطع م�کنم هر�� هم زنگ بز�� جوا�... ت و نم�دم حس��
تا جونت دراد

جونم در نم�اد �ا� شم م�ام درە خونتون -
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...یهو �دنم یخ شد

!�ع�� �� �ا� شم م�ام درە خونتون؟

!نکنه تعق�ب ام کردە و آدرس و م�دونه؟

...ب�چارە شدم رفت. وای �د�خت شدم

حاال �ا�د چه خا� توی �م ب��زمممم

�انم �ه مرور �االتر و �االتر  ون اومدم و �� :� رفت �ا صداش از فکر ب��

شت تلفن �ا�د آدرس خونتون و � گرفتم که اینجوری �...تقص�� خودمه...آخ آخ -
ز�ون درازی نک�� و دستم بهت نرسه

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

...ب�ا�� هم �اری نمیتو�� �ک�� اقاهه...

در کرە آدرس و �فرست تا بهت ��م �ه من ماست چق...�اشه خانومه خوش خ�ال -
م�دە

ماس�ت و هم واسه خودت نگهدار ع��زم...من کرە دوس ندارم...

:خند�دو گفت

پررو �ع�� نم�خوای آدرس خونه ی �در زنم و �دی هان؟ -
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!!!�درزن؟...

مت ارە؟ - چ�ه خوشحال شدی دارم � گ��

...ل�خندی روی ل�ام �شست

 خوام کنارت �اش � دو�س�� چقدررر خوشحالم از این که برای �ک ماە هم شدە �
 کنم

�
...زند�

:برخالف حرفای توی دلم گفتم

� زن تو � شه اخه...معلومه که نه...

!چمه مگه؟ -

چت ن�ست؟...

!چم هست؟ -

...خب...

؟...هووم؟ - خب ��

قای چشم نه �ه ا...خب من از همون اولشم مرد چشم و ابرو مش� دوست داشتم...

968



�اهات کنار  حاال ا�ه موهاتم بور بود � تو�ستم تحملت کنم  و ...آب�ه مو مش�
...چون مثل �ق�ه ی چشم رنگ�ا بور ن�س�� تحملت خ�� سخته...ب�ام ها

ی نگفت � ...منتظر جوا�ش شدم اما چ��

...سکوت طوال�� و طوال�� تر شد

:متعجب از سکو�ش گفتم

؟... � داری � شنوی صدامو؟...حس��

...دو�ارە سکوت

:�ا لح�� دلخور گفت

�اری نداری؟ -

وا نارحت شدی؟؟؟...

 د�گه...نه -
�

خواەنمیتونم بهت ��م که منو �...�الخرە سل�قه اس...راس م��

 رنگ تو من از همون اولشم عاشق چشمای خوش...ق��ونت برم �خدا شو�� کردم...
عشقمم...شدم

خ�� خب لوس �شو س� � کنم �اور کنم -
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دارم جدی �اهات حرف � زنم ها...

؟ -  خوشحا� از اینکه داری �اهام ازدواج م�ک��
�

�ع�� � خوای ��

:�م و ز�ر انداختم و �ا عشوە گفتم

خ�� ز�اد...خوشحالم   ...اهوم...

 کردو گفت
�

:پو�

...خ��ه -

:اخمام درهم شد

ن� خوای ق��ون صدقه ی زنت بری؟...

زنم کجاست؟!...زن؟ -

خونه ی �ا�اشه...

ی ت���ت کردە و آخ آخ دلم � خواد ب�ام �ش�نم �ا، �ا�ات چای بزنم و ��م چه د - خ��
تح��ل جامعه دادە
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؟... � ە �ه این خو�� !...مگه من چمه حس�� دخ��

 دادنت خوب بودی که �ه �ه مرد �ه الق�ای چشم رنگ�ه مو مش� ن�.. .خوب؟ -
ع��زم

:�ا لح�� �غض آلود گفتم

فک کنم از دستم خسته شدن...

��� که آدم هزار سالم کنارت �ش�نه خس ...ته ن� شهـ ق��ونت برم تو انقد ش��

�ا این جمله اش دلم �� گرفت نتو�ستم که ادامه �دم

� �اری نداری؟... حس��

ـ � خوای بری؟

�ه خوردە خوا�م م�اد...اهوم ...

�ه خوردە سکوت کرد

ـ �اش برو �خواب ع��زم
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!ناراحت شدی؟...

ـ نه ع��زدلم ناراحت چرا

ن� دونم حس ام م�گه ناراحت شدی...

...چند روز و ـ نه �ا�ا دارم �ه این فکر � کنم که چطوری �ا�د تحمل کنم این

ق�ل من چجوری تحمل � کردی؟...

ته...ـ ق�ال درگ�� نبودم االن تمام فکرم درگ��

:کوتاە خند�دم و گفتم

دوست دارم...

ـ من ب�ش�� 

خدافظ...

...ـ خدافظ ع��زم
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قطع کردم

تو آینه چشمام و ن�اە کردم اشک توی چشمام حلقه زد

تختم دراز  روی. امشب �ا�د �ه �دت��ن ش�ل ممکن �ه چشم عمو و زن عمو میومدم
...فتمکش�دم �الشم و �غل کردم چند د�قه ا�� گذشت �ه خواب عم��� فرو ر 

�ا صدای آن�تا از خواب پ��دم

!چ�ه ؟�� شدە؟...

مت پ�ششون ...ـ برد�ا و مامان ، �ا�اش اومدن �درت گفت ب�ام ب��

از جام �اشدم و �ه سمت در خرو�� راە افتادم

:متعجب گفت

!ـ اینطوری � خوای ب�ای؟

�ه سمت آن�تا برگشتم

؟مگه ن� خوای �ه چشم برد�ا ب�ای؟مگه ن� خوای �ه هدف ات بر�...

ـ خب ارە معلومه
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م... ...توهم برو �ه خوردە �ه خودت برس...من اینطوری م��

جلو اومدو گونه ام و بوس�د

...ـ مر� که �ه فکر� 

خ�� خب برو د�گه...

� و مثل جن توی جمع گرمشون ظاهر شدم توجه �لند  واسه ی جلب. ��ــــع رفتم �ای��
:گفتم

سالااام...

 � همه �ه سمت ام برگش��

دوست داشت��  ن�ا� �ه عمو انداختم دستاش و واسم �از کرد مثل هم�شه مه��ون و 

� �چه گ�ام پ��دم تو �غلش ...ع��

خو�� دار�وش؟...

وع کرد �ه خند�دن اونم مثل �ا�ا از مدل حرف زدنم خوشش � او  مد ل�م و کش�د و ��
:گفت

ـ مر� عروس خوش�لم
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ون کش�دم) عروس(�ا ش��دن �لمه ی  زن عمو  �ه سمت. خودم و از تو �غل اش ب��
ا ن�اە چندش برگشتم مثل این که از ل�اسام و ق�افه ام خوشش نیومدە بود چون �

آورش مدام �تا�ام و ن�اە � کرد 

خو�� زن عمو؟...

بهم �ه ل�خند زور� زد

؟ ــ ق��ونت ع��زم تو خو��

اهوم خ��م...

ن�ا� �ه برد�ا انداختم

�ا . �دادکت و شلوار مش� مارک دارش ه��لشو خوش فرم تر از هم�شه �شون م
...رو �ک�ەد�دن ل�اس هاش متوجه شدم که امشب اومدە همه چیو قط� کنه و �ا

...هه فک کردە ال��ه

� و ب�خ�ال شه و برد�ای خ�ان ...ت�ارو �چس�هفکر کردە دن�ا انقدر احمقه که حس��

وع کرد �ه بهش ل�خندی �� محتوا تح��ل دادم و �ا فاصله کنارش �شستم �ا�ا �� 
حرف زدن

ـ خب داش�� � گف�� 
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بهم نزد�ک  دو�ارە صداهاشون �اال رفت و مشغول گپ و گفت شدند برد�ا خودش و 
وم در گوشه ام �ش و توی گردنم اورد و آر . کردو دست اش و از �شت دور �مرم برد

:پچ زد

ـ دلم واست تنگ شدە بود 

�دون این که برگردم �ه سم�ش جوا�شو دادم

:مثل خودش اما برعکس لحن �ه ظاهر عاشقانه ی اون حر� پچ زدم

...و� من نه...

...فراموش کن اتفاق های گذشته رو...ـ چرا �دخل�� م�ک�� 

هزار سالم �گذرە خ�ان�ت و فراموش نم�کنم...

ان اش کنم ـ قول م�دم �عد ازدواجمون ج��

:پوزخندی زدم و گفتم

ش�� در خواب ب�ند پ��ه دانه...

!ـ االن منظورت از این حرف �� بود هان ؟
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ه��� �عدا � فه�...

ون بردو �ه حالت اول�ه برگشت �ش و از توی گردنم ب��

ن�ا� �ه زن عمو انداختم چشم ازم برن� داشت

نوان عروسش شا�د فکر � کرد قرارە واقعا �ا ��ش ازدواج کنم و �ه عمر �ه ع
� خودش �ه ل�خند . تحمل ام کنه زور� تح��ل اش  دو�ارە بهم ل�خند زد منم دق�قا ع��

دادم

:یهو�� آن�تارو رو صدا زدم

آن�ی�� ...

عمو و �ا�ا سکوت کردن و �ه سمت ام برگش�ند

معصومانه �اهاشون حرف زدم

حوصله نداشتم برم پ�شش گفتم اون ب�اد...

:عمو ل�خند زد و گفت

ـ ق��ونت برم اش�ال ندارە
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:زن عمو �ا عص�ان�ت گفت

اینجا ب�ابونه اینطوری  مگه... دخ�� �ا�د �ا متانت رفتار کنه...ــ وا �ع�� �� اش�ال ندارە
نه � حرف م��

ـ ای �ا�ا خانوم �ذار راحت �اشه 

ن�اهش و از زن عمو گرفت و �ه سمت ام برگشت

راحت �اش ع��زم -

�اش...

�ا دستم  �ه چشمک بهش زدم و . آن�تا وارد جمع شد اوووف چه ل�ا� چه آرا��� 
بهش اشارە کردم ب�اد پ�شم �ش�نه

زن عمو این دفعه ن�اە اش رو آن�تا بود

ی ــ �ه �ه چه دخ��

ـ مر� خانم

�دش � اومد  اون از من. خداروشکر مثل این که آن�تا چشم زن عمو رو گرفته بود
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چون از مامانم متنفر بود

� هم هیچ وقت ح�� �ه ل�خند واق� تح��ل ام ن� داد !واسه هم��

:�اشدم و �لو�� صاف کردم

عه من �ه خوردە � خوام صح�ت کنم ا�ه � شه گوش �دین...

ش نه تنها منو از چشمم �ه �ا�ا افتاد ن�اە پر از خشم ا. عمو دست از تع��ف برداشت
فته تصم�مم من�ف ن� کرد �ل�ه �اعث � شد ب�ش�� روی تصم�� که گر 

�افشاری کنم بودم

راس�ش...

...ـ راس�ش �� عمو جان حرفتو بزن

!راس�ش منو برد�ا ن� خوا�م �اهم ازدواج کن�م...

ون زد همه چشاشون از حدقه ب��

؟ !ـ چی��

...�ا�ا �ا خندە ی زور� اش س� کرد قض�ه رو جمع اش کنه

م شو�� م�کنه  ـ دخ��
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...احت کنماما من �ک �ار برای هم�شه � خواستم بهش �ا�ان �دم و خودم و ر 

ما هم د�گه رو دوست ندار�م...نه اتفاقا اصال هم شو�� ن� کنم...

:عمو و زن عمو برد�ارو ن�اە کردند

!ـ راست م�گههه؟

�ا آن�تا هم �اشدو رفت�ا �اشدن برد. برد�ا �ا ابروهای گرە خوردە �اشد و کنارم وا�ساد

�ع�� �ه اش��ا�  .من �ه �اری کردم...ـ نه من دن�ارو دوست دارم نمیتونم ازش �گذرم
� هم � خواد بزنه ...ز�ر همه ��  ازم � زدە که �اعث ناراح�� اش شدە واسه هم��

�� ؟؟؟؟... � چرا حرف مفت م��

�ا�ا چشم غرە ای اومد

...ــ عه دن�ا

�پ بودو از اینکه هر�� � گفتم ان�ار گوشاشون ک. سکوت فضا رو در برگرفت
ن� ش��دند عص�ا�� بودم و در حد مرگ دلم گ��ه � خواست

:یهو قفل دلم و �از کردم و �دون فکر کردن �ه عاق�ت حرفم گفتم
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...من �ا �� مقدم خواب�دم...

هو �ا�ا عمو و زن عمو مبهوت همد�گه رو ن�اە کردند ی! همه جا غرق سکوت شد
منفجر شد

:��ــــع �ه سمت ام اومد و �ا عص�ا�� ت��ن حالت ممکن ف��اد کش�د

!!...ـ چه غلطی�� کردی؟

�شت برد�ا خودم و قا�م کردم

عمو اومدو �ا�ا رو . کنه  برد�ا ح�� لحظه ای �ه خودش اجازە نداد در برابر �ا�ا ازم دفاع
گرفت

:�ا گ��ه گفتم

ت و � فرس�� خونه ی �ه ��ە واسه ... ...وق�� دخ��

!نگذاشت ادامه �دم

...ـ ب�ند دهن ات رو

 م�کنم انتظار داش�� �ش�ن�م...چ�ه ؟...
�

فقط همد�گه رو  دوماهه دارم �ا ��ە زند�
ن�اە کن�م؟؟؟
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�ا�ا از شدت عص�ان�ت قرمز شدە بود

ه تقال � کرد هر چه برد�ا راە در خرو�� و در پ�ش گرفت و من �� س�� در مقا�ل �ا�ا ک
زودتر �ه نرو مادە بزنه تو گوشم و بپوکونتم موندم

 کردە
�

...ــ ولش کن داداش �چه �

� اشک تمساح وع کردم �ه ر�خ�� ��...

...ب�خش�د �ا�ا�� ...

�ه عمو و زن عمو ن�اە کردم

 ازدواج و  مامانم ، اصال �خدا من چند ماهه د�گه � خوام برم ام���ا پ�ش... 
�

آماد�
نمندارم ا�ه هم داشته �اشم مطمئنم که ن� خوام �ا برد�ا ازدواج ک

ارد اتاقم شدم و و . �دون ن�اە کردن �ه عکس العمل اشون راە اتاقم و در پ�ش گرفتم
درو از �شت قفل کردم 

پ��دم رو تخت ام و پتو رو روی خودم کش�دم

بودم  ته دلم �� خوشحال. �ه سقف خ�� شدم و نفس عمیق و طوال�� کش�دم

� . �الخرە حرف دلم و زدم اونم جلوی مامان و �ا�ای برد�ا � من و شا�د گف��  که ب��
�

 اتفا�
� برە و این خ�� عال�ه � افتاد احساس برد�ا �س�ت بهم از ب�� ...حس��
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گذاشتم و تخت   د�گه ک� ن� تو�ست مجبور �ه ازدواج ام �کنه �ل� هام و روی هم
....گرفتم خواب�دم

م موهای �لندم و از تق���ا ن�م ساع�� � شد که از خواب ب�دار شدە بودم �عد از حما
خ � . ونه رفتم �غل �افتم �ه ل�اس راح�� پوش�دم و واسه خوردن ص�حانه �ه آش��

� ه ی ازش نبود واسه هم�� م �ا خ�ال خداروشکر کوروش �م و گور شدە بود و خ��
راحت ص�حانه ام و تا اخر خوردم

حداقل تازما�� که . و روشن کردم Tvروی �� از م�ال �شستم و . وارد �ش�من شدم
و آمادە نبود ن�ا�د � ر  � چون شناسنامه ام و �در مادر قال�� ام حا�� فتم پ�ش حس��

...�الفاصله گورم و �ا سواالش � کند

� �له ها قد علم کردە بود و ن� ل�خند . اە کردم�م و چرخوندم و محاف�� که �ای��
ی روی ل�ام �شست � شدم و �ه �ا. ن�اهش روم چرخ�دو �لو�� صاف کرد. ش�طنت آم��

...سم�ش �ام برداشتم که هول شدو �ه خوردە جا �ه جا شد

:جلو رفتم و چونه اش و گرفتم و چشمام و ر�ز کردم

اسمت چ�ه؟...

:هول و دس��اچه گفت

هستم خانوم...عرفان...ـ ع
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سن اش � �ه �اال بود

 �ه . د�ه ق�افه ی �� نمک و �ت مانن. آروم صورت کش�دە اش و نوازش کردم
�

نچ چن�
� اش �اشه د ح�� ا�ه موض�ع فقط � �ار گذاش�� � ...دل نم��

تو چشمام زل زدە بود و مدام پر صدا آب ده�ش و قورت � داد

...ل�ام و کج کردم و اخمام و درهم

...دلم � خواست بهش ��م ب�ا منو �خور ب�ا

ل ن اما حس کردم
�
ل �

�
...داشتم ارزش عص�ان�ت ام و ندارە شا�دم من حوصله ی �

� اوردم  اشتم از �له ها �اال د. �ا رد شدم از کنارش تو خماری گذاشتم اش. دستم و �ای��
رودی خونه � رفتم که �ا ش��دن صدای �اشنه ی کفشای �ه خانوم �ه سمت در و 

...برگشتم

وی درو دیوارو �ه اقا و خانوم م�ان سال وارد شدند و از ن�ع ن�اهشون که مدام ر 
ز این همه ز��ا�� و وسا�ل خونه � چرخ�د حس کردم �ا دارن دن�ال ک� � گردند �ا ا

ظرافت دارن لذت � برند

� اومدم �ه سمت اشون ر  فتماز چندتا �له ا�� که �االرفته بودم �ای��

!�ا ک� �ار دار�ن؟...

وع کرد �ه حرف زدن :اقاهه ��

�له �ا آقای کوروش راد �ار دار�م...ـ سالم خانوم

:کنج�او �تا�اشون و ن�اە کردم و گفتم
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دن�الم ب�این...اها...

�شت �م راە افتادند

در زدم. �ه دم در اتاق �ار �ا�ا رس�دم

ـ ب�ا تو

وارد شدم...

�ا د�دنم �اشد و �ا عص�ان�ت �ه سمت ام اومد

ی نموندە بود ک � ه بزنه و آش و دست اش و �اال برد دستام و جلوی صورتم گرفتم چ��
شته ی نجات الشم کنه که  �ا ورود اون خانومه و اقاهه که �ا�د اسمشون و فر 

:� ذاشتم دست از �ارش برداشت آروم درە گوش ام گفت

ـ �ه �ال�� �ه �ت ب�ارم که مرغای آسمون �ه حالت گ��ه کنند

خدمت�ارش حرف  �� حرف کنار وا�سادم اقا و خانومه وارد شدند �ا اون ها هم مثل
د � !م��

 � ـ �ش�ن��

دست اش و �ه سمت منم کش�د
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 � ـ توهم ب�ا �ش��

�اهام و حرکت دادم رفتم و رو�ه روشون �شستم

م و �ازی کن�د کوچک ت��ن خط ا�� ازتون � بزنه ـ قرار �ه مدت نقش �در و مادر دخ��
...دودمانتون و �ه �اد م�دم

ــ چشم اقا

دست چک اش و در اورد

ـ نصف االن نصف �عد اتمام قرار داد

�ه رق� و نوشت �عدشم چک و �ه اقاهه داد 

� اش و �ه سمت ام برگردوند 

...نند در ج��ا�� کهـ م��م خانم و اقا اردالن قرارە �ه مدت نقش �درو مادرتو �ازی ک

� کردم :ن�اهم روشون چرخ�د و �م و �اال و �ای��

اهوم...
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:�ا�ا گفت

م دن�است ...ـ اسم دخ��

 
�

ــ �ه �ه چه اسم قشن�

مر�...

وع � کن�د آدرس خونه ...ماتون و م�دـ امروز �عد ازظهر �ارتون و ��

ــ �له چشم

ن�الشون راە �عد از گفت و گوشون �اشدند و �ه سمت در خرو�� اتاق رفتند منم د
افتادم که فرار کنم یهو �ا�ا مچ ام دستم و گرفت

ـ شما کجا ؟�مون �ا شما �ار دارم

�ا�ای�� ...

ـ لوس نکن خودتو فک کردی منم مثل �ق�ه میتو�� خر ک�� 

دور از جون...
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در اتاق و �ست

ـ اون �� بود جلوی عموت و زن عموت گف�� هان؟؟؟

...حرف دل ام رو...حرف حق�قت...

:داد زد

ە ی نفهمم ...ـ تو خ�� ب�جا کردی حرف دلتو زدی دخ��

ص�ان�ت اش رو در برابر تمام حرفاش سکوت کردم �عد �� دادو قال و خا� کردن ع
منه �د�خت �الخرە اجازە ی خروج و داد

ـ ص�� کن

�ه سمت اش برگشتم

...ـ این شمارە رو �گ�� �دە �ه اون ��ە ی احمق

 � � م�� دو تحمل � کردم اما حرفا�� که �ه حس�� �  �ه خودم م��
�

د تحمل اش هر حر�
ی بود  � از اتاقش  �ا عص�ان�ت شمارە رو از دست اش قاپ زدم و .سخت تر از هرچ��

ون و درو مح�م ک���دم  زدم ب��
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�ا�د �اری ن. گوش�م و برداشتم که بهش زنگ بزنم �اد حرفای د�شب اش افتادم 
...رابر � شددلتنگ�ه خودمم چند با�ه صداش و � ش��دم .� کردم که دلتنگ �شه

� هم �ش�مون شدم و شمارە رو واسش  چند دق�قه ای گذشت . کردمpmواسه هم��
تند وصل کردم. یهو صدای آالرم گوش�م �لند شد

وع کرد �ه حرف زدن �� سالم و مقدمه ��

 �� �  اصال تو �ه فکر من هس�� ...م�دی؟ pmـ حاال د�گه �ارت �ه جا�� رس�دە زنگ نم��
ی خونه ی �ا�...هووم؟� فه� چقد دلم برات تنگ شدە �ا نه؟ ە تا م�� ات �ادت م��

...م�� هم وجود دارە ارە؟

...وااا نفس �گ�� ق��ونت برم...

طع چقد عص�� بود حق ام داشت د�شب خواب و بهانه کردم وگو�� و روش ق
...کردم

 نزد
�

�ه چند لحظه سکوت کردو حر�

عشقممم...

� اور  دم و صفحه اش اصال حرف ن� زد �ه لحظه فک کردم قطع شدە گو�� ام و �ای��
...و ن�اە کردم اما نه 

نفسم... 
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�م �م داشتم نگران � شدم

الووو...

:�ا صدا�� گرفته و پر �غض گفت

ـ جانم ع��زم 

:�ا چشما�� ورقلمب�دە و لح�� متعجب گفتم

� گ��ه کردی؟... !حس��

ـ نه

؟!...نه؟... !!!مطمئ��

...شا�د...ـ �ه خوردە

!چند لحظه ای گذشت منتظر بودم حرف بزنه اما نزد

� خوای ب�ام پ�شت؟... 
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دو�ارە سکوت کرد

ـ نه ع��زم ن� خواد درد� � شه واست 

 کردم و گفتم
�

:پو�

�اشه نم�ام... 

:لحن حرف زد�ش عوض شد و عص�ا�� گفت

 نم�ام؟
�

ـ من م��م ن�ا تو �ا�د ��

...�م  موندە بود بزنم ز�رە خندە

 ن�ا ...
�

!خب �� ��م خودت م��

...در ضمن منتظرتم فقط زود...ـ ا�ه � تو�� ب�ای ب�ا

�اشه...

:خند�دو گفت
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ـ ق��ونت برم ع��زم

حرف اش و �ا لحن �چه گونه تکرار کردم

از هم خداحاف�� کرد�م. �� خند�د

حسا�� کردم  �ا شدم �ا �� ذوق و شوق �ه ل�اس ش�ک پوش�دم ، �ه آرا�ش درست و 
ون اومدم رو � کردم و �ه خرامان خرامان �له ها. ک�ف ام و برداشتم و از اتاق ب��

سمت در خرو�� رفتم 

ە رو تو مشتم گرفتم �ه نفر مچ دستم و مح�م گرفت !تا دستگ��

...برگشت ام �ه سمت اش 

!�ا�ا بود

ە رو رها کردم �ا د�دن اخم غل�ظ اش از ترس دستگ��

!ـ کجا ؟

ون... م ب�� م��

ون ؟ ـ کدوم ب��

... � ...پ�ش حس��

!خشم و توی چشماش د�دم
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...ـ برگرد تو اتاق ات

!!!چرا اخه؟...

:داد زد

ـ گفتم برگرد

:منم مثل خودش صدام و �اال بردم

 مخ ��ە رو بزن و فالن...
�

نم د�گ...مگه نم�� � ...هخب دارم مخ اش و م��

�� �ا اون مخ تورو؟ � ...ـ تو داری مخ اون و م��

� داشتم بو بردە بود و این فاجع ه بود، و� من س� �ا�ا از احسا� که �س�ت �ه حس��
�ار بیخ پ�دا   داشتم برعکس اش و بهش �فهمونم اصال ن�ا�د گردن � گرفتم وگرنه

...درواقع را� جز این نداشتم.� کرد

...کنه  ن� تو�ستم که توروش ��م عاشق �� مقدم شدم که زندە زندە چالم

نم... � من دارم مخ اونو م��
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ـ و� من بر عکس اش و � ب�نم

؟...  تو اش��اە می�ی��

:�� اخت�ار جیغ زدم. مچ دستم و ب�ش�� فشار داد. عص�� شد

...کوروش دستم شکست...آااخ دستم...

ە ی نفهم برگرد تو اتاقت ...ـ دخ��

:�ا گ��ه گفتم

پ�شش  دلم � خواد برم...ول کن دستم و م�خوااام برم پ�شش...بر نم�گردم...
؟؟؟ � فهمیی��

� حرفام یهو�� �ه سمت صورتم �� حس شد ب��

� �ار  ە شدم اول�� ی بود که روم دستم و تند روی جای چک اش بردم و �ه چشماش خ��
...دست �لند � کرد ز�ونم بند اومدە بود

� �اری بود که �ا چشمای خودش م�د�د و �ا قلب خود ش احساس شا�د چون اول��
ە جون اش � کرد که دخ�� �� �ه دونه ی سنگ دلش دل�سته ی مردی شدە که ح ا��

!اونم نه هر مردی �� دشمن اش. و براش �دە
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 خط قرمز کوروش بود
�

!و دل�ست�

:داد زدو �ا دادی که زد �دنم لرز�د

ـ شا�اااااان

شا�ان هراسون �ه سمتمون اومد

!جانم آقا؟_ 

ە رو ب�� تو اتاق اش تا نزدم �کشمش ـ ب�ا این دخ��

شا�ان دستم و گرفت و دن�ال خودش کشوندم

درو مح�م بهم ک���دم و قفل اش کردم

جلوی آینه رفتم 

دە بود دستم و آروم روی صورت ام کش�دم خ�� درد � کرد مثل خون قرمز ش
!ام زدە بود تو گوشمان�ار نه ان�ار که �ا�. نم�دونم چم شدە بود د�گه گ��ه ن� کردم

...رد انگشتاش روی صورتم بود

:ز�ر لب حر� پچ زدم

لعنت بهت صورت نازن�نم و پوکوندی کثافت...
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�ه حموم رفتم وان و پر آب کردم و توش �شستم

�ه همه �� فکر � کردم 

 � ...�ه حس��

...�ه مامان

...�ه خودم

....�ه

این �ار �ه فکر وحش�نا� توی �م بود

!فکر خودک�� 

...اما نه �عدش �� 

 � افتادە؟ ه��� 
�

...�عد این که من م�مردم چه اتفا�

عد مرگش دن�ای ب�چارە مثل چندین سال گذشته ی عمرش هیچ کس و نداشت که �
� همه �� و � فهم�د. دو قطرە اشک براش ب��زە و انقدر ازم �عد مر�م حتما حس��

نه چه برسه �ه متنفر � شد که ح�� لحظه ا�� �ه خودش اجازە ن� داد بهم فکر ک
...اینکه �خواد ب�اد �ە خا� ام

...من �ا�د زندە � موندم

دم برای این که ح�� ا�ر ش � دە چند سال توی �ا�د زندە � موندم و تمام زورم و م��
 کردن توش �ه ق�مت ت�اە شدن عمرم تموم شد �ه خو

�
�� و خو�� کنار جها�� که زند�

 � کردم
�

...ک� که دوسش داشتم زند�

 وجود د. من �ا �س ن� کشم
�

م وق�� دل�� برای زند� اصال چرا �ا�د . ارەن� خوام �م��
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م؟ !�م��

دنم �ا �اش تمام این سالها �ه جای شکنجه دا!...واسه ی چ� که کوروش زد؟
د تو گوشم � شدم و روحم انقدر �اش ت�ب�ه �د�� � . حرفاش و �اراش �ارها و �ارها م��

...عذاب ن� کش�د

� و فهم�دم وق�� فهم�دم عالقه ا�� واق� چ �ه ح�� �ه وق�� مع�� دوست داش��
� من و مامان بود هم شک کردم � گفت  شک کردم �ه مادری که. احسا� که ب��

فت �ادم نگرانمه و هر وقت عشقش � کش�د �ا شا�د هروقت که حوصله اش � م ��
د � !میوفتادو بهم زنگ م��

�د حداقل هفته ا�� �ه چرا ن�ا. اخه مگه �ه مادر چقدر میتونه نگرا�� و �ه دلش راە ندە
سه ...�ار بهم زنگ بزنه و حالم و ب��

هووووف...

منم همراە اون �ه  اصال شا�د زما�� که از �ا�ا جدا شد . شا�د اون د�گه ق�د منو زدە
د ...فرامو�� س��

� و زمان و بهم � ر�ختم  خا� تو �ە من که �خاطر ک� که ��ارش بودم داشتم زم��

ە. چند ساع�� تو وان بودم �م موندە بود خوا�م ب��

صدای االرم گو�� ام �لند شد

ون کش�دم �ا ل�اسای خ�� که اب ازشون چ . که � کردبزور خودم و از حموم ب��
� و زمان. روی تختم �شستم د�گه ه��� واسم مهم نبود . ب��دە بودم ان�ار از زم��

گو�� ام و از روی عس� براداشتم 
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� بود !...حس��

�� فوت وقت وصل کردم

الوو ...

؟ دو ساعته منتظرتم ...ـ سالم عشق من کجا��

خونه ام...

؟قرار شد ب�ای که ...ـ �ع�� ��

ع فقط �� �اش موض� . عصا�م خورد بود و اصال حال و حوصله ی حرف زدن نداشتم
 بود

�
...حوصل�

...ان�ار که دلم � خواست �ل عص�ان�تم و �ە �ه نفر خا� کنم

ە ��م ان�ار دلم � خواست �ه �اری کنم که حال �ه نفر د �گه هم مثل خودم �ا به��
...گرفته و عذاب آور �اشه

�ش�مون شدم نم�ام...

�ه چند لحظه مکث کرد

�اری نداری؟...ـ �اش هر جور م�لته
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:دو�ارە سکوت کردم و گفتم

نه... 

صال اشک از چشمام �از�ر شد ا. گو�� و قطع کردم و پر�ش کردم رو تخت
 چک�داشک بود که مثل �ارون روی زانوهام �. ن� تو�سم خودم و درک کنم

•••

 � "حس��

!رد�دون این که ح�� اجازە �دە ازش خداحاف�� کنم گو�� و روم قطع ک

فه بود شا�د احساس ب�نمون �ک طر . قطرات اشک هام روی صفحه ی گوش�م چک�د
...و من اش��اە � کردم

 گو�� و روش قطع � کردم حتما هست د�گه
�
...و گرنه من بودم عمرا

� تونه هر �ال��  تقص�� خودمه انقد غرورم و �خاطرش ز�ر �ام گذاشتم که فک � کنه
تا حاال خودم و . اون داشت �ا احساساتم �ازی � کرد. که دلش � خواد و �م ب�ارە

...انقد ضع�ف و ناتوان ند�دە بودم

�ن �لما�� که �ه ز�ون میورد اشک توی چشمام جمع � شد �ا�د  در برابر کوچک��
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چ��ار � کردم 

� شا� که چ �دە بودم و ن� تو�ستم فراموشش کنم توان دوری ازش و نداشتم م��
...دست نخوردە رها کردم و �ه اتاق خواب برگشتم

...توی س�ا� اتاق روی تخت دراز کش�دم

ون کش�دم و کنارم گذاشتم �ه پهلو خواب�د م و �ه صفحه اش گوش�م و از ج�ب ام ب��
ە شدم خ��

من تورو از ته  منتظر بودم زنگ بزنه و �گه شو�� کردم �گه. منتظر بودم زنگ بزنه
قدە �ه عمر  م ودل � خوام �گه �شت در ا�ستادم ب�ا درو �از کن �اهم شام �خور�

� برە  ام از ب��
�

...�غلم کن تا دلتن�

وم راهش و فقط اون لحظه بود که قل�م آروم � گرفت و �غض گ�� کردە بیخ �ل
...� کش�دو گورش و �م � کرد

...اما در�ــــغ از �ه تماس

...pmدر�ــــغ از �ه 

...خال�ه �دون حرف که �دونم دارە بهم فکر � کنه pmح�� �ه 

...اما نه درست فکر � کردم

 و �از کردم گو�� ام و برداشتم کشوی عس�. اون واقعا هیچ احسا� �ه من نداشت
و پر�ش کردم تو کشو و �ا عص�ان�ت درش و �ستم 

د دندونام و درحا� که لحظه �ه لحظه �اسه ی چشمام پر ترو پرتر از اشک � ش
:چفت هم کردم و غ��دم
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...من غلط �کنم د�گه دوست داشته �اشم...

•••

"دن�ا

دت تب و لرز �ا ش��دن صدای در، بزور چشمام و �از کردم �م درد � کرد �ه ش
ل�اسام هنوز . دمداشتم �ا این که ش�� پر از دردو غم و غصه رو از � گذروندە بو 

...خ�س بودند 

� از دیوارهای اتاق ام �ه سخ�� خودم و �ه در رسوند �ل�دو چرخونم و . م�ا �مک گرف��
درو �از کردم

�ا د�دنم چشماش دو�رابر شد. ان�تا بود

!ـ خو�� دن�ا ؟

ب�ا تو...ارە ...

. نارم �شستاومدو ک. درو براش ن�مه �از گذاشتم و دو�ارە �ه سمت تخت ام رفتم
دست اش و روی پ�شو�� ام گذاشت
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...ـ ای وایی�� تو که داری از تب � سوزی

ل�اسام توجه اش و جلب کردند

دست اش و روشون کش�د

�اشو �اشو ...ـ خدا ��م چ��ارت کنه ل�اساتم که خ�سن وااای

. ضشون کنم�مد ام و �از کرد �ه دست ل�اس راح�� واسم اورد �م�م کرد که عو 
دم ملحفه ی خ�س روی تختم و برداشت تخت و مرتب کرد روی تخت خوابون

پ�شون�م و آروم بوس�د

 �ما خوردی
�

ـ ق��ونت برم چرا ن� �

� �االی �م و انقد حالم �د بود که واسه ی چند لحظه حس کردم ا�سادەحس��

چشمام پر از اشک شدن و زخم دلم تازە شد

چند �ار �ل� زدم

�ا د�دن ان�تا اش�ام از گوشه ی چشمم � خورد 

�ذار برم واست دارو ب�ارم...ـ گ��ه نکن دخ�� خوب 

.... رفت و درو �ست

.
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...چند روز �عد

.

ه چر�� توی �اشم و �. �الخرە تصم�م گرفتم �ه جای این که همه اش تو تخت �اشم
شونه هام  وی�اشدم �ه شال �افت ر . ح�اط بزنم که �ه خوردە حال و هوام عوض شه

سمون گرفتم و �عد از �� قدم زدن تو هوای ابری، صورتم و رو �ه سمت آ. انداختم
...چشمام و �ستم

...روم شدم�س�م خن� توی صورتم �خش شد �ه خوردە از �ما لرز�دم اما �عد آ

عت داشت �ه �ا � .  یهو �ا صدای آن�تا چشمام و �از کرد. چه حس خو�� بهم م�داد
سمت ام � دو��د نا خودا�اە �ا �ه فرار گذاشتم

ص�� کن...ـ ص�� کن �ارت دارم

:دست از دو�دن برداشتم �ا ترس بهش گفتم

!چ�ه چ��ارم داری ؟...

جلو اومد �التوی �ش� شو در اورد

ـ ب�ا اینو بپوش
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:تممتعجب گف. �التورو ن�اە کردم و ن�اهم و حرکت دادم و بهش زل زدم

!این همه �و صدا و �دو �دو �خاطر این بود ؟...

...ارە د�گه -

�ا د�دن . ندەزدم ز�ر خ.�ه لحظه �اد عکس العملم �س�ت �ه دو�دن آن�تا افتادم
وع کرد �ه خند�دن ...ش�دم�التو رو ازش گرفتم و پو . خندە هام آن�تاهم ��

ا آ�� ... .چه خ��

خوب �ه خودت برس...اها راس�� امشب �ا�د � حال �اش�ا ... ـ سالم�� 

 قرارە بیوفته؟...
�

!امشب؟ امشب مگه اتفا�

!�ادت رفته ؟... ارە خب -

!چیو ؟...

...ـ ای وای من �ادم رفته بود بهت ��م

 ؟...
�

�گو د�گه نصف عمر شدم!...چیو �ادت رفته بود بهم ��
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...ـ این که خانوادە ی مقدم قرار امشب ب�ان خواست�اری د�گه

:بهت زدە گفتم

؟... !چیی��

� قض�ه ��ــــع �ه سمت در ورود ی خونه خش�م زد و �عد �ه هوش اومدن و گرف��
...دو�دم �ا �عت پ��دم تو اتاق ام

تم و تند در �مد و �التوم در اوردم و روی �ش�� م�ل انداخ. آن�تام �شت �م وارد شد
وع کردم �ه ز�ر رو کردن ل�اس های مجل� ام ...�از کردم و ��

!ـ چ��ار داری م�ک�� دیونه شدی؟

 ؟...
�

احمق امشب شب خواست�ار�مه �عد تو االن داری بهم م��

ـ اووو تا شب چهار ساعته د�گه وقت دار�ا

همزمان �ا ر�خت ل�اسام روی تخت �ا آن�تاهم صح�ت � کردم 

...د بنظر ب�ام دوس ندارم جلوشون �... من تا چهار ساعته د�گه چ��ار کنم آن�تااا...

ل زدمبهت زدە تو چشماش ز . یهو�� دستم و گرفت و �ه سمت خودش برگردوندم
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:آروم لب زد

ـ دن�ا تو این ��ە رو دوست داری؟

:شوکه ن�اش کردم و گفتم

!منظورت چ�ه؟...

ـ داری �ا نه؟

�اسام و از توی ن�اهم و ازش گرفتم و این �ار آروم تر دونه دونه ل. دست �اچه شدم
�مد برداشتم

معلومه که نه...معلومه...

 �� � ...ـ دوسش نداری و تو خواب صداش م��

هن مجل� طو� رنگه �لند توی دستم و روی �ق�ه ل�اس های روی تخت پرت  پ��
:کردم و گفتم

 ان�تا ؟توهم زدی؟...
�

�� داری م��

ون کش�دن ل�اسام از �م وع کردم �ه ب�� ...ددو�ارە �ا عجله و عص�� ��
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ی ن�ست که از همچمراقب خودت �اش �درت آد� ...ـ ارە من توهم زدم  � � چ�� ��
...چشم پو�� کنه ها

رت دادم آروم آب دهنم و قو . چهرە ی کوروش جلوی چشمام �ه تص��ر کش�دە شد

م تو اتاق ل�اس ات �ه دوش �گ�� و ب�ا آمادە ات کنم .ـ من م��

ون رفت از اتاق ام ب��

دا�ا حاال چه خ. ل�ا� که تو دستم بودو پرت کردم روی ل�اسا�� که روی تخت بود
...همه که دارن � فهمند. غل� �کنم

...ا�ه

ن چه خا� تو �م ب��زم؟ � و ازم �گ�� !...ا�ه حس��

!...تحمل هر�� و داشته �اشم تحمل دوری از اون و ندارم

توی �م �� فکر جور وا جور بود 

. فتم �عد حمام�ه نفس عمیق کش�دم و ذهنم و از فکرای من�� خا� کردم �ه حمام ر 
:ز�ر لب گفتم. وارد شدم. را� اتاق ل�اس ام شدم

سالم...
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...ـ سالم ب�ا جلو 

�ه چندتا ل�اس جلوم گرفت

� کدومشون خ��ه ...ـ بب��

�ک�شونو برداشت

ـ بنظر من که اینو بپوش

 � هن �لند �لب� �دون آست�� �ه پ��

...نه اینو دوست ندارم ...

چشمم افتاد �ه کت و شلوار مش� �ا ز�ر سف�دم

� حتما کت وشلوار مش� � پوشه شه د�گه کت و شلوار داماد�. م�دو�ستم حس��
ق��و�ش برم

...دلم � خواست ل�اسامون ش��ه هم �اشند

فتم بزور ل�ام و بهم �  از این که داشتم تو دلم ق��ون صدقه اش م�� دم که ع�� � ف��
...دیوونه ها جلوی آن�تا نزنم ز�رە خندە

...اما
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؟ !اما ا�ه �ه رنگه د�گه بپوشه ��

...ب�خ�ال �ا�ا

اینو � خوام....

ان�تا � اش و �ه سمت کت و شلوار چرخوند

!ـ اوووف چه سل�قه ای

:��ــــع پوش�دم اشون واسه ان�تا �ه چر�� زدم و گفتم

چطورە؟...

� تا �امو بر انداز کرد 

:ذوق زدە گفت

!ـ عالیی�� 

�ه سمت قفسه ی کفش هام رفت

ـ ایناروهم بپوش

�ه کفش مش� �اشنه �لند کفش هاموهم پوش�دم 
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:دو�ارە � تا �ام و برانداز کرد و کنج�او و تو فکر گفت

� د�گه هم � خوای !ـ �ه چ��

!�� مثال ؟...

ـ ص�� کن

ون رفت از اتاق ب��

روی صند� آرا�ش ام �شستم و منتظر موندم

وزە ای رو گردنم �شت �م وا�ساد گردن�ند �لند ف. �عد از دە دق�قه آن�تا وارد شد ��
انداختم

وای چقد خوش�له...

ـ اهووم خ�� ، مال مامانمه مواظب اش �اش�ا

دست ام  و بردم �ه سمت اش که �ازش کنم و �سش �دم

... نه آن�تا نمیتونم گردنم بندازم اش این گردن�ند خ�� �ا ارزشه...

...لوـ اصال حرف اش و هم نزن توهم خ�� برا من �ا ارز�� خواهر کوچو 
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...�ا ش��دن جمله اش برای چند لحظه احساس کردم د�گه تنها ن�ستم

 های عمرم هیچ دل��� بودم از این که توی تمام سال. �ه �ک�ارە �غض �لوم و گرفت
)آ��� (کس و نداشتم که ح�� برای �ک�ار بهم �گه

...چقدر عذاب آور بود تنها�� مطلق

� های تو خال�ست ...عذاب آورتر از تنها�� مطلق دوست داش��

...که آدم ها خ�� خوب �ازی کردن نقش اش رو �لد شدند

�اشدم و �غل اش کردم

ق��ونت برم ع��زدلم ، بهت برش � گردونم...

دا کردم و روی خودم و از آن�تا ج. �ا د�دن �ا�ا توی چهار چوب در اخمام درهم شد
وارد اتاق شد. صند� آرا��� ام �شسته ام

ــ �ه �ه جمعتون جمع� 

ـ سالم اقا

ــ سالم 

دلم ن� خواست ح�� �ک لحظه چشمم تو چشماش بیوفته
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!ــ دخ�� �لم چطورە؟

اونم �ه . بود د�گه    �الخرە �ا�ام. اما دلمم ن� خواستم جلوی آن�تا بهش �م مح� کنم
...�ا�ای �د

ک� که د�گه ن� تو�ستم لحظه ای تحملش کنم

آن�تا ب�ا �ه خوردە آرا�شم کن...مر�...

�اشه حتما -

گوش�ه �ا�ا �ه صدا در اومد 

...هووووف. وصل کرد و درە خرو�� و در پ�ش گرفت

وع کرد. لم دادم روی صند� �ا دو ساع�� طول تق��. آن�تا بهم ل�خند زد و �ارش و ��
کش�د که �امال آمادە شدم

� اش چمدو�� که از ق�ل لوازمم و توش گذاشته بودم و �ه �مک آن�تا تو  ی ماش��
گذاشتم و را� خونه ی جد�د �ا �در مادر جد�د شدم

� وا�ساد پ�ادە شد�م آن�تا چمدو  نم و از توی جلوی �ه و�الی نق� و ش�ک ماش��
صندوق عقب در اوردو �ل�د و توی قفل انداخت و چرخوند در �از شد

خونه شد�م �در  �ه ح�اط �س�تا بزرگ �ا درختای �لند �اج از ح�اط گذش��م و وارد 
مادر قال�� �ه استق�ال اومدن �عد از سالم و احوال پر� 

آن�تا جلو جلو رفت منم �شت �ش راە افتادم
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ە رو چرخوندم و وارد از �له ها �اال رفت�م جلوی �ه در قهوە ای بزرگ وا�ساد�م دستگ�� 
شدم

!اووف چه اتاق بزرگ و خوش�ل�ه آ�� ...

ـ اوم خ�� نازە

خت بزرگ هم �ه ت. �ه اتاق �امال امادە شدە �ا وسا�ل مرتب و خوش�ل چ�دە شدە
� و صند� تح��ر ...دق�قا کنار پنجرە ی اتاق بود، �ه م��

...�مد بزرگ ل�اسم و

مادە کردە بودندل�اسام و �ه �مک ان�تا جا دادم توی �مد پر از ل�ا� که واسم ا

ب�ا ب��م �ه چای �خور�م ...هوووف �الخرە تموم شد...

...ن�ا� �ه تا�م گو�� اش انداخت

ـ نه د�گه ع��زم دیر وقته من برم 

!عه � خوای بری؟...

ـ ارە د�گه
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!دلم برات تنگ م�شه آ�� ...

...دل منم برات تنگ م�شه خوش�لم -

گونه ام و بوس�د

دست �ه آرا�ش ات نزن�ا. ـ مواظب خودت �اش

مر�...�اش مواظ�م ...

از دور �ه بوس واسم فرستاد و رفت

�ه سمت پنجرە ی بزرگ اتاق ام رفتم هوا هنوزم ابری بود

� �خش شدە بودند و �اد درختای ع��ان رو  ی روی زم�� � جلوی چشمام  برگ های �ائ��
قصوند  پردە رو کنار زدم و پنجرە رو �از کردم هوای خنک وار  د اتاق شدم��

�ه خوردە احساس �ما کردم ��ــــع پنجرە رو �ستم

. ون گذشتای �اش � شد هر چه زودتر از زمست. روز �ه روز هوا �دتر � شد

 منجمد شدم �گذر 
�

م و بهار رو �ا اما ب�ش�� از اون ای �اش � شد زودتر از زند�
م رفتم و درو �ه سمت در اتاق. چشمای خودم ب�ینم صدای در اتاق سکوتم و بهم زد

...م��م بود .�از کردم
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�ا �ه سی�� چای و ب�سکوئ�ت وارد اتاقم شد

م �خور خستگ�ت در برە ـ واست چای اوردم دخ��

مر�...

رفتم و �شستم �ه خوردە از چای خوردم! چقد مه��ون بود

ـ نوش جونت

فت که گفتم :داشت �ه سمت در خرو�� م��

م��م خانم...

:�ه سمت ام برگشت و گفت

ـ دخ�� �لم واسه این که عادت �ک�� بهم �گو مامان

!�اشه...

)...مامان(نم�دونم چرا خ�� سخت بود �ه ز�ون اوردن �لمه ی 

و از این که تو  شا�د دل�ل اش این بود که چند سا� � شد که از مامان دور بودم
... کردمچشمای �ه نفر زل بزنم و بهش ��م مامان �ه خوردە احساس غ���� �
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�

ـ اف��ن ع��زم، حاال �گو ب�ینم �� � خواس�� ��

! ه��� ...

ی الزم داش�� �گو � ـ �اشه هر جور راح�� ، چ��

�اشه مر�...

بهم ل�خند زدو رفت 

�شستم و مشغول خوردن چای و ب�سک��ت ام شدم

� رفتم �ک ساعت �عد واسه خوردن شام �ای��

� شام خوش رنگ و لعاب مامان م��م �شست مروی �� از صند� های م��

!واو چه ز��ا....

م �خور ــ نوش جونت دخ��

�ون و اووف زن و شوهری خوب تو نقششون فرو رفته بودند چقدم هر دو مه� 
ون دادمز�ر چش� بهشون ن�اە کردم نفس پر از ح��� ب! دوست داشت�� بودند �� .

�اش کوروش هم �ه جو مح�ت �ش � شد

ـ مر� �ا�ا جون
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 بهم کرد مثل ک� که �� فرزند بودە �اشه و �چه
�

دار شدە �اشند بهم  ن�اە پر از ذو�
ی زدم بر �دن . ن�اە � کردند � �ه دل س�� قرمه س��

ل�دم هنوز درە برق �عدش �ه اتاقم برگشتم و �ه رژ مات صور�� برداشتم و �ه ل�ام ما
ه برق لب و در لب و ن�سته بودم که اف اف �ه صدا در اومد انقد دست �اچه شدم ک

س داشتم م�مردم � از اس�� . ن�سته پرت کردم رو م��

ون رفتمن� دو�ستم �ا�د چ��ار کنم ل�اسام و مرتب کردم و از اتاق ام ب مامان و �ا�ا . ��
دم در �ه استق�ال مهمان ها رفتند

� �ه ذرە شدە بود دوست داشتم زودتر ب�ینم اش �عد ا ز اون شب دلم واسه حس��
رفتم و کنار مامان م��م وا�سادم. ح�� �ک �ارم بهش زنگ نزدم

:ردو گفتخانم مقدم وارد شد مثل هم�شه گرم و صم�� دس�ش رو روی موهام ب

ـ چطوری عروس خوش�لم

خ��م مر�...

� بودم که  انقد تو . �� سالم و احوال پر� کرد.�عد از اون اقای مقدم وارد  فکر حس��
�ش �دن �عد اقای مقدم پ��ا وارد شد ل�ا. نفهم�دم �ه اقای مقدم �� گفتم سای اس��

� موهای �لندش و �از گذ. اش و خوش فرم ترو ز��ا تر �شون � دادند اشته بودو هم��
ز��ای اش و دو برابر کردە بود
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!ـ سالم عشقم

جلو رفتم و �غلش کردم

� کوشش؟...سالاام چطوری ع��زدلم... حس��

� و �ارک م...ـ مر� ق��ونت برم خ��م � هم االن م�اد دارە ماش�� �کنهحس��

نتو�سم . ت اتاق �ش�منمامان ، �ا�ا خانم و اقای مقدم و پ��ا رو راهنما�� کردن �ه سم
در و �از کردم و پ��دم تو محوطه. ص�� کنم

� پ�ادە شد هنوز متوجه ام �شدە بود � تازە از ماش�� تی�� زدە بود  اوووف چه. حس��
. ندە اش بودهمونطوری که حدس زدم کت و شلوار مش� تن اش بود واقعا که براز 

...�دو �دو �ه سمت اش رفتم

فس زنان نفس ن. �ا ش��دن صدای �اشنه ی کفش هام �ش و �ه سمت ام برگردوند
:گفتم

سالم عشقم چطوری؟...

ه که اونم دق�قا جلو نرفتم که �غلش کنم اما منتظر بودم مح�م �غلم کنه و بهم �گ
 م�مردە

�
...مثل من داشته از دلتن�

!و� برخالف تصوراتم خ�� �� ذوق جوا�م و داد
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ـ خ��م مر�

:�ه خوردە مکث کردم و گفتم

� ؟... !اووم ن� خوای حالمو ب��

؟ ـ خو��

:بهش ل�خند زدم و گفتم

مر�...

دست اش و گرفتم

ب�ا ب��م تو...

تو برو من م�ام...ـ �ار دارم فعال

...�ه جورا�� دلم گرفت. دس�ش و رها کردم

م�مونم �ارتو انجام �دی �اهم ب��م...م�مونم...
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 کرد�ا اخم ز�ر چش� ن�ام �. بهم �� مح� � کرد �م و ز�ر انداختم

ـ �ار من �ه این زود�ا تموم ن� شه برو تو �ما � خوری 

:حاال که نگرا�� اش و د�دم لج ام گرفت

م... ن� خوام نم��

ـ �اشه انقد اینجا �مون تا یخ بز�� 

م�مونما ... 

سو�� منو؟ خب �مون.... ـ از �� می��

:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

دلت واسم ن� سوزە؟...

�ه ن�ا� �ه ق�افه ی مظلومم کرد

لب اش و  از برق توی چشماش پ�دا بود که قند تو دلش آب شدە ل�خند گوشه ی
:��ــــع محو کرد و دو�ارە اخم و جا�گ��ن کرد

ـ نه
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!نه؟...

ـ نچ

واست کت و شلوار پوش�دما ن�ا کن...

د م�ک�� که خوشحال خدا�ااا من که م�دونم داری وانمو . �ه ن�ا� �ه �تا �ام انداخت
�گه همون حرص م�دی اونم تو شب �ه این مه� ش�طونه م �شدی چرا انقدر من و

 اش
�

تو محوطه بهش جواب رد �دم و �فرستمش �� زند�

...ح�ف ح�ف که ن� تونم ازش �گذرم

ون اومدم :�ا صداش از فکر ب��

؟ ـ خب که ��

:اخمام درهم شدو �ا ��� گفتم. عص�ا�� شدم

ی ؟...  ظ اصال من رفتم خداف...اینطوری � خوای ازم جواب مث�ت و �گ��

وارد شدم . �ه سمت در ورودی راە افتادم

� صح�ت هاش �ا، �ا�ای قال�� �ش و �ه سمت ام برگر  دونداقای مقدم ب��
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ـ �ه �ه عروس خوش�لم 

پنج . ادبهش ل�خند زدم و روی م�ل رو �ه روش �شستم �ه صح�ت هاش ادامه د
� وارد شد ت داد بهشون دس. �ه سمت مامان و �ا�ا رفت. دق�قه ای گذشت حس��

سالم و احوال پر� کرد

ە شدم اومدو روی م . �ل کنارم �شست�ا �شت �ا انداختم و �� اعتنا �ه �ه گوشه خ��
س� کردم مثل خودش �اهاش برخورد کنم

ا �الخرە تصم � که ب��م ن�م ساع�� گذشت �عد از �� �حث و گفتو گوی بزرگ�� �م گرف��
�ه گوشه ای �ش�ن�م و حرفامون و بهم بزن�م

ە رو �اشدم و �� اهم�ت بهش �ه سمت اتاق ام رفتم اونم �شت �م � او  مد دستگ��
...�اد توچرخوندم در و �از کردم و وارد شدم �ا دست بهش اشارە کردم که ب

!گوشه ، گوشه ی اتاقم چشم دوخت. وارد اتاقم شد

ە � شد ، �ه لوازمم ن�ا ن�اهش مثل ! ە � کرد�ه تا�لوی نقا�� که روی دیوار بود خ��
ی �ه فروش�اە اومدە بودند � !کسا�� بود که واسه ی خ��د چ��

از ن�ع ن�اە اش تعجب کردم

درحا� . نهروی ل�ه ی تخت �شستم و منتظر شدم تجسس اش تموم �شه و ب�اد �ش�
:تا�لوی روی دیوارو تماشا � کرد مبهوت گفت که
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!ـ �س اتاق ات اینه

ن�ا� بهش انداختم و ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم

!...ـ جال�ه 

!�� جال�ه؟...

ونه تر از این حرفا �اشه ـ فک � کردم اتاق ات دخ��

ونه اس د�گه... ...دخ��

ونه ن�ست  دخ��
�

ـ �ه اندازە ی �ا�

 خودت ب�خش...
�

...خب شما �ه بزر�

...هه

...اتاق واق� ام و ب�ینه �� م�گه

ونه و  اتاق واق� ام انقدر ش��ه اتاق ��ا بود که از نظر خودم اینجا  د�گه خ�� دخ��
...لوس طورە

ە شد دو�ارە �ه تا�لوی نقا�� خ��

مغزم داشت منفجر � شد 
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نتو�ستم تحمل  از لحظه ا�� که اومدە بود ح�� �ک�ارم بهم توجه نکردە بود د�گه
�اشدم و �ه سمت در خرو�� اتاق رفتم . کنم

ە شد :یهو دستم و گرفت و �ه سمت خودش برگردوند و �ه چشمام خ��

کجا؟ -

 ... � ولم کن � خوام برم �ای��

ـ ن� ذارم بری

چرا اونوقت؟... 

ـ مگه نیومد�م حرفامونو بزن�م

نه...

ـ نه؟

ون کش�دم و دست �ه �غل گفتم :دستم و از توی دس�ش ب��

 ترسم �ار �ه جاهای صم�� شدە �اخه این م�المه ا�� که منو تو دار�م خ�� گرم و...
�ار�ک �کشه
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ـ ت�که � ندازی؟

نخ�� ... 

ـ ب�ا اینجا ب�ینم

�ا . وردروی تخت هل ام داد کت اش و در ا. دستمو گرفتم و �ه سمت تخت بردم
:اخما�� درهم لح�� خشن گفت

؟ �� � ـ واسه من لفظ قلم حرف م��

:�ا ترس و نگرا�� گفتم

!م�خوای چ��ار ک�� ؟...

�ا . شمام زل زدصور�ش و جذاب تر کردە بود تو چ رو �دنم خ�مه زد و �ا اخما�� که
...این که � دو�ستم قصد اش ترسوندنِم ترس عجی�� توی دلم افتاد

ە شد اروم جلو اومدو ل�ام و بوس�د و بهم خ��

:آروم لب زد

خ�� ز�اد...خ��...ـ دلم برات تنگ شدە بود
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: دم و گفتمته ر�شش کش� ل�خندی روی ل�ام �شست آروم دستم رو نوازش وار روی

منم ...

ە شد ...مثل این که دوست داشت جمله ام و �امل کنم. �� حرف بهم خ��

منم دلم برات تنگ شدە بود...

وع کرد �ه خند�دن �دنم مور مور �  شد اما �ا د�دن �شو توی گردن ام فرو برد و ��
...اش خودمم زدم ز�ر خندە

�ه �� � خندی دیوونه شدی؟...

�اشدو �شست

� �ار �ه خودم قول دادم که د �گه دوست نداشته ـ �اور کن چند روزە پ�ش برای چندم��
...�اشم

:�ا عص�ان�ت گفتم

؟... !چ��ار کردی؟!...چیی��

�ا دست اش جلوی دهن ام و گرفت
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ـ ه�س

وع کردم �ه حرف زدن دست اش و  �ا دستام. از خندە ر�سه � رفت. همون مد� ��
� فشار دادم اما ان�ار نه ان�ار که خندە هاش تموم   �الخرە �عد از این. �ه سمت �ای��

 � ...شد دست اش و کش�د �ای��

�اشدم که برم دو�ارە دستم و گرفت و رو �اهاش �شوندم

وع کن ـ خب ��

ولم کن ...

د �  نم��
�

فقط ن�ام � کرد و حر�

نما... � ...جیغ م��

ش آروم عج�ب بود و� �ا د�دن آرامش توی چهرە ا. �� حرف بهم ن�اە م�کرد
کش�د چند   �م و �ه شونه اش تک�ه دادم دست اش و نوازش وار روی موهام .شدم

دق�قه ای توی سکوت گذشت �م و از روی شونه اش برداشتم

؟...
�

ی �� � ن� خوای چ��

ـ نه
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� �ک ساعته اومد�م حرف بزن�م فکر �د � کنن... اخب �اشو ب��م �ای��

ـ �ذار فکر �د �کنند

!�ع�� اصال واست مهم ن�ست؟...

:�ا عص�ان�ت گفت

ـ �ه هفته ازت دور بودم � ذاری �ه خوردە �غلت کنم �ا نه؟

م و عطرش چشمام و �ست. شونه اش تک�ه دادم از ترس، متعجب دو�ارە �م و �ه
...مشامم و پر کرد

بوی عطرتو دوست دارم...

روی موهام و بوس�د

ـ ق��ونت برم

... � حس��

ـ جان؟
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...م��م نکنه اینا همه اش خوا�ه...

 که هم د�گه رو ماهم مثل هزاران آد�...ـ ق��ون چشات برم چرا �ا�د خواب �اشه اخه
� عج�ب و غ���� ن�ست ...دوست دارن کنار هم�م د�گه چ��

:�غض عجی�� کنج �لوم جا خوش کرد آروم لب زدم

ارە راست م�گ�ا...

ندگ�م تج��ه اون ن� دو�ست من انقد �د�ختم که تا حاال �ک لحظه ی خوش و تو ز 
مادر بزرگ  فک � کرد مثل هزاران دخ�� د�گه تو اوج� عشق و مح�ت �در و ...نکردم

...شدم و قد کش�دم

وندە بود تو �غلش دو�ارە فکرو خ�االی احمقانه ام ذهن امو درگ�� کردە بودند �م م
�ا هزار التماس و  بزنم ز�ر گ��ه و س�� تا پ�از ماجرا رو واسش تع��ف کنم که �ل�م

 کنه 
�

خواهش منو ب�خشه و �اهام زند�

ب�ست دق�قه ای تو سکوت گذاشت 

�شت �غلم کردو  �اشدم و �ه سمت آینه رفتم موهای و�و شدم و مرتب کردم اومدو از 
�شو روی شونه ام گذاشت دو�ارە رژ ام و برداشتم که بزنم

!یهو چشمم افتاد تو چشماش بهم زل زدە بود چقد جذاب بود

�ن �از�گرای هالیوود � تو دلم �� .  شهآدم فکر � کرد دارە زن �� از خوش�ل��
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...خند�دم

...مغز ایراد دارم عجب فکرا�� م�کردا

؟... !چرا اینطوری ن�اە م�ک��

:چشمام درشت شد. تو آینه بهم چشمک زد

وااااای....

برگشتم �ه سم�ش از عکس العملم تعجب کرد

!ـ �� شدە؟

کراوا�ش و گرفتم

ن�ینم د�گه چشمک بزن�اااا...

�اری نکردم �خدا!...ـ چرا اخه �� شدە مگه؟

چشمات و در م�ارم جلوی ک� چشمک بزن�ا... 
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چشماش قلم�ه شد آب  ده�شو قورت داد

از این �ارا �خوای �ک�� زن ات ن� شم ... 

ـ حالت خ��ه ع��زم؟

:برگشتم �ه سمت آينه

وو ندارم...
َ
 نگف�� ...من اصال حوصله ی ه

�
� االن گفته �اشم ن� از هم��

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ اخه به�� از توهم مگه پ�دا م�شه خانوم

...اومد�م و شد...

:برگشتم و ن�اهش کردم و کنج�او گفتم

؟ �اهاش ازدواج م... � واقعا به�� از من پ�دا ک�� چ��ار م�ک�� ؟حس�� �ک��

:زد ز�ر خندە
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ـ ارە

�ا دستم مح�م زدم تو �ازوش 

احمق � دو�ستم... 

ـ �خدا �ه سواال�� و � پر� آدم � مونه �� �گه

ل�امو آو�زون کردم و واسش �چه گونه حرف زدم

...احتو� فکرش و نم�کردم د�گه انقد ر ...� دو�ستم راحت ولم � ک�� ... 

� ل�ام و چشمام در چرخش بود قد� جلو اومد و  چونه امو  درحا� که ن�اهش ب��
...گرفت

:ە گفتمق�ل این که بزنه �ل زحمات آن�تارو برای آرا�ش صورتم �ه �اد �د

...نه نه رژم... 

ر �� رژ زدە بودم نذاشت ادامه ی حرفم و بزنم �ه جوری ل�ام و �ه دندون کش�د که ه
م فکرم و  ��ــــع . درگ�� کرد دور ل�ام �خش شد و ب�ش�� از این که �خوام ازش لذت ب��

:�ه سمت آینه برگشتم و �ا نق و نوق گفتم

� چ��ار کردی... � بب�� گند زدی �ه آرا�شم ...وااای حسی��
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ـ �ه رژ د�گه ، �دە خودم واست بزنم

 
�

ب ل�امو �ا� بهش دادم �ا دستمال مرطو  �ه سمت اش برگشتم و رژ قرمز خوش رن�
کرد

ـ ق��ون ل�ات برم که انقد کوچولو موچولو ان

... �� � ...وا مگه داری �ا �ه �� �� حرف م��

وع کرد �ه رژ زدن واسم :خند�دو ��

ـ ارە

ه �ق�ه ی آرا�شم انقدر ل�ام خوش�ل شدە بودند ک. �عد از اتمام �ه سمت اینه برگشتم
�ه چشم نمیومد

...چه خوش�ل...

�ه سمت تخت رفت کت اش و برداشت و پوش�د 

�قه شو مرتب کردبهم ل�خند زد

ـ ب��م د�گه 
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اوووف چقدم منو تو درمورد آیندە امون حرف زد�ممم...

:�ا خندە گفت

� موض�ع فکر م�کنم - واقعا چرا؟...خودمم دارم �ه هم��

:�ا خندە شونه ای �اال انداختم و گفتم

از �س که همد�گه رو دوس دار�م...

جلو اومدو پ�شون�م و بوس�د

فت گفت :درحا� که �ه سمت در خرو�� م��

� که فک کنم تاحاال از �ە کنج�اوی خ�� �ه...ب�ا - پ��ای ب�چارە فشار  ی�ا ب��م �ای��
اومدە

!ص�� کن...

تم و ل�اشو جلو رف. �ه دستمال برداشتم .�جاش وا�ساد و متعجب برگشت �ه سمتم
�ا� کردم

...� خوای اینطوری بری پ�ش مامان و �ا�ات...
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فتم  - اخ اخ خوب شد گفت�ا ، داشتم م��

در و برام �از کرد

-  � ....�فرمایی��

....مرسی�� ...

...ب زدآروم ل. دو��دم و دست اش و گرفتم. درو �ست و �شت �ش راە افتادم

بهت جواب مث�ت نم�دمااا...

:کوتاە خند�د و گفت

جرا�ش و داری؟ -

:ل�خندی مرموز گوشه ی ل�م اوردم و گفتم

شا�د ارە...از کجا معلوم...

� رفت�م همه جا غرق سکوت شد از �له ها �ای��

 بزنند ق�ل اینکه � در حا� که ن�اە سوا� و کنج�اوشون رومون � چرخ�د
�

ق�ه حر�
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:آقای مقدم گفت

ـ خب �� شد ن��جه اش؟

...اوووم راس�ش...

� انداختم از مک�� که کردم ترس�دە بود از حر�ات ��   در �� �لوش ن�ا� �ه حس��
واست اخ اخ چقدر دلم � خ. متوجه شدم مدام دارە آب ده�ش و قورت م�دە

 کردە �اشم و دلم خ
�

...نک �شهسکوتم و طوال�� کنم که �م مح� هاش و تال�

نوزم منتظر ه. ن�اهم رو از چشمای پر از ترس و دلهرە اش گرفتم و �ه جمع دادم
...بودند

:ل�� جون سکوت پر از اضطراب و در هم شکست

 نظرت چ�ه؟...ع��زم -
�

ن� خوای ��

� ابروهام اوردم و گ :فتماخ� �مرنگ که ک� و از خودم دلخور نکنم ب��

...متأسفانه...

� انگشتان قرار گرفت و فشار م � که آروم ب�� ال�� که �ه �ا گرمای انگشتای حس��
وا�م من�� هم دستم داد بهم فهموند که انقدر محتاج بودنم کنارش هست که ح�� ج

!�اشه حق ندارم ��م نه   

 کردم و گفتم
�

:پو�
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متاسفانه جوا�م مث�ته...

وع کردن دست زدن   اول سکوت کردند و همد�گه رو ن�اە کردند یهو همه �اشدند و ��
:پ��ا جیغ کش�دو دو�د �ه سمتمون

� و ش��دم صدای نفس عمیق حس��

:پچ زد ز�ر لب حر�

؟نکنه عاشق موی جو گند� شدی...ـ چرا انقد منو حرص م�دی�� دیوونه

 روی ل�اش �
�

ە شدو ل�خند پر ذو� پ��ا . شستخند�دم و ن�اهش کردم که بهم خ��
جلو اومدو �غلم کرد

ــ ق��ونت برم م�ارکه

مر� پ��ا جون..

وع کردند �ه ت��  � هم د�گه رو �غل کردند و �� � �ه هم مامان و مامان حس�� �ک گف��
...د�گه

ن�ا� �ه پ��ا انداختم کنج�او بهم زل زدە بود

 � ــ م��ما حس��
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ـ جانم؟

 نبودا
�

ــ رژ دن�ا این رن�

� انداختم اونم بهم ن�اە کرد :�لو�� صاف کرد گفت. ن�ا� �ه حس��

 بود... ـ ِاهم
�

� رن� نه هم��

صدای آالرم گوش�ه پ��ا �لند شد

ــ نچ

...ـ خ�� خب فضو� نکن برو �ه �ارت برس �چه

وع کرد �ه خند�د پ��ا ��

� عشق و حال ارە � رفت�� ــ �ه ساعته مارو قال گذاشت��

� تماس و وصل کردو همزمان � ا دور شدن �ا ن�اە کردن �ه ق�افه ی اخموی حس��
وارد جمع شد�م . ازمون گو�� اش و جواب داد

. ه موکول کردند�عد از �� گپ و گفت و خندە قرار عقد و عرو� و �ه دو روز د�گ
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این که انقدر  حتما واسه. و� کوروش � دو�ست دارە چ��ار � کنه. خ�� زود بود
!زود �اهم ازدواج کن�م �درو مادر قالب�ه ب�چارە ام �� زور زدن

� ب��م دن�ال آزما�ش خون و خ��د ل ...�اسقرار شد فردا صبح زود منو حس��

ون اورد ی رو از توی ک�ف اش ب�� . ل�� جون جع�ه ی انگش��

ان �شون البته �ه حلقه ی ناقا�ل رو �عنو ...خب حاال که عروس خانوم جوا�ش مث�ته -
...�ه سل�قه ی خودم گرفت�م و اورد�م

:مامان رو کرد بهش و �ا ل�خند گفت

...دست شما درد نکنه -

� و پ�شون�. ل�� جون �اشدو �ه سمتمون اومد ...م و بوس�د جع�ه رو داد دست حس��

� ق��ونتون برم - �ه �ای هم پ�� ش��

� وا�سادم. �� اخت�ار اشک توی چشمام جمع شد � شد واقعا  �� . �اشدم و کنار حس��
� کنار همد�گه عمرمون و � گذروند�م �� دغدغه �� ترس و  دلهرە ی از  من و حس��

...دست داد�ش

� حلقه توی دستم �غضم و قورت دادم و� قطرە اش� رو  ی گونه ام لغ��دە �ا فرو رف��
...شد

� م��ــع کوچولوش که �س�ار ز��ا و  . ش�ک بود گرفتم ن�اهم و از حلقه ی نقرە �ا نگ��
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� و ن�اە کردم لش � خواست اونم �غض کردە بودو د. اونم دق�قا مثل من بود. حس��
 دو�ست چجوری اما تفاوت من و اون این بود که اون مرد بود و �. اشک شوق ب��زە

...درە َمشک اشک اش و گرە بزنه که ک� اشک اش و ن�ینه

 ن�اهمون تو هم گرە خ
�

آروم . وردە بودهمه مشغول �گو �خند بودند و تو اون شلو�
:گفتم

؟...
�

ی �� � ن� خوای چ��

:جلو اومدو درە گوشم گفت

 گرفتم�اش دوتا�� تنها بود�م و �ه جورە د�گه ای این لحظه رو جشن � -

:خودم و عقب کش�دم و �ا اخم گفتم

چجوری مثال؟؟؟...

از اینکه ! ردن�اهش و از چشمام گرفت و �ا ابروها�� گرە خوردە روی ل�ام قفل ک
ە ��م از اینکه خجالت � کش�د جلوی مامان و � ا�اش ببوستم ن� تو�ست �ا به��

س تموم شه �گو اخه �ه بوسه انقدر حرص خوردن دارە ؟ ببو . داشت منفجر � شد
...برە د�گه

...احمق

. ن�اهش و �ه مهمونا داد
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... � !حس��

:ز�ر چش� ن�ام کرد و �ا همون اخما گفت

هووم؟ -

؟... من که �اری نکردم ...تو خجالت � ک�� �عد �ا من قهر م�ک��

� گفته من خجالت � کشم؟ -

؟... ن� ک��

معلومه که نه  -

خب ببوس ب�ینم...

ری؟ای �ل� تو که دلت � خواد چرا ال� واسه �� مردم حرف در م�ا -

:عص�� گفتم

اصال نخواس��م ...
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م که مح�م ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و ج یغ و ِ�ل همه �ل اومدم که ن�اهم و ازش �گ��
!فضارو پر کرد

� ن�اهش و ازم گرفت : ب پچ زدمز�ر ل. آروم ازم جدا شدو �ا ل�خندی ش�طنت آم��

عو�� �ه خ�� م�دادی خوو...

�� خند�دو �شس��م �عد �� گفت وگو و �گو �خند و �ه خداحاف�� طوال

� دل کندم و درو �ستم خونه رفتم. �الخرە از حس�� � �مک مامان   �ه خوردە. �ه آش��
خونه رو مرتب کردم � خونه �ه  انقد خسته بودم که �ه راست. م��م دادم و آش�� � از اش��

درو �از کردم. اتاقم رفتم

� تو فضای اتاق بود خت دراز انقد که حس � کردم روی ت! هنوزم بوی عطر حس��
کش�دە

� اش نگذشته بود که دلم واسش تنگ شدە بود ...هنوز �ک ساعت از رف��

�   �از  قفل گردن�ندم رو. �ا �ه �اد اوردن قرار فردا دلم اروم گرفت کردم و روی م��
گو�� ام و برداشتم و �ه آن�تا �� ام دادم. گذاشتم اش

ن�ندت و گرد...سالم آ�� دست �لت درو نکنه همه �� امشب خوب پ�ش رفت: دن�ا(
ردا�� وق�� ا�ه م�ذارم تو گشوی عس� کنار تختم شا�د وقت نکنم برات ب�ارم اش ف

ش )�ازم مر�...تو�س�� ب�ا ب��
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...سند کردم

پتورو رو خودم کش�دم. روی تختم دراز کش�دم

...آروم چشمام و �ستم

�ا صدای . کردم  �ا صدای مامان م��م �ه تکو�� �ه خودم دادم و چشمام و اروم �از 
:خا�الود گفتم

 افتادە؟!...�� شدە ؟...
�

!اتفا�

م ـ صبح ات �خ�� دخ��

�اشدم و �شستم 

ی شدە؟...صبح �خ�� ...  � چ��

ـ اقا داماد ن�م ساعته دمه در منتظرها

��دم جمله اش تموم �شدە بود که �اد قرار د�شب افتادم ��ــــع از جام پ

ای وای چرا زوتر ب�دارم نکردین؟؟؟؟...

نم ب�دار نم�شدی � م �ک ساعته دارم صدات م�� ـ دخ��
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��ــــع �ه سمت دس�شو�� رفتم و صورتم و شستم

ون اومدم ن�ا� �ه اتاقم انداختم ب��

مامان م��م تو اتاق نبود � �مد ل�اسم رفتم 

ە پوش�دم �ا �التوی قهوە ای کوتاە ام ��ــــع د� � ت�� مه هاش و �ستم�ه شلوار ج��

موهام و شونه زدم �شتم انداختم 

ون �ه خط چشم نازک کش�دم و �ه برق لب �ه ل�ام زدم ک�ف ام و برداش تم از اتاقم ب��
خونه داشتم رد � شدم که �ا صدای مامان م��م � � جام خش�م  رفتم از جلوی آش��

زد و �ه عقب برگشتم 

ـ ن� خوای ص�حانه �خوری ع��زم

نه مامان دیرم شدە �ا�د برم... 

!ـ دیرت ن� شه ب�ا ص�حونه تو �خور

م�ل ندارم...

م�ه سمت جا کف�� رفتم ن�م بوتای چرمم و پوش�دم و بنداشون و �ست

...ـ �اشه برو و� نامزدت برت م�گردونه
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خونه شدم � �ا تعجب �ه سمت اش رفتم و وارد اش��

؟... !واسه ��

ون ...ـ ا�ار کرد که �دون ص�حانه نذارم بری ب��

� بودم ا�ه برم دو�ارە �ا�د برگردم �ه ص�حا نه خوردن رضا�ت از اونجا�� که مطم��
ون زدم و در . دادم و رفتم و �شستم و �ستم �دو �دو  دە دق�قه ای گذشت از خونه ب��

�ه سمت در خرو�� محوطه رفتم درو �از کردم 

� اش �شسته بود  � تو ماش�� ن رد شدم و �ه از خ�ابو .ن�ا� �ه خ�ابون انداختم حس��
� اش رفتم هنوز متوجه حضورم �شدە بود سمت ماش��

اش �شست تقه ای �ه ش�شه زدم �ش و �اال اورد و �ا د�دنم ل�خندی روی ل�

 � :ش�شه رو داد �ای��

ـ سالم عشقمم کجا بودی؟ دو ساعته منتظرما

خواب بودم ...

ـ سالم ات کو ؟اونم خوا�ه؟

اهووم الال کردە...
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:�ا خندە گفت

� دیر شد هزارتا �ار دار�م...ـ خ�� خب ...�دو ب�ا �ش��

� و درو �ستم حرکت کرد�م ��ــــع پ��دم تو ماش��

ـ خب اول ب��م آزما�ش�اە 

س گرفتم �ه ن�ا� بهم انداخت. �ا ده�� �از ن�اش کردم عج�ب اس��

!ـ چ�ه چرا یهو سا�ت شدی ؟

ون دادم و گفتم :نفس ح�س شدم و ب��

!ه��� همینطوری...

�م و �ه سمت اش برگردوندم �ا کنج�اوی بهم ن�اە م�کرد

!م��م حاال ن� شه آزما�ش ند�م؟...

!ق��ونت برم نکنه از خون � تر�؟...ـ معلومه که نم�شه 
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م... نخ��

 ن��م و این حرفا
�

ـ �س �� شدە که م��

...از آمپول � ترسم ...

وع کرد �ه خند�دن ��

!چ�ه چرا م�خندی ؟...

ە شدم و �� اهم�ت فقط م�خند�د حر� روم و برگردوندم و �ه خ�ابون ها خ�� 
� پ�ا. سکوت کردم دە شدم �ل �ه ر�ــع گذشت �ه جلوی آزما�ش�اە رس�د�م از ماش��

� جلو اومدو دستم و گرفت وارد شد�م . �دنم �� حس شدە بود حس��

روی صند� �شس��م تا ن��ت مون برسه

� ن�.پنج دق�قه �عد صدامون زدن �ا هم �ه اتاق آزما�ش رفت�م  ا� بهم انداختحس��

م تو  ـ اول من م��

انقد اضطراب داشتم که متوجه �شدم � رفت و � اومد

 _ � خب خانو� ب�ا �ش��
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ود حسا�� �داخالق �ا صدای �ه خانم پرستار م�ان سال که از اخمای درهمه اش پ�دا ب
�ف دارە �ه خودم اومدم وارد اتاق شدم و روی صند� �شستم ���

� اتو �دە �اال_  خب آست��

ست اش ترس ام جلو اومد و پ��ه ی ال�� شو روی پوستم کش�د�ا د�دن آمپول تو د
چند برابر شد

:ل�ام و بزور از هم �از کردم

� هم�م ب�اد؟...� شه...خانوم...  � شه �گ��

ــ �ذار اول �ارم و انجام �دم ، �عد م��م ب�اد

!دستم و جمع کردم  �ا اخم بهم ن�اە کرد

...اول �گو ب�اد �عد...

ون داد و از اتاق خارج شد � اومدطو� نکش�د ک. نفس پر از خشم اش و ب�� ه حس��

� اومدو دس . تم و گرفت�اشدم که در برم از دست پرستارە، که اونم �شت �حس��
��ــــع روی صند� �شوندم

 � ــ �ش��
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�ا د�دن عص�ان�ت اش آب  دهنم و قورت دادم

� �ا اخم داشت �ه پرستارە ن�اە � کرد  حس��

:�ه سمت امون اومد و گفت

ا مال�مت ترچرا � ترسون�ش �ه خوردە �...آروم تر... ـ داری چ��ار � ک�� خانوم

د و �ه خوردە صدا � دندوناش و بهم ف�� � اورد پرستارە �ا ش��دن حرف حس�� شو �ای��
م شد ان خشم اش �م �شد هیچ ب�ش�� � ...اما م��

ون � ب�� � �فرمای�� ...ــ اقا ا�ه � خواین تو �ار من دخالت کن��

�ا عص�ان�ت جلو اومدو آمپول و ازش گرفت 

پرستارە �ا ترس عقب کش�د 

ی ن� ذارم دست بهش بزنه چه ب - رسه �ه اینکه تو ا�ه قرارە اینطوری ازش خون �گ��
این سوزن �خواد برە تو پوس�ش

ون � د اد که جیغ نکشه پرستارە درحا� که نفس های پر از خشم اش و تند تند ب��
� ردو �دل شد � من و حس�� �ا عص�ان�ت از اتاق خارج شد. ن�اهش ب��

� �ه جفت دستکش برداشت و پوش�د �شست  روی صند� چ�خ دارە پرستارە. حس��
پ��ه ال�� رو برداشت روی پوستم کش�د

؟... �� سوراخ سوراخ � ک�� دردم م!...چ��ار � خوای �ک�� � ە دستم و م�� �گ��
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� ...هااا �ذار �ه �ار �لد ب�اد حس��

دردت اومد �� بزن تو گوشم خ��ه؟...ه�س حرف نزن -

ی روی ل�ام اوردم و گفتم � :ل�خند ش�طنت آم��

خودت گفت�ا...

ارە خودم گفتم �ای حرفمم � مونم  -

�اشه �ارتو �کن اقاهه...

:ن�اهش و از گرفت و گفت

مشت کن دس�ت و رگ ات و پ�دا کنم -

:دستم و مشت کردم و گفتم 

کنم دردم ب�اد �ه چک آب دار مهمونت � ...آروم بزن�ا اقای �ار �لد...

ن�ا� بهم کردو ل�خند زد

ب�ند چشمات رو...ـ ز�ون درازی موقوف
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خند�دم و چشمام و روی هم گذاشتم

چند ثان�ه ای گذشت 

!�� شد �س... 

ـ �از کن چشماتو

:پ��ه رو روی دستم گذاشت و گفت. آروم چشمام و �از کردم

ـ تموم شد

متعجب ن�اهش کردم

؟... � و این م�دو�ستم تو اهل خون گر ...ارە داری شو�� � ک�� !!...شو�� م�ک�� ف��
منم ...معطل �ش�م تو که �لد نبودی � گف�� �� د�گه ب�اد که انقد ...داستانا ن�س�� 

...عالف

ا راست � گفت واقع. �ا د�د�ش ز�ونم بند اومد. آمپول تو دست اش و بهم �شون داد
!ازم خون گرفته بود

...ـ �اشو ب��م دن�ا خانوم ، �اشو
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 � �ن دردی حس�� ازم خون  هنوز تو شوک بودم �اورم ن� شد واقعا �دون کوچک��
!...گرفت 

� کش�دم آروم از جام �لند شدم و � ام و �ای�� آست��

موهای توی صورتم و �شت گوشم بردم و شالم و مرتب کردم

ون اخمای درهِم پرستارە جلو اومد و �ا هم بهت زدە �شت �ش قدم بر� داشتم یهو
:حال بهم ز�ش گفت

ــ تموم شد؟؟؟

ـ �ا اجازە ی شما ارە

ت�م و روی صند� حر� �ه هردوتامون ن�اە � کرد از کنارمون رد شدو رفت ماهم رف
ە بودم�شس��م و منتظر جواب شد�م تق���ا ن�م ساع�� گذشت د�گه خسته شد

 � ...هر پرستاری از کنارمون رد � شد زوم � کرد رو حس��

� چسبوندم :�ا عص�ان�ت گفتم. داشتم آم��

� � جواب و م�دن؟... حس��

:متعجب بهم ن�اە کرد و گفت

ـ ع��زم اروم �اش �ا�د منتظر �مون�م د�گه
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ە... 
�
�زن...خسته شدم ا م �خدا �...�ا�ا خسته شدممم...اعصاب آدم و بهم م��  گ��

همینجا � خوا�ما

:تو �لو خند�دو پچ زد

غر نزن عشقمم...ه�سس -

�ه پرستار جلو اومد. �� اهم�ت روم و از برگردوندم

ــ اقای مقدم جواب آزما�شتون آمادە اس

س �ا شد�م و جلو رفت�م ...�ا اس��

�ک م��م واسه ازدواج مش�� ندار�ن ــ ت��

هر دو نفس راح�� کش�د�م

ـ خداروشکر

� شد�م و  سوار . �ا ذوق برگه ی آزما�ش و گرفت�م و از ازما�ش�اە خارج شد�م ماش��
حرکت کرد�م
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�م ـ خب ب��م حلقه هامونو �گ��

:درحا� که داشتم ذوق مرگ � شدم گفتم

اخ جون حلقه...

وع کردم �ه رق ب�خ�ال . ص�دن�ه موز�ک �� کردم و صداشو ز�اد کردم �ا عشوە ��
 اش و � کرد � خند�د ل�مو کش�د

�
رانند�

ـ ق��ونت برم

� از حرکت ا�ستاد پ�ادە شدو درو برام �از کرد دق�قا رو �ه روی . �ه ر�ــع گذشت ماش��
فتادە بودو موها�� که �ه ور صورتم ا. �ه طالفرو�� بزرگ و ش�ک وا�سادە بود�م

...�شت گوشم بردم

اووو...

ـ ب��م د�گه

...و زمرد و طال ... انواع گردن�ند و انگش�� . بهش ل�خند زدم و �ا هم وارد شد�م

رفت�م و رو �ه روی فروشندە وا�ساد�م 

� مشغول صح�ت کردن شدو منم �ه چر�� توی طال فرو�� زدم حس��
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� �ه سمت ام . ن�ا این که تن�ع �اراشون خ�� ز�اد بود هیچ کدوم �اب م�لم نبود حس��
اومد

ـ خب تو�س�� انتخاب ک�� ع��زم؟

!نه دوسشون ندارم...

؟
�
!ـ جدا

اهوم ...

�ن انداخت دستم و گرفت �ه ن�ا� �ه و���

ی که � خوای و �ه فروشندە �گو شا�د اون را � ...هنمای�مون کنهـ ب�ا ب��م اون چ��

�اش...

� صداش زد :رو �ه روی فروشندە ا�ستاد�م حس��

اقا ب�خش�د -

�ا دست بهش اشارە کرد. برگشت و ن�امون کرد
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ب�ا اینجا �ارت دارم -

:�ا ل�خندی ملیح �ه سمتمون اومدو ن�اهش و رو صورتم چرخوندو گفت

ـ جااانم 

...�ه ست انگش�� سادە � خوام �دون هیچ گونه نقش ن�اری...

ـ �ه لحظه

ی داشت چون �الفاصله �عد از ح � � چ�� . رفام رفتمثل این که خداروشکر �ه همچ��
� قد� جلو گذاشت و موهام و ز�ر شالم برد :آروم پچ زدم. حس��

... � این چه �ار�ه زشته �خدا...عه حسی��

:�ا اخم گفت

- � � سک کنارش زشت اینه که این و اون �ا چشماشون زنم و قورت �دن و من ع�� ه م��
وا�سم

 منو ن�اە ن� کنه االن مثال تو این �ه ت�که مو رو دادی تو د�گه ک�...دیوونه...ا�ش...
نه؟
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-  � � چون تو انقدر خوش�ل هس�� که ز ...چرا ن�اە م�ک�� ��ای�ات �ا �ازم ن�اە م�ک��
ە � نم�� پوشوندن �ه خوردە از موهات از ب��

�س چرا موهام و � پوشو�� هووم؟...عه جدا؟...

:شونه ای �اال انداخت و گفت

...اون و د�گه خودمم نم�دونم -

:�ا خندە گفتم

...احمق...

متمون � اومد �ا د�دن فروشندە که �ا دوتا جع�ه ی �مه ای رنگ توی دس�ش �ه س
ە شد :ن�اهش و ازم گرفت و �ا چهرە ای غض�نا� �ه ��ە خ��

 _ � ی که خواسته بودین...�فرمای�� � اینم از اون چ��

� �ا ��� جع�ه  �� از جع�ه هارو برداشت درش و �از کردو �ا ل�خند جلو اومد که حس��
:رو ازش گرفت

...اینجا نمون... برو -
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� ن�اە بهت زدە ی ��ە ب�نمون ردو �دل شد و عقب رفت و خودش و مش غول ور رف��
� رو کرد �ا طال و نقرە ها کرد اما گه گداری ز�ر چش� ن�اهش رومون � چ رخ�د حس��

� ابروهاش جا خوش کردە بودند درە جع� ه رو �از کردو رو بهم و �ا همون اخما که ب��
...�ه روم گرف�ش

� دوسش داری - ...بب��

:ردمبزور ن�اهم و ازش گرفتم و رو انگش�� سادە و ش�ک توی جع�ه قفل ک

ی که � خواستم � !دق�قا همون چ��

...وااای چقدر خوش�ل...

� انداختم �ه حلقه زل زدە بود ن�ا� �ه حس��

ـ دوسش داری د�گه ارە؟

:ذوق زدە گفتم

ارە خ�لی�� ...ارە...

:انگش�� از تو جع�ه در اورد و دستم و گرفت
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� خوام تو انگشت خوش�لت ب�ینمش -

دم که ل�خند ذوقنا�م ت�د�ل �ه خندە �شه حلقه رو توی . بزور ل�ام و بهم � ف��
!خم شدو دستم و بوس�د. انگشتم فرو برد

ق��ونت برم که همه �� هم بهت م�اد -

:�ا خندە گفتم

م �ا�د �ه �و �الخرە خانومه آقای مقد...ب�خش�دا قرارە زن آقای مقدم شم د�گه...
گردن از �ق�ه �تر �اشه د�گه نه؟

:فت�ا انگشت اشارش نوک بی�� ام و لمس کردو �ا ل�خند ذوق زدە اش گ

...خ��ه که خودتم م�دو�� ...�ار��الا -

:ر�ز خند�دم اومدم که جوا�ش و �دم که فروشندە گفت

...ــ چقدم بهتون م�اد

� �ا اخم �ه سمت اش برگشت حس��

؟؟؟ � �اتون دخالت کن�� ـ شما عادت دار�ن تو �ار مش��

1059



 _ �  نزدم که چرا آم�� م�چسبون��
�

حر�

:�ا عص�ان�ت صداش �اال رفت

؟ -  هم بز��
�

داری �ا نه؟...جرات داری حر�

آروم و  ح�� برای چند لحظه حس کردم موز�ک. �ل طال فرو�� غرق در سکوت شد
!ومدعاشقانه ای که �ه فضا آرامش �خش�دە بود قطع شدو د�گه صدا�� نی

:��ە درحا� که از ترس �ه خودش � لرز�د گفت

آروم �اش�د...من غلط �کنم...نه آقا...نه_ 

س� . ا جو گند�مرد م�ان سا� بود �ا موهای تق���. فروشندە ی د�گه ای جلو اومد
...شسکوت حا�م رو در هم �شکنه اونم نه �ا خشونت �ل�ه �ا آرام. داشت

� من درخدمتم...آروم �اش�د آقا - امری هست �گ��

...رو کرد �ه ��ە و فرستادش �� �ارش

� تا آ � �ا د�دن رفتار آقاهه که �ا اخالق و رفتارە ��ە زم�� سمون بود �ە حرف و حس��
وش�لم گرفت�م �ه �و�س طال و �ه دس�بند خ. خداروشکر حلقه هارو گرفت�م. �از کرد

...و 
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ون اومد�م و را� مزون عروس �عد از . شد�م �عد از حساب کردن از طال فرو�� ب��
ی کوتاە �ه مزون عروس رس�د�م و وارد شد�م � کردن مس��

:دوتا دخ�� تق���ا همسن و سال خودم �ه استق�المون اومدند

ــ سالم خوش اومدین

دند � � رو ن�اە � کردند و حرف م�� همه اش حس��

� ک س د�گه ای و واقعا �م �م داشت �اورم � شد که نا مر�� ام و اونا �جز حس��
!ن� ب�نند

� ن�ا� بهم انداخت اخمم و د�د برگشت �ه سم�شون و گفت :حس��

ما ...این خانم ل�اس عروس � خواد...ـ من نیومدم ل�اس عروس �گ��

ا �ا حرص بهم ن�اە کردن لب و لوچه شون و کج کردند و س� ک ردند �ه داخل دخ��
� هر چند �ا د�د�شون شوق و ذوقم و واسه خ��دن ل. راهنمای�مون کنند �اس از ب��

!رفته بود

� ...ــ �له م�دونم  �فرمای��

م بود که اصال مجبور شدم �اهاشون برم درواقع راە د�گه ای نداشتم  انقدر وقت �
ن� تو�ستم لج�ازی کنم و ند�دە ��م ل�اساشون رو دوس ندارم

ا ازمون دور شدند. �اهم جلوتر رفت�م دخ��

:�ه جوری که ک� متوجه �شه حر� پچ زدم
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اصن تو چرا اومدی تو هان؟...

!ـ �ا م�� دن�ا؟

�جز تو مگه ک� د�گه هم اینجا هست؟...

ـ عشقم ن�اە دورو برت کن همه �ا شوهراشون اومدند 

 خواست فکر کنه اصال دلم ن�. ن�ا� �ه دو رو برمون انداختم واقعا راست � گفت
� هم ��   که زدم واسه هم��

�
اهم�ت  حس �ش�مو�� بهم دست دادە �س�ت �ه حر�

ن�اهم و ازش گرفتم برگشتم و �ه ل�اس عروس �شت �م چشم دوختم 

...فرو برد یهو دستاش دور حلقه کرد و خودشو بهم چسبوند و �ش و توی گردنم

� زشته... عه نکن حس��

...ـ زشته چ�ه؟ شوهرتما

...�خدا االن �� � آد � ب�نه...جلو �ق�ه زشتههه...

...ـ � خوام همه �دونند که مال م�� 
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...روا�� اینجااا؟؟؟...

� گفت :ل�اش و �ه گردنم چسبوند و �ا لح�� تح��ک آم��

ـ اووووم

�� اخت�ار خندە ام گرفت

درد اینجا جاش ن�ست...

� خوای خ��د م��دو ب�خ�ال ش�م ب��م خونه؟...�س کجا جاشه هووم؟ -

:متعجب گفتم

؟...
�

!جدی که ن� �

نخ��  -

نفس راح�� کش�دم 

...� دو�ستم شوخ�ه...خب خداروشکر...
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:�ا خندە در ادامه گفت

رر �امال جدی گفتم - نخ��

ە دلم � خواست �دونم آ�ا واقعا ح. حس کنج�او�م �دجور �ل کردە بود ا��
!خ��د هارو ب�خ�ال ش�م اونم �ا این وقت �م و ب��م خونه �انه

�اشه ب��م...

:متعجب گفت

!واقعا؟ -

اهوم ب��م...

نداخت و �ه تای ابروش و �اال ا. برگشتم و ن�اهش کردم. خودش و ازم جدا کرد
...چشماش و تنگ کرد

!ارە؟ -

...ب��م...ارە د�گه...

ی روی ل�اش �شست � و ببوسه  قد� جلو گذاشت خم شد که ل�ام.ل�خند ش�طنت آم��
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:که عقب کش�دم و گفتم

مثل اینکه متوجه ن�س�� کجا وا�ساد�م هااا...اینجااا؟؟؟...

مت در خرو�� انگشتاش و آروم توی انگشتام چفت کردو ن�اهش و ازم گرفت و �ه س
...تند تند قدم بر� داشت   . مجبور شدم دن�الش برم. قدم برداش��م

� آروم�� ... � صورتم زخم و ز�� م�شه ها...حس�� � خورم زم��

� و �از کرد � گفت. درە ماش�� :و خشمگ��

-  � �ش��

:درحا� که شوکه فقط ن�اهش � کردم گفتم

ی خونه؟... حاال واقعا � خوای منو ب��

...�ا همون اخمای تو هم اش فقط بهم ن�اە � کرد

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

م... ...فردا عروس�مونه ها...ب�ا ب��م ل�اس �گ��

ی که � تو�ستم احساس ک � � چس��دم و تنها چ�� نم بوسه های �� یهو �ه �دنه ی ماش��
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� بود اونم وسط خ�ابون !در �� حس��

�� � نرس�دە  دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار دادم که �ل�م ازم جدا شه تا 
...آبرومون اما ان�ار نه ان�ار

ه جوری خانومه �. �ا صدای خانو� که �شت �مون بود خودش و ازم جدا کرد
ر چند منم ن�اهمون کرد که خودمونم داشت �اورمون � شد که �ه مر�� دار�م ه

� فکرو � کردم  جای اون بودم هم��

!قرار بود ب�ا�د ل�اسارو بهتون �شون �دم...ــ ع��زم

� و ن�اە کردم اما اون برعکس من جای د�گه رو ن�اە � کرد ثل این که م. حس��
ه ما �اری � خواست �ا این �ارش تمام اف�ارە خانومه رو خن�� کنه و �گه ک

...ن� کرد�م

...هه ارە جون عمه ات اونم �ا�ول ��ــــع �اور کرد

:رو کردم �ه خانومه و گفتم

داش��م � اومد�م �ه �اری واسمون پ�ش اومد...ارە...ِام...

ش قدم �شت � . ل�خند مرموزی روی ل�ای خانومه �شست و ن�اهش و ازمون گرفت
برداشتم و حر� پچ زدم

تو نم�دو�� تا فردا دندون رو ج�گر �ذاری؟؟؟...
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دستم و گرفت و �ا شص�ش پوست سف�دو شفاف ام و نوازش � کرد

...عه این چه حرف�ه معلومه که � تونم -

:خانومه رو کرد بهم گفت

ب�ا ع��زم_ 

...رفت

م تند دستم و ا � قرار �گ�� ون ق�ل این که تحت تاث�� نوازش های حس�� ز توی دس�ش ب��
:کش�دم و گفتم

� و �شدم قاتل ات او ... ە تا دندونام توی گوشت �دنت فرو نرف�� نم دق�قا �ه روز به��
ی ق�ل عرو� جلوی خودت و �گ��

د گرفتم و . تو �لو خند�د � �شت �  ن�اهم و از چشماش که خندە توشون م�ج م��
...خانومه رفتم

چند مدل ل�اس شل�غ،�ل�غ بهم �شون دادهیچ کدومشون �ه دلم ن�شست

:خانومه گفت

ـ چطورە ع��زم؟
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ه�چکدومشونو دوس ندارم...

نمــ خب ع��زمن شما �گو چه مد� � خواین تا من هم راهنمای�تون ک

راسش من ل�اسای سادە رو ب�ش�� � �سندم...

�ف ب�ار�ن ــ اووو �له ���

جلو جلو رفت �شت �ش راە افتاد�م

یهو چشمم �ه ل�اس عروس سادە ی ارو�ا�� افتاد

همینو � خوام ...واااای این...

�ا ذوق �ه سمت ل�اس عروس رفتم 

�ف ب�ار�ن اتاق پرو تا ��م ب�ار�ش خ... ــ �ه �ه دمتتونبنظرم عال�ه ���

� روی صند� �شست و منم همراە خانومه وارد اتاق پرو شدم �مک خانومه   �ه. حس��
� و سور�رایز ک. ل�اس و پوش�دم ف�ت تنم بود نم اما خب خ�� دوست داشتم حس��

که ل�اس و بپوشم   خ�الم آسودە ترە �عدشم فردا . احساس � کردم ن�م ب�اد به�� �اشه
ە د�گه ...حسا�� سور�رایز م�شه دلش غش و ضعف م��
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:تقه ای �ه در زدە شدو خانو� �ش و از الی در تو اورد

ون شوهرش � خواد ب�اد ب�ینت اش - مژ�ان ب�ا ب��

...�ا چهرە ا�� خن�� �ه خانومه زل زدم

تا �ه خودم اومدم . اش�طونه م�گه ��م نذار�ن ب�اد توهاا. اقا شا�د منم نخواد ب�ینمت
ە رفت و درو �ست ...من موندم و �ه اتاق خا�. د�دم دخ��

تو آینه ها�� که دور تا دور اتاق بودند خودم ن�اە کردم

...چه ج�گری شدی تو دخ�� ..جان جان ...

� فضارو پرکرد یهو صدای در حد مرگ ذوق زدە ی حس��

ارە واال چه ج�گری شدیی�� تو دخ��  -

� و ن�اهش کردم  داشت منم �ا درحا� که آروم آروم �ه سمتم قدم بر�. تند برگش��
...همون ر�تم عقب عقب � رفتم

نم همه ب��زن تو اتاق ها... � � �خوای �اری ک�� جیغ م�� !�خدا حس��

و ب . �ش�� شدل�خند مرموز روی ل�اش پر رنگ تر شدو ش�طنت توی چشماش ب�ش��
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یهو �ه در چس��دم

ە ها...دیوونه �ازی در ن�ار توروخدااا... !آبرومون م��

� رفت. بهم نزد�ک و نزد�ک تر شد �ش و جلو صور . فاصله ی ب�نمون �امال از ب��
!...اوردم و آروم �ا ل�اش، ل�ام و نوازش کرد

!ادمبرای چند لحظه حس کردم نه زمان برام مهمه نه جا�� که توش ا�ست

� �ا شا�د دل�ل اش شعله ای که بود ک. تا حدودی هم دلم گ��ه � خواست ه حس��
ن ممکن بود شا�دم ترس از این که هر آ! حر�ات تح��ک کنندە اش روشن کردە بود

�� هس��م �ا اینکه من �� درو �از کنه و �� سالم و عل�ک ب�اد تو و ب�ینه تو چه وضعی
...هیچ جورە ن� تو�ستم درمقا�ل اش مقاومت کنم

 ب�نمون نیوفتاد
�

ە بود نفسه هامون �ه دست اش و دور �مرم بردو �ا این که هنوز اتفا�
� در گوشم پچ زد. شمارە افتادە بود :خشمگ��

 ...فک کنم -
�

!ذارممن ن� تونم تا فردا دندون رو ج�گر �...فک کنم راس م��

...حرفش و ب��دو �ا ل�اش خفه ام کرد

که درک این . دم�� اخت�ار دستام و دور گر�ش بردم و �ه ادامه دادن �ش��ق اش کر 
!موض�ع که منم مثل اون ح��ص شدم �اعث شد وح�� تر �شه

ە چرخ�دە شدو �ا صداش قل�م اومد تو دهنم . زش جدا کردمتند ل�امو ا. یهو دستگ��
� دستاش و �ه در چسبوند و مانع �از شد�ش شد ردنم فرو �ش و توی گ. اما حس��

...برد و �ه �ارش ادامه داد
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:آروم و نگران لب زدم

... � ؟...�خدا �ارمون درست ن�ست  ...حسی�� به�� ن�ست ب�خ�ال ��

...�� اهم�ت �ه من �ارش و � کرد

د که ب�ان �مک اش � ...درو �از کنند صدای خانومه رو � ش��دم که دوستاش و صدا م��

� دست بردار ن�ست واسه همینم داد زدم :� دو�ستم حس��

ون هست؟...اهااای... ...فک کنم در مش�ل دارە �از نم�شه...ک� اون ب��

...تند خودش و ازم جدا کرد و متعجب ن�ام کرد

دیوونه شدی؟؟؟؟ -

امو�� مغزت �ال د�مه ی خ...ن� فه� داری چ��ار م�ک�� ...من دیوونه شدم �ا تو...
و زدی و تمام

...ق��ونت برم -

دستم و جلو برم که حرفش و ادامه نداد

...ه�س حرف نزن...
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ە شد و �ا ق�افه  ای �� حس ب. از در جدا کردو توی ج�ب اش فرو برد دستاش هم خ��
:گفت

دس�ت درد نکنه د�گه  -

ی خورد توی �م � � تو �غ. یهو حس کردم چ�� لش گرفتم و �ا داشتم � افتادم که حس��
:عص�ان�ت داد زد

� ممکنه ک� �شت در �اشه - � که نم�گ�� ن � نداز�ن مثل �او �تو ...انقدرر احمق��
� و م�این تو؟؟؟ �ای��

ون کش�دم. سکوت همه جا رو پر کرد نوازش م�کرد  موهام و . خودم و از تو �غلش ب��
:و �ا نگرا�� گفت

خو�� ع��زم؟ -

:درحا� که هنوز گیج و هنگ بودم گفتم

داد نزن...خ��م...خ��م...اهوم...

...برگشتم �ه سمت خانوما

م�شه �کیتون ب�اد �م�م کنه ل�اسم در��ارم؟...
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ا جلو اومد �� از دخ��

ارە چرا که نه_ 

برگشت و �ق�ه رو راهنما�� کرد برم ��ارشون

ــ خوش�لم ب�ا ل�استو در ب�ارم

� ن�اهش و روم چرخوند طوال�� و البت ە حس�� ...ه نها�� �ا ش��دن جمله ی دخ��

ون برە ...�الخرە مجبور شد ب�خ�ال �شه و ب��

ون اومدم جلوی در ل�اس و تح��ل گ رفت�م و �ه سمت ل�اس و در اوردم و از اتاق ب��
� ل�اس و روی صند� عقب گذاشت و �شس��م � رفت�م حس�� ماش��

:یهو �ا صدای �لند سکوتمون و متال�� کرد

!خب -

از ترس از جام پ��دم دستم و روی س�نه ام گذاشتم

 ) خب(یهو�� �ه ...عادت کرد�ا...وای عشقمم آروم�� ترس�دم �خدا... 
�

آدم و  م��
سکته م�دی
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:خند�دو لب زد

...دشمنت سکته کنه...خدانکنه -

� و روشن کردو راە افتاد�م ماش��

ی �خور�م � ...ـ ب��م �ه چ��

معلومه خسته شد�ا...

نه �ا�ا اصال -

 ... � حس��

ـ جان؟

�م هووم ؟...  کت و شلوار تورو � �گ��

ـ ق��ونت برم امروز �شد فردا

!فرداااا؟...
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ـ ارە د�گه

�م؟؟؟... دوازدە ش�م  تا ساعت...� خوای دق�قا روز عرو� ب��م کت و شلوار �گ��
شدە �ا�د امروز همه ی �ارامونون انجام �د�م

....انقد حرص خوردن ندارە که ، ـ چشمم

� انداختم دستم و دراز کردم و اوردم و روی وحلقه ها ر  ن�ا� �ه صند� عقب ماش��
� ام گه،گداری �ه ن�ا� بهم � نداخت �ام گذاشتم حس��

... � ...ق��ونتون برم شما چقد خوش�ل��

:�ا لح�� �امال جدی گفت

ی �ه جز من ابراز عالقه کن�ا � ـ د�گه ن�ینم �ه چ��

!...چقدم جدی بود . ن�ا� بهش انداختم 

:�� اخت�ار خندم گرفت

اری؟تو انقد حسودی که چشم د�دن احساس منو �س�ت �ه حلقه هامونم ند...

...ـ نه 
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جلو رفتم و مح�م گونه شو بوس�دم

ـ عه عه تصادف � کن�م  ها

�عت �م شدە اش و ز�اد کرد 

�شت فرمونم...ـ اخه ع��ز من این چه �ار�ه

�ا خندە �جام �شستم

 � از حرکت  حلقه هارو دو�ارە تو جع�ه هاشون گذاشتم جلوی �ه رستوران ماش��
� پ�ادە شد�م و وارد شد�م  ا�ستاداز ماش��

� های چهار نفرە �شس��م  � دستامون روی �� از م�� سون جلو اومد�ار .�عد از شس��

� انداختم �ا . غذاهارو سفارش داد�م و منتظر موند�م اخم �ه صفحه  ن�ا� �ه حس��
ی گوش�ش زل زدە بود

؟... هوی کجا��

:�شو �اال اورد و عص�ا�� گفت

ـ هوی چ�ه �� ادب

:ل�امو او�زون کردم و گفتم
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ب�خش�د خوو...

دو�ارە �ه گو�� اش زل زد کنج�او شدە بودم

... � حس��

دو�ارە �شو �اال اورد

ـ جانم؟

حواست کجاس؟...

ـ ه�جا

�اش نگو...

�� توجه �ه حرف ام گو�� اش و خاموش کردو کنار گذاشت

...اصن �دە ب�ینم اون گوش�تو...

چشاش قلم�ه شد
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!ـ چ�� ؟

گو�� ات و �دە ن�اە کنم...

!...ـ م�دو�� که گو�� �ه وس�له ی شخص�ه؟

...من و تو که شخ� و خصو� ندار�م... 

!...ـ �ع�� �� ؟

عههه �دە د�گه ...

دست ام و �ه سمت گو�� اش بردم �ا وحشت بهم ن�اە م�کرد

. ا�سادهارو �از کردم �ا د�دن اسم سوف�ا قل�م و  pmگو�� اش �دون �سورد بود 
داشت �ا سوف�ا چت � کرد؟

های سوف�ا �ا پ�شوند و  pmهمه ی. هاشون �از شد pmاسم اش و لمس کردم و 
!�سنود عشقم بود

حر� جلوش گذاشتم عصا�م بهم ر�خت گو�� و

ب�ا �گ�� ...
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آروم � جام  انقد عصا�م خورد بود که دوس داشتم برگردم خونه و� ترجیح دادم
 نزنم گو�� اش و برداشت و توی ج�ب اش

�
گذاشت  بتمر�م و تحمل کنم و حر�

� �غل�مون که �ه زوج جوون بودن ز  ل زدمدستم و ز�ر چونه ام بردو �ه م��

...چقد خوش�خت بنظر � اومدند

� � ک���د مانقد دلم اشوب بود که مدام کف ن�م بوت هام و �ه زم��

ە خوشم ـ دن�ااا، �خدا برات توضیح م�دم، خودت که م�دو�� من اصال از ا ین دخ��
...نم�اد، اون ب�خودی گ�� دادە

مهم ن�ست...

...ـ حتما هست که حالت �د شدە د�گه

:�ا عص�ان�ت ن�اش کردم

ە ی احمق چرا �ا�د �...ارە مهمه... ا تو در ارت�اط فردا روز عروس�مونه ها این دخ��
�اشه هان؟

ە هیچ ارت�ا� ندا...ـ ارت�اط؟؟؟ ...رم چرا نم�فه�صد �ار بهت گفتم من �ا این دخ��

اش�ام �از�ر شد
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ی ب�نتون هست د�گه...م�دە ؟pmا�ه نداری چرا بهت ... � ...حتما �ه چ��

�ا عص�ان�ت گو�� اش و از تو ج�ب اش در اورد

وع کرد �ه ح � گذاشت و �ه اقا �� خودم . رف زدننم�دونم �� شد که گو�� و روی م��
...و جلو کش�دم که صداش و واضح تر �شنوم

الوو_ 

؟ ـ الو سالم عمو جان خو��

استم بهت زنگ بزنم ــ سالم ��م ق��ونت برم م�ارک �اشه ازدواج ات چند �اری � خو 
وقت نکردم ب�خش

اس گرفتم�ا�ت �ه مسئله ای �اهاتون تم...ـ این چه حرف�ه عمو اش�ال ندارە 

جانم �گو ع��زم؟_ 

ـ در مورد سوف�است

�از چ��ار کردە ؟! ...ــ سوف�ااا؟

ن � ه تورو خدا جلوشو ـ از وق�� که فهم�دە � خوام ازدواج کنم دم �ه دق�قه زنگ م��
 

�
�ن من نمیتونم هر �ار بهش �فهمونم که نمیتونم �اهاش زند� کنم  �گ��
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؟
�

چشم چشم خودم درست اش م�کنم تو خ�الت راحت!...ــ جدی م��

ـ خ�� ممنون ب�خش�د مزاحمتون شدم 

�ش راس�� �ارو �ار خوب پ...ــ نه �ا�ا خواهش م�کنم خ�الت راحت �اشه 
ە؟ کت و م��م...م�� ...سوف�ا...��

:م پچ زدآرو . نذاشت ادامه �دە تند گو�� و برداشت و درە گوشش گذاشت �اشد

� االن م�ام - ...�ش��

.. متعجب فقط ن�اهش � کردم

�ال هم گفته خداروشکر همونطوری که ق. �ا ش��دن م�المه اشون نفس راح�� کش�دم
� اون و سوف�ا ن�ست ...بود ه��� ب��

� گذاشت ی از رستوران و از ز�ر نظر گذرو . �ارسون اومد غذاهارو روی م�� ندم خ��
� هم ترجیح دادم منتظرش �مونم که ب�ادو �اه � نبود واسه هم�� وع کن�محس�� ...م ��

•••

 � "حس��
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 کردم و گفتم
�

:پو�

س� ام و � کنم...چشم...�اشه عمو جان...

� سوف�ا حساسه - �ه ...شخودت که به�� � شناس�...زودی احساسا�� م�شه...بب��
خوردە مراعات حالش �کن تا �ا این قض�ه کنار ب�اد

مد�م سوف�ا او ...نکنه تا آخر عمر �ا�د مراعات حال اون و �کنم عمو؟...تا �؟...
م ب��زم اونوقت من چه خا� توی � ...نخواست �ا قض�ه ی ازدواج من کنار ب�اد

� من و سوف�ا ن...هووم؟ شما ...�ستهر �ار �ا�د �ه دن�ا توضیح �دم که ه��� ب��
...خودتون و جای من �ذار�د

رم د�گه ن� ذا...گفتم که �اهاش حرف � زنم...آروم �اش...آروم �اش �� جان -
مزاحم زندگیتون �شه خ��ه؟

خ��ه...ا�ه بتون�د ا�ه �شه که ارە...

...فقط -

؟... ی شدە؟!...فقط �� � چ��

-  � � ن�اش حس�� �چه گناە دارە...فقط انقدر �اهاش �سنگ��
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امت بزر ! دلم � خواست �ک �ار برای هم�شه ف��اد بزنم و ��م عمو جان گ�� م�� اح��
م و چشمام و ب�  گوشام و �گ��

�
ندم و تا ا�د از واج�ه درست، و� حق نداری بهم ��

ت بزنه �ه �ش و �ال�� �ە خ ...ودش ب�ارەدستوراتت اطاعت کنم که م�ادا دخ��

دم و آت�ش عص�ان�ت ام و �ه راست �ه د رونم هدا�ت اما �از هم ل�ام و بهم ف��
...کردم

:حر� لب زدم

چشم...

. احاف�� ازشانقدر عص�ا�� بودم که نه م�� �ه ادامه ی گفت وگو داشتم نه خد
ان�تم و حواله گو�� و قطع کرام و خاموشش کردم که د�گه ک� زنگ نزنه و �ل عص�

...اش کنم

غذا قدم برداشتم � بودو �ا گوش�ش  دن�ا تک�ه دادە. وارد رستوران شدم و �ه سمت م��
� جلو رفتم �ا د�دنم هول شدو گوش�ش و خاموش کردو روی م. ور � رفت ��

...گذاشت

!عه اومدی؟ -

...صند� و دادم عقب و �شستم

چرا نخوردی؟...
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وع کنم مش�ل�ه؟ - وا�سادم عشقم ب�اد �عد ��

...�م و �اال بردم و ن�اهش کردم

...ل�خندی روی ل�ام �شست

...نه واال چه مش��...

� ضعف � رفت که ا  �ه جا بود و کوتاە خند�د درحا� که دلم واسه خند�دن همچ��
:ل�اسام کث�ف ن� شد �س میوفتادم گفتم

خ�الت راحت شد خانوم؟...

!از چه �ا�ت ؟ -

سوف�ا د�گه...

فک کردم ��ە �دی شدی...راحت شد...ارە...اها -

 هووم؟ب�ینم دن�ا خانوم شما � � خوای �ه بندە اعتماد ک�� ...عه جدا؟...

وا عشقم من �ه تو اعتماد دارم -
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ارە �امال مشخصه...

•••

"دن�ا

... � �� � �� توهم �ا�� عص�ا...بهم حق �دە خوو...من بهت اعتماد دارم...عه حس��
ە ی کثافته آشغاله هَر ...د�گه ...دخ��

�ا نصف  آب دهنم و . اومدم ��م هرزە که تازە متوجه ابروهای گرە خوردش شدم
ی نگفتم � ...حرفم قورت دادم و د�گه چ��

:�ا عص�ان�ت صداش �اال رفت

.  ..د�گه �شنوم این �لمه رو �ه ز�ونت ب�اری هااا -

. ن � کردندهمه داشتم ن�امو . ن�ا� �ه دورو بر انداختم. �غ�� کنج �لوم �شست
م دلم � خواست قاشق توی دستم و پرت کنم تو �شقاب و �� حرف �ه ت ا�� �گ��

ون دادو گفت. برگردم خونه :نفسش و �الفه و عص�� ب��

ن� خواستم �ت داد بزنم...ب�خش�د -

ن�ار � خواست حاال که معذرت خوا� کردە بود �غض ب�ش�� �ه �لوم فشار اوردو ا
بهش �فهمونه که چقدر دلم و شکوند و چقدر از دس�ش دلخور شدم
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جود داشت من اما من فقط دلم � خواست خا� کنم خودم و ح�� ا�ه هزاران راە و 
!دست گذاشتم رو عص�ان�ت

:لب زدم. درحا� که س� داشتم آروم �اشم

از هردوتاتون ...حالم از خودت و دخ�� عموت بهم � خورە...حالم...
ە بری همون خول و چله...اتفاقا خ�� هم بهم م�این...متنفرممم هرزە رو  به��

ی ...منو تو �ه درد همد�گه ن� خور�م...�گ��

م و همزمان �ا �اشدم و ک�فم و برداشت. ن�اهم و از چشمای �� حس و منجمدش گرفتم
:جمع کرد وسا�لم و مرتب کردن شالم گفتم

ی حاال ا�رهم ن...اون حلقه ای هم که گرفت�م �ا�د اندازە اش �اشه... بود � تو�� ب��
ی واسش ...�سش �دی سایز انگشت اش و �گ��

ون ا. �ه ورە شالم و روی شونه انداختم و از کنارش رد شدم . ومدن از رستوران�ا ب��
...�اد خن� توی صورتم �خش شد که �اعث شد نفس عم��� �کشم

...دلم خنک شد...آخ�ش...

ی �ه خوردە منتظر شدم ب�اد از دلم در ب�ارە ب��م �ق�ه ی خ��دامو  ن و �کن�م که خ��
!�شد

!آروم برگشتم د�دم �شسته و ب�خ�ال دارە غذاش و � خورە
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:�ا چشما�� درشت شدە ز�ر لب گفتم

...�ع�� ن� خوای ب�ای ازم معذرت خوا� ک�� ...احمق...

ە؟نکنه حرفا�� که زدم و جدی گرفته و واقعا � خواد برە سوف�ارو � !...گ��

نکنه حلقه ی خوش�لم و � خواد �دە �ه سوف�ا؟؟؟

!...وای ل�اس عروسم

:ب پچ زدم�ا عص�ان�ت وارد رستوران شدم و �ه سمت اش �ا تند کردم و ز�ر ل

...کور خوندی مگه از روی جنازە ی من رد ��� ...

...روی شونه اش زدم

آروم و �ا چهرە ای خن�� برگشت و ن�ام کرد

� نداری؟؟؟...  برای گف��
�

ِاە �ا نن حر�

:ن�اهش و ازم گرفت و چن�ال و توی ساالد فرو برد

ن� شناسم شمارو -

...قل�م از جا کندە شد

:�ا چهرە ای بق کرە گفتم
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... � عصا�م خوردە ها...حس�ی��

...�تبرو دن�ال زندگ...اصال �ه من چه؟...من چ��ارت کنم خانوم...خب �اشه -

...د�گه داشت اش�م و در � اورد

ە شدم اومدو  �ارسون. درحا� که حلقه ی اشک توی چشمام �شک�ل شد بهش خ��
رو کردم �ه �ارسون. اون �� اهم�ت بهم �اهاش صح�ت � کرد

...�ه مش��ه �� جوون موهای بور و ته ر�ش بور و چشمای مشک. روش زوم کردم

آقا ب�خش�د...

� کردە بود گفت :ن�ام کردو �ا ل�خندی که �ادر صورت اش و دل�ش��

امری دار�ن؟...جانم -

 � ...�� اهم�ت �ه حس��

. زد�ک�� شدم�ع�� م�شه گفت �� اهم�ت تر از اون قد� جلو گذاشتم و �ه ��ە ن
توی چشماش  ن�اە جذب کنندە ام و . موهام و �شت گوشم بردم و شالم و دادم عقب

!دچرخوندم که �ه ثان�ه نکش�د پوست سف�دە ما�ل �ه زردش، زرد تر ش

:�ا عشوە گفتم

سم ...� شه... � شه اسمتون و ب��
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� زندو��  شدو �ا  لب �از کرد که اسمش و �گه که یهو مچ دستم توی دست حس��
ون !�عت برق و �اد از رستوران کش�دم ب��

:نفس نفس زنان گفتم

آروم�� ...مچ دستم و خورد کردی...چته دیوونه...

:�ه جوری داد زد که موهای �شت گردنم �لند شدو �ل �دم یخ زد

؟ - ی � کن�ی�� ە � شدی که واسه ی این و اون دل�� م جلو چشم اون...انقدر خ��
هان؟...من؟

:بزور ل�ام و حرکت دادم و گفتم

مگه نگف�� برم �� زندگ�م؟...مگه نگف�� ن� شناس�م؟...

:�ا همون صدای �ه اوج رس�دە گفت

� تا �ه س�م اخر ...من ب�جا کردم...من غلط کردم - � تو ماش�� نزدم و �ار  �مشو �ش��
دس�ت ندادم

سم ازش �ا ح�� عص�ا�� شم و جلوش �م  �ا د�دن عص�ان�ت اش �ه جای این که ب��
ا�� کردنم و �س � د�دم دارە تاوان عص� شا�د دل�لش این بود که! ن�ارم آروم شدم

!م�دە
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آروم در . مجلو رفتم روی پنجه وا�سادم دستام و دور گرد�ش بردم و �غلش کرد
:گوشش پچ زدم

....نفسم آروم �اش...

...دستاش و آروم دور �مرم بردو �غلم کرد

وە و ب�ابون �خدا از دس�ت � �ه ک...چرا انقدر منو اذیتم � ک�� دن�ا؟ هووم؟ -
...� ذارم

ازش جدا شدم و متعجب ن�اش کردم

جرا�ش و داری؟...

خند�دو �ش و ز�ر انداخت

ون عقدنامه رو اقای مقدم امشب که رف�� خونه خوب �ه فردا فکر کن که ا�ه ز�ر ا...
ری بهم دستور د�گه حق ندا. امضا ک�� د�گه حق نداری �م داد بز�� و اذیتم ک�� 

ز�� د�گه حق نداری وق�� از دستم ناراحت و عص�ا�� شدی از خونه ب. �دی
ون ...چون من...ب��

...خب �ق�ه اش ...اف��ن �ار��الاا -
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:گرە ابروهام و �از کردم و گفتم

...من...چون من...

تو �� هووم؟ -

د اشک توی :آروم لب زدم. چشمام جمع شدو �غض �لوم و درهم ف��

چون من� احمق طاقت دور�ت و ندارم...

دم و روی موهام و بوس�د دستم و گرفت و تو �غلش ف��

...منم طاقت دور�ه تورو ندارم دن�ام -

تو ل�اس  �� اخت�ار خودم و . مشامم و از بوی عطرش پر کردم و چشمام و �ستم
جیغ زدم و ازش جدا شدم. عروس تصور کردم

� ...ای وااای...  حاال چه غل� �کنم؟؟؟...ب�چارە شدم...�د�خت شدم حس��

د گفت � � �ا لح�� که ترس توش م�ج م�� :حس��

!آروم �اش �گو �� شدە...آروم �اش!...ـ �� شد ؟
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� رزرو وقت سالن واسه م��ا�م ... ...حس��

دو رنگ نفس راح�� کش�! چشمای درشت شدش �ه حالت معمو� تغی�� ش�ل دادند
ە نفس عم��� کش�دو. پ��دە شدە �ه صور�ش برگشت شدە بود  درحا� که بهم خ��

:گفت

...خدا ��م چ��ارت نکنه -

�جنبون �ه  دست...چرا همینطوری وا�سادی برو بر داری منو ن�اە م�ک�� !...چ�ه؟...
فردا �ا این وضع م�خوام عروس شم؟؟؟...�اری �کن

ه ارا�شگرت رو �عدشم پ��ا �� �...دخ�� �ه این خوش��...ـ اوال که مگه وضعت چشه
زد که واسه فردا واست وقت رزرو کرد

؟...
�

وای دست اش درد نکنه داشت قل�م وا�م�ستاد!!...جدی م��

...ـ خدا نکنه ق��ونت برم

� هدایتم کرد زرگ کت و �ه �ه فروش�اە ب. دس�ش و �شت کتفم بردو �ه سمت ماش��
شلوار رفت�م

ات خوش�ل اش �ه وکراو  �عد از چند �ار پرو �الخرە �ه کت و شلوار مش� �ا جل�قه
ون اومد�م �ه نفس عمیق کش�دم دلم �شست حساب کرد�م و ب��

د�گه �ا�د چ��ار کن�م؟...
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...ـ معلومه خسته شد�ا

حرف خودمو �ه خودم �س م�دی؟... 

:خند�د و گفت

� ب��م  ...ـ �ش��

!�ع�� تموم؟...

:ل�مو کش�د و گفت

ـ ارە خوش�لم

� ام اومدو �شت فرمون �شست � درو �ستم حس�� رد�م انقد حرکت ک. پ��دم تو ماش��
�ا . گذشت  تق���ا ن�م ساع�� . خسته بودم که روی صند� ولو شدم چشمامو �ستم

� چشمام و �از کردم صدای اروم حس��

صدای خا�الود  �ا . ن�ا� �ه دورو بر انداختم دق�قا رو �ه روی در خونمون بود�م
:گفت

!رس�دم؟... 
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ـ ارە ع��زم 

�ه سمت اف اف رفت

پ�ادە شدم و درو �ستم رفتم و کنارش وا�سادم 

مامان جواب داد

ــ �له؟

 � ـ سالم خوب هست��

 � ب�این تو ...سالم...ــ عه شمای��

� ا�ار کرد که واسه شام ن �ار داشت �مونه پ�شمون و� چو  مامان �� �ه حس��
� اندا. �الخرە در �از شد. درخواست اش و قبول نکرد  ختم وسط ن�ا� �ه حس��

پ�شون�مو بوس�د

...ـ ق��ون چشای خوا�الودت برم برو �خواب

دلم واست تنگ م�شه...

...ـ من ب�ش�� 
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ە شدم که �ا ل�خند گفت :�ه چشماشخ��

ـ داری �ه �اری � ک�� که �مونما

�ه چشماش زل زدم

ـ داری �ه �اری م�ک�� که �مونما

:ل�خند زدم و گفتم

خب �مووون...

ه از �ارامون عقب ـ نه ع��زم برم د�گه فردا �� �ار دار�م توهم زود �گ�� �خواب ک
...نمون�م

:جلو اومدو در گوشم گفت

�ا�د واسه فردا جون داشته �ا�� د�گه نه؟ -

:�ه خوردە صورتم و عقب کش�دم و متعجب ن�اش کردم

منظورت صبح آرا�ش�اە تا ش�ه مهمون�ه د�گه؟...
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� ل�ام و چشام در گ ...ردش بودل�خند مرموزی روی ل�اش بود و مدام ن�اهش ب��

�عدە جشن و بزن و �کوب و فرمودم -

بهم نزد�ک  مح�م هل اش دادم که درحد �ه قدم عقب کش�دە شدو �ا خندە دو�ارە
...شد

ی خودت و �شون �د...حالت خوش ن�ستااا.  ..احمق... � ی چ�� ەبرو �ه �ه دک��

:ابرو�� �اال انداخت و گفت

؟ - � ی نبودین؟ �ا ن�ست�� � ی چ�� ِاە �ا نن شما دک��

:دست �ه �غل گفتم

رر ... نخ��

ە د�گه �گردم �ل�م پ�دا ش...اها �اشه - د�س من برم �� �ه خانوم دک��

� ک���دم و گفتم :حر� �ام و �ه زم��

... � حس�ی��
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شم که دستم عص�ا�� ن�اهم و ازش گرفتم و که وارد محوطه �. خندە هاش اوج گرفت
حساسم و وسوسه لعن�� اون خوب �لد بود ا. و گرفت و عمیق و طوال�� ل�ام و بوس�د

!...کنه

...آروم ل�اش و از ل�ام جدا کردو �ش و �ه �م تک�ه داد

��ار که �ادت دل�ل ای�� که ه��ار که اسمت و م�ارم ، ه...تمومه زندگ�م...دن�ام -
...دل�ل بودنم...میوفتم خداروشکر کنم �خاطر داش�نت

دستام و دور �مرش بردم و مح�م �غلش کردم

زدواج � کن�م و حداقل �ذار فردا این حرفارو بزن که ا...اینطوری �اهام حرف نزن...
ە...م�ام پ�شت االن تنها�� � خوام شب و �گذرونم �� دلم � گ��

 خواست همونجا دلم �. روی موهام و بوس�د  و حلقه ی دستاش و دورم مح�م تر کرد
م �خوا�م لذت �خش  از �س که گرمای آغوشش تو اون هوای �د برام. ��ا �گ��

...بود

:آروم ازم جدا شدو گفت

؟ - ی �خوا�� وری؟ن� خوای ق�ل خواب شامت و �خ...شما ن� خوای بری �گ��

!معلومه که � خوام...
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خب �س برو د�گه -

� تروخدا ب�ا �اهامون شام �خور... ه چرا ن� فه�اخه من دلم برات تنگ � ش...حس��

:کوتاە خند�دو گفت

م ن� تونم از و� ا�ه شام و کنارت �خور ...منم دلم برات تنگ � شه ق��ونت برم -
کنهتخت و اتاق خوا�ت �گذرم اون موقع است که د�گه �ار بیخ پ�دا م�

:هلش دادم و گفتم

من حوصله ی درد�و این داستانارو ندارم...برو برو...

...�ا خندە عقب عقب رفت و ازم دور شد

..خودت و واسه فردا شب آمادە کن دن�ا خانوم -

:تند گفتم

...�� � شنوە...ه�س...

:یهو مامان از اف اف گفت
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حرفاتون و �ذار�د واسه ی فردا...دیر وقته ب�ا تو د�گه...دن�ااا -

� قفل شد مدو آروم پچ جلو او . �ا ده�� �از ن�اهم روی چهرە ی رنگ پ��دە ی حس��
:زد

�ع�� ش��د حرفامون رو؟ -

...د�دی �� شد؟...وای خا� �ه �م...

.��دەمدام توی �م حرفامون و مرور � کردم که ب�ینم �� گفت�م و �� ش

� من امشب م�خوام ب�ام پ�شت... حس��

ە شدە بود گفت :درحا� که �ه اف اف خ��

!عه چرا؟ -

...روم نم�شه برم خونه...

:خندە ای � دادو گفت

نهبرو خداروشکر کن شوهرت عقل تو �له اشه �ع�� حرفارو درە گو�� م - � ��
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...ِد ا�ه عقل تو �له اش بود که خداحافظ�ش انقدر طوال�� ن� شد...

�دە نمیتونم ازت دل �کنم هووم؟...عه دن�ا -

الم و آدم و خ�� اینجا نمون که گندی که زد�م و ب�ش�� هم نزن�م بوش ع... برو برو...
دار کنه

:پ�شون�م و بوس�د و �الخرە گفت

ـ خدافظ

� اش شد و خداف�� کردو رفت. منتظر شدم دم که فردا توی دلم دعا کر . سوار ماش��
 نیوفته

�
...�ه خو�� و خو�� تموم �شه و هیچ اتفا�

درو �ستم 

تمام . ق�الم اومدندمس�� ح�اط تا خونه رو � کردم و وارد شدم مامان و �ا�ا �ه است
...وهمه اش خدا خدا � کردم �ش��دە �اشن حرفامون ر . ن�اهم روشون بود

ـ سالم دخ�� قشن�م

...سالم...سالم...

�ا�ا �ه ن�ا� بهم انداخت

1100



ــ معلومه �د جور خسته ای�ا

اهوم خ��...

ــ ق��ونت برم

آروم . ر او�زون کردمامان م��م جلو اومدو �التوم و در اوردو �ه چوب ل�اس�ه جلوی د
:گفتم

تو...مامان م��م...

؟ - !من ��

فقط خواستم ��م...ه��� ...ها؟...

حرفت و بزن...�گو ع��زم -

� �ش��دی نه؟... ی از حرفای من و حس�� � تو که چ��

:�شت دس�ش زدو ل�ش و گ��د

فک کردی فال گوش وا�سادم؟...معلومه که نه...خا� �ه �م -
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...منظورم این نبود...نه نه...

من فقط گفتم ب�ای تو هوا�دە �ما � خوری -

:مبهوت و تو فکر گفتم

م ل�اسام و عوض کنم م�ام واسه شام...اها... من م��

خونه شدم را�. ل�اسام و در اوردم و ل�اس راح�� پوش�دم. �له هارو � کردم � آش��

...رگ�� بود�عد از شام �ه اتاقم برگشتم روی تختم دراز کش�دم �دجور ذهنم د

...همه اش فکرای عج�ب و غ��ب � اومد تو ذهنم

تنظ�م اش کردم8گوش�م و برداشتم و رو تا�م 

!هم بهم ندادە بودpmعج�ب تر از همه �� این بود که برد�ا ح�� �ک 

. �ت ن� ش�نهبرد�ا�� که م�دونم در مقا�ل خ�� ازدواجم ح�� ا�ه سوری �اشه سا 
� انتقام  ک� که ا�ه برادر زادە ی کوروش �اشه �ا شناخ�� که من ازش دارم �� گرف��

...دست رو دست ن� ذارم

سکو�ش نگرانم � کرد

� کردم چشمم �ه . ن�تاانگشتم و کش�دم رو شمارە ی آ. ل�ست مخاط�ام و �اال و �ای��
ذاشتم��ــــع قطع کردم و گوش�م و روی عس� گ. ساعت افتاد �ک نصف شب بود
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�ا صدای . ا�م بردروی تختم دراز کش�دم انقد ذهنم درگ�� بود که متوجه �شدم � خو 
صف مغزم غ�� دستم و توی موهام فرو بردم هنوز ن. �لند گو�� ام از خواب پ��دم

فعال بود 

دو�ارە . چند دق�قه ای روی تخت �دون حرکت �شسته ام و �ه �ه گوشه زل زدم
� �ار از جام پ��دم صدای االرم گوش�م �لند شد و واسه دوم��

:�دون ن�اە کردن �ه صفحه تماس و وصل کروم و �ا عص�ان�ت گفتم

چ�ه چه مرگته؟...

� توی گوشم پ�چ�د :یهو صدای متعجب حس��

!ـ الو دن�ا ، خود�� واقعا؟

...ای وای

�شت گو��  �ا این که � دو�ستم دارم. کف دستم و مح�م �ه پ�شو�� ام ک���دم
ردم و س� �اشدم و جلوی آینه دس�� توی موهای آشفته ام ب. �اهاش صح�ت م�کنم

� احمقا ل�خندی روی. داشتم ر�مل خا� شدە ز�ر چشمم و �ا� کنم ل�ام اوردم و  ع��
:�ا مال�مت گفتم

؟... سالم ع��زم خو��

!تعجب توی صداش ب�داد � کرد
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؟ - !تو خو��

...ارە چطور مگه...

!ـ ه��� 

�ه خوردە مکث کرد

!ـ آمادە ای ب�ام دن�الت

ها؟ارە ارە ب�ا...

ـ �اشه ب�ست دق�قه د�گه اونجام

!خدافظ!.. اهوم �اش...

موهام و  ��ــــع. گو�� و قطع کردم پ��دم تو حموم �ه دوش ب�س دق�قه ای گرفت
...پوش�دم خشک کردم و از �شت �ستم �ه ل�اس سادە و کتو�� های اسپورت ام و 

� مامان م��م تق���ا �ک ساع�� گذشته بود که اف اف �ه صدا در اومد پ��دم �ای ��
داشت جواب م�داد

:دس�� واسه اش تکون دادم و سوا� پچ زدم
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!ک�ه مامان؟...

:درو زد و برگشت و بهم گفت

...اقا دامادە دارە م�اد تو...ـ صبح �خ�� ع��زم

جدأ؟...صبح �خ�� ...

ـ ارە ب�ا ص�حانه ات و آمادە کردم �خور که ضعف نک�� 

� استق�ال کنم اما مامان دست م و گرفت �ه دوس داشتم جلوی در وا�سم و از حس��
وع کردم �ه خوردن خونه بردم �شستم و �� � ...از کنهمامان رفت که درو �. آش��

� و ش��دم که �ا مامان صح�ت � کرد لحظه �ه لحظه صداش ون ب�ش�� صدای حس��
خونه دارن م�ان � ...� شد و معلوم بود �ه سمت آش��

...�� اهم�ت مشغول خوردن چای ام بودم که یهوو

خونه شد �م و �ه سمت اش برگردوندم � � وارد آش�� ونه اش و دست �ه �غل ش. حس��
�ه چهارچوب در تک�ه دادە بودو بهم زل زدە بود

ـ سالاااام ت��ل خانوم
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ت��ل ؟ �ه ساعته منتظرتما...

وع کرد �ه خند�دن صند� و داد عقب و رو �ه روم �شست. ��

 
�

...ـ دروغم که م��

وا....

ی جلوی ظرفا...ـ مامانت گفت تازە آمادە شدی �شس�� داری ص�حانتو � خوری
...دس�ت گواهه دخ�� 

� ذاری ص�حانه ام و �خورم �ا نه؟...�اشه مچمو گرف�� ...

�م و �اال بردم. چند دق�قه ای گذشت

!بهم زل زدە بود

!چ�ه ؟...

...ـ مامان و �ا�ا �ه اون مه��و�� من موندم تو �ه � رف�� 

 تو �ه � رف�� ان�ار من ی��دم... 
�

�ه جوری م��

...زد ز�ر خندە
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واال...

ون نه ب�� � � کوە آ�شفشان یهو م�� ...ـ منظورم عص�ان�تت بود که ع��

ب�ینم نکنه �ش�مون شدی؟...

:کنه گفت  �ا ل�خندی که کنج ل�ش نقش �سته بود و پ�دا بود س� دارە اذیتم

�اش ب�ا�� و � گرفتم...ـ وای ارە ارە خ�� �ش�مون شدم 

؟؟؟... چی��

وع کرد �ه خند�دن ن�ت دست �اشدم و �ا عص�ا. داشت عصا�م و خورد � کرد .��
�ه ر�ز م�خند�د. اش و گرفتم و �ه سمت در خرو�� کشوندم اش

ب�ا برو ل�اقت تو همون ب�ا�� احمقه... ب�ا برو...

ـ عهه ولم کن دن�ا

و �ه روم دست اش و ول کردم دستاش و تو ج�ب اش فرو بردو �ا �مال پرو�� ر 
وا�سادو تو چشمام زل زد
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� خوش�ل وگرنه من �...من �ه ا�ار مامان و �ا�ا رضا�ت دادم �ه این وصلت... 
م تو خ�ابو  م دستم ب�� �� �ا�د �ه ...ن؟� خواستم چ��ار؟ � خوام قاب نقا�� �گ��

ی رغ�ت نکنه تو چشماش ن�اە کنه جوری �اشه که هیچ دخ��

!زل زد ل�خندش محو شدو این �ار �ا چهرە ای �امال جدی و رنگ پ��دە بهم

د لب زد � :�ش و ز�ر انداخت و �ا لح�� که ج�گر آدم و آت�ش م��

� قد �لد بود�م ـ د�گه شما ب�خش�د د�گه ، ما هم��

��ــــع �ه سمت اش برگشتم. یهو �ا صدای مامان از جام پ��دم

تونه �چه ها ...ە ��م آروم ترتا ب�ست تا خ�ابون اونور تر م��  صداتون... ــ چه خ��

...�م و ز�ر انداختم

� و خ � تا دو روز د�گه �ش�مون �ش�� دا�� نکردە �ار �ه ــ ا�ه مش�� دار�ن االن �گ��
طالق و طالق ک�� �کشه

 در�ا�سـ واال فک کنم ا�شون �ا بندە مش�ل دارن تا حاالهم تو رو
�

�� موندە که حر�
...نزدە

� رو من � خورد و گفت :ن�اە متعجب مامان م��م از حس��
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!ــ ارە دن�ا؟

نه مامان �خدا من دوسش دارم... 

ــ دن�ا که دوست دارە ��م

� ن�اە دلخورش و توی چشمام چرخوند . ..حس��

ـ خدا کنه راست �اشه

هست...

...ــ خ�� خب ب��ن د�گه دیرتون شد

ک�ف ام و واسم م�اری مامان ؟...

ــ کجاست؟

خونه ...  � � آش�� رو م��

خونه ست؟...ــ ع��زم � � آش�� جای ک�ف رو م��
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:�ا نق و نوق گفتم

جلوی این اقا از این حرفا نزن �ش�مون م�شه هااا...عههه مامان...

ون دادو گفت � نف� ب�� :حس��

� و روشن کنم زود ب�ا م ماش�� ـ من م��

:�ه سمت مامان برگشت و گفت

ـ خداحافظ

خدا �ه همراهت...ــ �سالمت ��م

!معلوم بود از حرفام �� ناراحت شدە

ورد ل�اسام و جلوی آینه ی بزرگ دم در مرتب کردم مامان ک�ف و واسم ا

خدافظ...

دمتون ...ــ خدافظ ع��زم �خدا س��

� رفتم از خونه خارج شدم و �ه سمت ماش��

کردم و �ا لوندی   دستم و مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم چند �ار �فه کردم درو �از 
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�شستم

ِهلوو... 

اخم روی پ�شو�� اش حالمو �د � کرد 

عشقمم...

� اش و �� حرف �ه سمت ام بر گردوند 

؟... خو��

اهوم -

� و روشن کرد ماش��

بوس�دم خودم و �ه سم�ش کشوندم و آروم ل�اشو . ق�ل اینکه �م��ندو ب�یندم

ق��ونت برم روز عروس�مونه ها ل�خند بزن شاد �اش...

االن م�خوای از دلم در ب�اری؟ -

�اری نکردم که �خوام از دلت در ب�ارم...معلومه که نه ... 
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!دە بود�امال مشخص بود حرفام و فراموش کردە فقط نم�دونم چرا بهم زل ز 

!چ�ه؟... 

ـ ه��� ه��� 

ی کرد�م ...حرکت کرد�م دە دق�قه ای رو در سکوت س��

... � حس��

ـ جان؟

ک�ا م�ان عروس�مون؟...

چه سوال�ه � پر�...ـ خب معموأل فام�ل ، دوست ، آشنا

س دارم...اها... نم�دونم چرا اس��

:ن�م ن�ا� بهم کردو گفت

س؟ - ؟! اس�� سه �� !اس��
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؟ م��م این م��اپ آرت�سته �ارش درسته د�گه؟ �ع�� از �ارش...م��م... مطمئ��

!چطور مگه؟!...ارە �ا�ا -

یع شم� ترسم بزنه ق�افه ام و داغون کنه جلوی عاشقای س�نه چا�ت ضا...

�� دیوونه � ...�عدشم...ـ این چه حرف�ه م��

:کنج�او ن�ام کردو در ادامه گفت

عاشقای س�نه چا�؟ عاشقای س�نه چا� د�گه چه ص�غه ا�ه؟ -

� زن جناب مقدم که �ه عمر تو کف اش... بودن چه  همونا�� که امشب م�ان ب�ی��
...اصال ن� خوام جلوشون �م ب�ارم گفته �اشم...ش�ل�ه

:کوتاە خند�دو گفت

صورت ...�� از این ��ـ دورت �گردم تو � تو�� نگران هر اتفاق غ�� منتظرە ای �ا�� غ
�ه این ما� چرا �ا�د جلوشون �م ب�اری اخه

...�س داری...
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!�� دارم؟ -

عاشق س�نه چا� د�گه...

عه �س کن دن�ااا -

...وای وای امشب رگ زن�ه...

؟ مثل اینکه امروز �د از خواب ب�دار شد�ا ـ رگ ز��

ا�� که � این سالها تو کف..چ�ه مگه دروغ م��م؟...  ات بودن  تمااااام دخ��
...واقعا که ق�افه هاشون د�دن�ه...م�ان 

وع کرد �ه خند�دن ��

چه غلطا -

ە شدم  ا ب. بهش خ�� ار بود و عج�ب بود �ا وجود ظاهر دلچسب اش از توجه دخ�� � ��
�ش تو ال� خودش بود 

و من چقد این خصوص�ت اش و دوست داشتم

؟ ـ چ�ه؟ عاشقانه ن�اە م�ک��
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چجوری ن�ات کنم؟...

:س�� دادل�خندی روی ل�اش �شست و �ه ن�اە طوال�� بهم کردو ن�اهش و �ه م

ـ هم�شه همینطوری ن�اهم کن

دوست داری؟...

� کردو �ا ل�خندی دل��ا گفت :�ش و �اال و �ای��

ن�اە ات �ه ارامش خا� بهم م�دە...ـ اهوم خ��

ذشت که �ه پنج دق�قه ای گ. بهش ل�خند زدم و �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم
زدم که ش�شه  خواستم برم که برگشتم و تقه ای �ه ش�شه. سالن رس�د�م پ�ادە شدم

� داد :رو �ای��

جان؟ -

... � � م�ای دن�الم؟...م��م حس��

نن م�ام د�گه - � ق��ونت برم �ارت تموم شه زنگ م��

:ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم
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...دوست دارم...

ە شد ش بهم برسه و ق�ل اینکه دس�. تند �م��ندش و �از کرد که پ�ادە شه. بهم خ��
...وارد سالن شدم و زدم ز�رە خندە. ل�ام و �کنه �ا �ه فرار گذاشتم

:خان� جلو اومد و �ا ل�خند گفت

ـ سالم خوش�لم

دست از خند�دن برداشتم و �لو�� صاف کردم و ن�اهش کردم

سالم...

!ـ اسمت چ�ه ؟

موحد هستم ،دن�ا...

ـ عروس خانوادە ی مقدم درسته؟

...اخ اخ چقدر جمله اش �ه دلم �شست

...عروس� خانوادە ی مقدم

:�� اخت�اری ل�خندی کنج ل�ام �شست و گفتم
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�له ...

م و در اوردم �ا �اش��دن اسمم �� تح��ل گرفت و �ه سمت صند� آرا�ش بردم ل�اسا
وع کرد �ه م��اپ.ل�اس ز�رام روی صند� �شستم  ...خانومه ��

چند سالته ع��زم؟ -

چطور مگه؟...ب�ست و �ک...من؟...

ه��� خ�� بی�� ف�� گفتم شا�د هفدە و هجدە �ا��  -

:�ا خندە گفتم

نه �ا�ا ب�ست و ��م...

� م�ای...هزارماشا� - ...خ�� �ه حس��

د که �ا ش��دن جمله اش تند چشمام و  � !�از کردم داشت سا�ه ی �شت �ل�م و م��

؟... � � و از کجا � شنا�؟!...حس�� !تو حس��

:کوتاە خند�دو گفت
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ا جون دوست البته پ��...�اهم ترک�ه بود�م درحدە �� دوماە...آروم �اش ع��زم -
...صم�م�ه منه

� ترک�ه بودی؟!...تو...ص�� کن ب�ینم... ...نکنه!...چرا؟!...تو �ا حس��

� که اونجا �ار داشت منم که رفته بودم واسه مدرک آر ...نه نه - که ...ا�شگ��محس��
 هم د�گه رو د�د�م و اونم اومدو ث�ت نام کرد �اهم مدرک و 

�
گرفت�م  تصاد�

...دلم � خواست جیغ بزنم

� و �ه اسم کوچ�ک ە که حس�� اصال . دا نزنهص دلم � خواست �� بزنم تو دهن دخ��
� صن� دارە و حق د ارە انقدر دلم � خواست خفه اش کنم که فکر نکنه �ا حس��

...اونم جلو من خودش و نزد�ک بهش جلوە �دە

دم �ا عص�ان�ت تند تند نفس عمیق کش�دم که ع ص�ان�تم فرو �ل�ام و روی هم ف��
و ب�ش�� چشمام و �از کردم و �ا ل�خندی که ان. کش کنه تا �ار دس�ش ندادم �ار ب�ش��

:حالم و �د � کرد گفتم

�اهم دوست شدین ارە؟...

� ...ارە خب - � ...�ع�� درحدە �ه دوس�� معمو� هم�� �ار بود که  �عد از دوسال اول��
� روزی...د�دمش ...اونم تو �ه همچ��

همخونه هم بودین؟...
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:خندە ای �دادو گفت

ا کجاها فکرت ت... درحدە �ه آشنا�� بود دخ�� ...معلومه که نه...همخونه چ�ه؟ -
رفت

� �� اعتمادم �ا مخ ام ع�ب و ایراد  دارە ل�خند زدم و  واسه اینکه فکر نکنه �ه حس��
:گفتم

� ...نه نه... � �ا �م�� آد� گ...فقط �ه سوال پرس�دم هم�� ە �ا اخه نکه حس�� رم م�گ��
� و اینا دوست � شه گفتم شا�د همد�گه رو دوس داشت��

� چ�ه - رو�رش حدو اون قشنگ �لدە چجوری واسه آدم های دو ...نه �ا�ا دوست داش��
� کنه ...هیچ را� ن� ذارە واسه نزد�ک شدن بهش...مرز تعی��

ل�خندی غرق غروری روی ل�ام �شست

اها...

م��م تو �ه انتخاب خانوادە اش بودی درسته؟ -

نه...

:متعجب گفت
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!!!نه؟ -

� �اهم آشنا شد�م �عدشم اون بهم پ�شنهاد ازدواج د...نه... اد منم د�دم من و حس��
تنور داغه چس��دم

� ق�اف. ان�ار که �ه جای جواب سوالش داشتم بهش فحش تح��ل � دادم ه اش همچ��
. ه تو چشممدرهم شدە بود که حس کردم از �ە حسادت االنه که براش و فرو کن

ون ب�اد ...�لو�� صاف کردم که از فکر ب��

دلم ن� خواد دیر �ه مراسم برسم...خانوم � شه �ارتو تموم ک�� ...

:همونطوری �ا ق�افه ای غض�نا� گفت

چشمات و ب�ند �ارم و نصف ن�مه رها کردم -

چشمام و �ستم

تق���ا �ک ساع�� گذشت که م��ا�م تموم شد

از تو آینه ن�ا� �ه خودم انداختم واقعا ال�ت و ز��ا

...�ارتون و �لدینا...مر�... وای چه خوش�ل...

:ل�خند تل�� روی ل�اش اورد و گفت
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...ـ خواهش � کنم

...�اشدو رفت �اغ عروس دو�

وع کردند �ه ش�یون موهام ذشت �ک �عد از گ. دوتا خانم �ه سمت ام اومدن ��
دمساعت �مرم از شدت درد خم ن� شد �اشدم �ه خوردە تو سالن قدم ز 

!�ه خانمه اومدو متعجب رو �ه روم وا�ساد

!وااا خانومم این چه �ار�ه ؟ -

!�اری نکردم!...کدوم �ار؟...

!ـ �ا این �و وضع داری اینجا � چر�� ؟

خوردە قدم بزنمب�خش�د �ه خوردە �مرم درد م�کرد گفتم �اشم �ه... 

...ـ ماشا� چه استا�� هم داری

...بهش زل زدم

!نم�دونم دل�لش �� بود اما ترس�دم

!ن�اهش روی جای جای �دنم در چرخش بود

ل�خند زورک�م و �ه ل�ام چسبوندم ��ــــع �ه جمع

آرا�شگرا پیوستم
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...م واستـ ع��زم کجا�� �ه ساعته دارم دن�الت � گردم ب�ا ل�است و بپوش

�ه سمت اش رفتم

:ە ن�اهم � کردندذوق زد. ل�اسم و از توی �اورش در اورد �ا �مک اش ل�اس و پوش�دم

...چقد ناز شدی خوش�حال شوهرت...ـ ع��زممم

مرسی�� ...

کفشای �اشنه �لند خوش�لم و هم پوش�دم

کنارم �شست و   �ا خانومه �ه سمت صند� آرا�ش رفتم �ه خانو� اومدو روی صند�
مشغول طرا� ناخن هام شد تو آینه �ه خودم ن�اە کردم

...یهو�� دلم گرفت

...چقد تنها بودم من

� �ار ل�اس عروس پوش�دە بودم و داشتم دس�� دس�� � ر  فتم خونه ی واسه اول��
...�خت

� آشنا ن� شدم ای �اش ه�چوقت �ا حس��

دم � اوردمای �اش همون ش�� که �ا�ا بهم اون پ�شنهادو داد �ه �ال�� � خو 

ک �ک ماهه  مش��
�

...زند�

 رو ازم گرفت دلم صدای مامان و � خواس
�

...ت�ا�ا ح�� اجازە ی زند�
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...خ�� وقت بود که �اهاش صح�ت نکردە بودم

شمارش و گرفتم دراوردم و  �عد از طرا� ناخن هام �اشدم گوش�م و از توی ک�ف ام

تظر موندمچند�اری بوق خورد اما جواب نداد دو�ارە شمارە اش و گرفتم و من

...�ا صدای خانوم ارا�شگر �ه سمت اش برگرشتم

ـ خانو� هم�ت اومدە دن�الت

گو�� ام و قطع کردم ک�ف ام و برداشتم

رو�� راە خانومه جلو اومد شنل �ش� امو روی شونه هام انداخت �ه سمت در خ
افتادم 

� ظاهر شد ...در �از شد و یهو حس��

...�ا �ه دسته �ل خوش�ل تو دست اش

�ا د�دن اش تا حدودی غم و غصه رو فراموش کردم

ـ ای جانممم مثله فرشته ها شدی

:خند�دو گفت. �ه سمت اش دو�دم و �غلش کردم

� ها...آروم تر...ـ ق��ونت برم خدا�� نکردە � خوری زم��

:دستم و توی موهاش بردم و گفتم
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...جذاب...جووون ...

...ـ چ�ه صبح که � گف�� �� خوش�ل ن� خوام و فالن و

...اون صبح بود االن االنه... 

ـ �ع�� االن د�گه �ا بندە مش�� ندار�ن خانوم؟

خ�� آقااا...

� برد .�ا ل�خند دستم و گرفت و �ه سمت ماش��

. ن�اهش کنم �� از د�دنم ذوق کردە بود دق�قا مثل من که دوست داشتم همه اش
...ردمق�ل این که �ش�نم وا�سادم و �تا�اش و ن�اە ک. درو برام �از کرد

ه چشماش دادم ن�اهم و �. کت و شلوار مش� و موهای مش�، کراوات قرمز و جل�قه
:خند�دو گفت. و حسا�� غرق چشماش شدم

چ�ه نکنه �ش�مون شدی و ما خ�� ندار�م -

من موندم تو چرا این ش�� از آب دراومدی...احمق...

!�د از آب دراومدم؟ -
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رر... ز�ادی خوب از آب دراومدی...نخ��

� ب��م که دیر ...حس م�کنم ما�  ام...انقد آب آب نکن...عه - � �ش�� مون �شه�ش��

 کرداستارت زدو پ. اومدو �شست. خند�دم و �ه �مک اش �شستم و درو �ستم
�

:و�

ـ �اورم نم�شه دن�ا

!�� �اورت نم�شه؟...

�ع�� واقعا همه �� تموم شد -

وع م�شه اقااا ... تازە همه �� دارە ��

وع و چقد دوس دارم ـ اخ که من این ��

بهش ل�خند زدم 

� و روشن کرد و �ه موز�ک اروم عاشقانه �� کردراە افتاد�م ...ماش��

... � حس��

جان؟ -
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ه��� ...

ن�ام کردو �ه تا ابروش و �اال انداخت

 هست �گو ع��زم ...�ع�� �� ه���  -
�

ا�ه حر�

 ن�ست...ه��� د�گه...
�

حر�

د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

�گو چون  ا�ه شدی االن!..نذار فکر کنم این �ار د�گه واقعا �ش�مون شدی ها -
ته و �ا�د تا اخر دوساعته د�گه که ز�ر عقدنامه رو امضا ک�� د�گه �ار از �ار گذش

عمرت منو تحمل ک�� 

ە شدم � بهش خ�� ...�ا �ه �غض سنگ��

ت��ن آدم دن�ا ح�� ا�ه �عد ازدواج �فهمم �د. �اش � شد تا اخر عمر کنارت موند
.بودی �ازم هیچ وقت مح�ت های وقت و �� وقتت رو فراموش ن� کنم

ش و ن� کرد انقدر من لحظه ها�� و �ا تو تج��ه کردم که دن�ای ق�ل تو هیچ وقت فکر 
� مردی ح �� نفس خوش�خت �اشه که برای �م�� از �ک سال هم شدە کنار همچ��

...�کشه، چه برسه �ه �ارها�� که در حقم کردی

� �ا ابروها�� . �ه خودم اومدم بهم گرە خوردە و  د�دنم کنار خ�ابون ا�ستاد�م و حس��
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ە شدە ...چشما�� که نگرا�� توشون م�ج � زد بهم خ��

...واقعا...دن�ا -

؟... !واقعا ��

نکنه واقعا ناراح�� از این که داری �ا من ازدواج م�ک��  -

لش و �شکونم اصال دلم ن� خواست اذی�ش کنم و مهم�� از همه دلم ن� خواست د
:اما یهو گفتم

...ناراحتم...راس�ش ارە...

ە ن�ام � کرد روش و ازم  اما �عد ن�اهش و ازم گرفت و . اول خشک شدە فقط خ��
...برگردوند

!شا�دم داشت گ��ه اش � گرفت! دلخور شد

عشقم...

:تند �ه سمتم برگشت و �ا صدا�� �غض آلود ف��اد کش�د 

مه مدت منو چرا این ه...چرا زودتر نگف�� دوسم نداری...چرا زودتر نگف�� هان؟ -
م...�ازی دادی  ات و ازت �گ��

�
مثل �ق�ه فقط  نکنه توهم...چرا �اری کردی که �ا�ر�
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؟ !اونم �ه هر ق�م�� ...دلت � خواست منو داشته �ا��

دوم از حرفاش و اما ان�ار که من هیچ ک. انقدر ترس�دە بودم که قل�م تو حلقم بود
د که ن�� از �ش��دە بودم و تمام حواسم پ�ش اشک های جمع شدە توی �ل� هاش بو 

نگه اش و پوشوندە بودو �م �م داشت �اسه ی چشماش خا�  � شدو چشمای خو��
!صور�ش و خ�س م�کرد

نه هاش طعم اشک ن� تو�ستم �گذارم گو . اما من ن� تو�ستم این اجازە رو بهش �دم
...و �چشه

:دمازش جدا شدم و آروم لب ز . جلو رفتم و آروم و عمیق ل�اش و بوس�دم

ط ب�ندم ک...من عاشقانه تورو � خوام... ه تا حاال ک� �ه جوری که میتونم �ش ��
...توی زندگ�ت انقدر دوست نداشته

ی که ازش � ترس�دم اش�اش روی گونه هاش ُ� خورد � دست بردم . برخالف اون چ��
...و گونه هاش �ا� کردم و اون فقط بهم زل زدە بود

...روی چشمام زوم کردە بود

:آروم پچ زد

خ�الم راحت �اشه د�گه؟ -

:�ا ل�خند بهش گفتم

د این �� درموردە هر�� دلت م�خواد شک داشته �ا�� داشته �اش، اما درمور ...
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...نچ

وی �ل� چرخوند ر . ل�خندی کنج ل�ش �شست و برق اعتماد توی چشماش دو�د
. ردنم قفل شد�م �م ن�اە دورا�� اش و از گردی صورتم گرفت و رو گ. اعضای صورتم

!آروم �ه سمت س�نه هام رفت و این �ار روی اون محدودە قف� زد

:هل اش دادم و حر� گفتم

کجارو داری ن�اە م�ک�� مرت�که؟...

�� ...حرف دهنت و �فهما...هوی هوی - � داری �ا شوهرت حرف م��

شوهررر...هه!...شوهرم؟...

؟؟؟ - �س ��

هنوز که عقد نکرد�م آقااا...

اون ...ووم؟�س جنا�عا� واسه � ل�اس عروس تن کردی واسه � ه...عقد نکرد�م؟ -
انگش�� نقرە ای توی انگش�ت انگش�� عمه ی نداشته ی من ن�ستا

دم و آ :روم گفتمل�خند ذوقنا� اومد که ب�اد روی ل�ام که ل�ام و بهم ف��
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واسه تو...

�� این که . دستم و گرفت و کشوندم سمت خودش. این �ار تند �م��ندم و �از کرد
 � �ه توله سگه دل��  لحظه ا�� از عقل اش استفادە کنه �ش و توی گرنم فرو برد و ع��

وع کرد �ه ل�س زدنه گردنم ��...

بردم و �ش��ق   انقدر لذت �خش بود که �� اخت�ار دستم و توی موهای مش� اش فرو 
...کردم �ه ادامه

� غرق حر�ات تح��ک کنندە اش شدم که �ادم رفته �ه  تا �ه خودم اومدم د�دم همچ��
.. .ح�� مطمئنم خودشم فراموش کردە بود ! عدە منتظر عروس و دامادن

:نفس نفس زنان گفتم

... � ...�سه...حس��

...عروس در��ارە �� اهم�ت فقط ادامه � داد ،آروم دس�ش و �شت �مرم برد که ل�اس

؟...دیوونه شدی... داری چ��ار م�ک��

بردار شه جیغ  صدای �از شدن ز�پ ل�اس ام و �ه وض�ح � ش��دم  واسه اینکه دست
زدم

... � حسی��

ه س�نه اش دستم و �. لب هاش و از س�نه ام جدا کردو متعجب �ش و �اال اورد
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...چسبوندم و فشار دادم که �اعث شد ازم جدا شه

:و گفت ��� زد ز�رە خندە

...یهو�� نفهم�دم...ب�خش�د -

امضا کن�م آشغال نمیتو�� چند ساعت ص�� ک�� تا ز�ر اون عقدنامه ی کوف�� و ...

 کوفت�ا -
�

اصال خوش ندارم �ه عقدنامه امون ��

طو� نگش�د که . دن�اە تأسف �ارم و ازش گرفتم که زد ز�رە خندە و همزمان استارت ز 
� هم قا� � از حرکت ا�ستاد صدای �لند موز�ک شاد و توی ماش�� ل ش��دن بود از ماش��

ون انداختم  ش�شه ن�ا� �ه ب��

 �  پ�ادە شدو درو تاالر بزرگ ومجل� بود انقد غرق تماشا بودم که نفهم�دم � حس��
واسم �از کرد

؟ ـ عشقم کجا��

دستم و تو دست اش گذاشتم و پ�ادە شدم

ون ح�� �ک نفرشون م اشنا �ه چشمم تق���ا نصف مهمان ها از تاالر ر�خته بودن ب��
ن� اومد

�ه زحمت از وسط مهمو�� رد شد�م و وارد شد�م

اوووف چقد ناز بود 
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�ه ات�ش �ازی بزرگ راە انداخته بودند

س و داماد و دست تو دست هم از روی فرش قرمزی که منت� � شد �ه صندل�ه عرو 
سفرە ی عقد اروم قدم زد�م و �ه صند� ها رس�د�م

ا رو �ه �ه سمت مهمونا برگش��م و روی صند� ها �شس��م سفرە ی عقد دق�ق
ە کنندە بود. رومون بود س�یج بزرگ رقص �ه قسمت از تاالر ا. واقعا ز��ا�� اش خ��

بود

� و صند� های خوش�ل واسه مهمان ها ش و م�� �خش بود موز�ک در حال...و ب�ش��

ود که �ا د�دن �ه قول قد�م�ا هنوز خستگ�مون در نرفته بود و عرقمون خشک �شدە ب
مامان و �ا�اهامون از جا �ا شد�م

� گ :فتاقای مقدم جلو اومدو پ�شو�� ام و بوس�د و �ا لح�� مح�ت آم��

م�ارک �اشه عروس خوش�لم...ـ ز��ا مثل هم�شه 

روش و انقد که حس �در بودن مقدم و �س�ت �ه خودم احساس � کردم حس کو 
قه ای گذشت احساس نکردە بودم �� �ا هم گپ زد�م و گفت�م خند�د�م ب�ست دق�

که ازمون جدا شدند �شستم نفس عم��� کش�دم

� جمع�ت �� ذوق کردم �ا د�دن آن�تا ب��

دس�� واسم تکون دادم �دو �دو �ه سمت ام اومد�اشدم و �غلش کردم
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ــ ق��ونت برم چقد خوش�ل شدیی�� 

�� خوشحال شدم از د�دنت ممنون که اومدی...مر� ع��زم...

ـ خواهش م�کنم عشقمم

گونه امو بوس�د و مح�م بوس�د

...عه آن�تا ارا�شم �ا� � شه نکن...

:خند�د و گفت

ـ مواظ�م ع��زدلم

� افتاد و ن�اە اش روش موند یهو چشم اش �ه حس��

� ن�اە کردم مشغول صح�ت �ا م�الد بود �الد �ا د�دن م. �م و چرخوندم و �ه حس��
� گفت � �ار آروم و غمگ�� :ن�اهم جلوتر اومد و برای اول��

...ـ م�ارک �اشه

:برای چند لحظه غم و تو ن�اهش د�دم بهش ل�خند زدم و گفتم

مرس�� ...
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سم شا�د . د�دە بودمشا�د چون تاحاال م�الدو این ش�� ن! دلم � خواست حالش و ب��
دم ش�خ طبع چون دلم � خواست امشب هم مثل د�دار های دفعه ی ق�� امون �ه آ

و �از�گوش و ب�ینم

 بزنم �عد از ش��دن �شکرم و �ش و ز�ر انداخت و �دون این که فرصت �د
�

ە حر�
رفت 

�ه آن�تا ن�اە کردم

� بود جلو رفت و بهش دست داد هنوزم ن�اهش رو حس��

...ـ م�ارکتون �اشه من آن�تام ، دوست دن�ا جون

� �ه خوردە جا خورد و� �ا ش��دن اسم من بهش دست داد حس��

خوش�ختم...ــ مر�

ـ منم همینطور 

� متوجه �شه درە گوشم پچ زد :آن�تا اومدو جوری که حس��

ـ لعن�� چقد خوش سل�قه ای تو 

!چطور؟... 
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مواظب اش �اش ندزد�ش...ـ اقاتونو م��م 

خندم گرفت

� �اری و دارە؟...  مگه ک� جرات همچ��

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت

ـ نه فقط گفتم که �دو�� چه ت�که ا�ه

ن�اهم و �ا ل�خند ازش گرفتم

وب تو دست ا ش و مشغول ن�ا� �ه جمع�ت انداختم چشمم �ه �ا�ا افتاد جام م��
صح�ت کردن �ا مقدم بود قل�م داشت از جا کندە � شد

:عص�� و متعجب پچ زدم

!این اینجا چ��ار م�کنه ؟...

؟
�

!ـ کیو م��

...کوروش...

ـ مثل این که �ادت رفته �درت و مقدم �ا هم �ه رفاق�� هم دارن
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بهش پوزخند زدم

؟...ارە اونم چه رفاق�� ...  ...راس�� از برد�ا چه خ��

ـ ه��� 

؟... !واقعا ه���

...ـ �س�ت �ه ق�ل به�� شدە و� خب هنوز موندە تا عاشق �شه

دو�ارە ن�اهم و ازش گرفتم و �ه جمع مهمونا �ه ن�اە �� انداخت

دروغ نگفتنا...

!ـ چیو ؟

این که عشق زور� ن�ست و م��م... 

:�ا صدای پر از �غض گفت

�ذار فک کنم اون آخرش مال منه...ـ نا ام�دم نکن دن�ا
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ی...  ن� خوای ...ه هامثال روز عروس�ه من...عههه آن�تا دو�ارە � خوای آ�غورە �گ��
واسم برق�؟

:�غض اش و ت�د�ل �ه ل�خند کرد و گفت

ـ چرا که نه

تا اآن�تا ازمون جدا شد . �ه سمت اس�یج رفت

� شم �ذار من زن حس. �ا خدا�ا خودت بهم رحم کن! کوروش جلومون ظاهر شد ��
�ان قل�م �اال رفته ب. �ذار این قائله ختم �خ�� �شه ن�اهش و از . ود�ا د�د�ش ��

� و گفت :چشمای غرق ترسم گرفت و رو کرد �ه حس��

ــ �ه �ه مقدم کوچک م�ارک �اشه ��م

د � �ه گر� دس�ش و ف�� � دست داد و حس�� :�ه حس��

�ف اوردین ـ ممنونم اقای راد لطف کردین ���

ــ این چه حرف�ه �اری نکردم وظ�فه بود

:�ا ل�خند مرموزی که گوشه ی لب اش بود بهم ن�اە کرد و گفت
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ــ م�ارک �اشه عروس خانم

:آب دهنم و قورت دادم و �ا ِمن و ِمن گفتم

مر�...مر...ممنون... 

ش�دم و نفس راح�� ک. ن�اە دن�اله دارش رد ازم گرفت و ازمون جدا شدو رفت
 � :و ن�اە کردم حس��

؟... � این � بود حس��

...ـ دوست �ا�است

�ه جوری بود... 

!ـ چجوری ؟

...نم�دونم چرا اصال ازش خوشم نیومد... 

شته �شت �ە مردم ز ...ـ عه دن�ااا ، آدم خ�� خ���ه �ه خوردە ق�افه اش غلط اندازە
اینطوری حرف نزن

ی نگفتم که ال� شلوغش � ک�� ...اها... � چ��
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 � ...هه چقدر تو سادە ای حس��

فک کردی کوروش فقط ق�افه اش غلط اندازە؟ 

و�� برداشت. ناخودآ�اە چشمم �ه آن�تا افتاد � جام م�� م�الد �ه سمت  .از روی م��
وع کردن �ه رق! اش رفت ! ...صنم�دونم �� شد که جام و پر کردو �ا هم ��

دست . �ام �شستاون لحظه �ا د�دن م�الد و آن�تا کنار هم �� اخت�ار ل�خند روی ل
� و گرفتم ن�اە اش و از مهمونا گرفت و �ه سمت ام برگشت و ب ...هم ل�خند زدحس��

... � م�الدو بب��

:تروشون زوم کردو در �مال نا�اوری گف. �ش و �ه سمت اس�یج چرخوند

!ـ اون دوست تو ن�ست؟

!چرا خودشه... 

:بهت زدە گفت

� این م�الد خوب �لدە غم و غصه اش و �ا جا�گ��ن کردن کسا...عج�اا - ی د�گه از ب��
ە ب��

!غم و غصه؟...
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...ن�اهشون نکن �ذار خوش �اشن...حاال اون و ب�خ�ال...ارە -

... � حس��

ـ جانم؟

اشون کن�خدا خ�� بهم م�ان ن�...ب�ا �ه �اری کن�م اینا دوتا بهم برسن...

ن ـ مگه زورک�ه ع��زم اونا �ا�د خودشو تصم�م �گ��

...خب ا�ه من و تو �مکشون کن�م �� م�شه مگه...

 کردو گفت
�

:پو�

 خوب شد
�

...ـ �اشه هر �� تو ��

شارە صور�شو �ه سمتم گرفت و �ه جای بوسم ا.خند�دم و گونه اش و بوس�دم
...کردە

ـ رژی که �شدم

...نه �ا�ا �شد خ�الت راحت...
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 عاشقانه ای توی چشمام زل زد
�
...�ا ل�خند عم�قا

:دستام و دور گرد�ش بردم و گفتم

عاشقتم...

 شدم که �ا داشتم غرق آرامش کنارش بودن �. آروم آروم �مرم و نوازش � کرد
...صدای آقا�� از هم جدا شد�م

م�ار�ا �اشه...سالم ��م_ 

� بود� شه گفت تا حدودی ش��ه �در ح. مردی قد �لندو �ا موهای جوگند� اما . س��
این جوان تر بنظر � اومد

� بهش دست داد م گفت و �س�ار صم�� همد�گه رو �غل کردند و حسا�� گر . حس��
...گو شدند

مردە جلو اومد و بهم دست داد

...خ�� بهم م�این...هزارماشا� -

� و گفت :رو کرد �ه حس��

�ه �ه...خوش سل�قه ای ها -
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� �ا خن. بهت زدە ن�اهم بی�شون در چرخش بود درحا� که گیج و دە رو کرد حس��
:بهم و گفت

-  � دن�ا ا�شون عموم هس��

:ه عموش گفتمل�خندی روی ل�ام اوردم و رو �. تازە داشتم همه �� و هضم � کردم

ب�خش�د �شناختم...خوش�ختم...

...نه �ا�ا این چه حرف�ه دخ�� ز��ا -

 
�

� بود که سوف�ا �ا �ل� ها�� قرمز و چشما�� پوف پو� � ح�� �ه جمعمون  در هم��
� شوکه �غلش کرد. پیوست � رفت و حس�� .�ا گ��ه �ه سمت حس��

...ن�اهم قفل تص��ری شد که داشتم �ه روم � د�دم

� و دخ�� عموش ... حس��

دخ�� عمو�� که عاشقانه دوست اش داشت

� احساس � ! برای چند لحظه حس کردم من غ���ه ت��ن آدم زندگ�شونم کردم حس��
 اون و از دست دادم و االناست که بهم �گه دخ�� عموش و � خوادو من ت

�
وی زند�

جا�� ندارم

:سوف�ا هق زدو گفت
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�الخرە �ارە خودت و کردی؟؟؟؟...دلم برات تنگ شدە بود....عشقممم_ 

� جداش کنه رو کر  د بهم و ل�خند �درش که �ازوش و گرفته بود و س� داشت از حس��
ما �ار از �ار ا. مصنو� تح��لم داد که اوضاع و خوب جلوە �دە و من ناراحت �شم

 این که ک� �اش � شد زد ز�رە گ��ه �� . گذشته بودو دل آشفته حسا�� گرفته بود
...ب�ادو �گه چه مرگته

مثل . اش رو ک�� �� این که ک� �خواد مزاحم ات �شه و مجبور �� دل�ل اش�ات و بر 
� برە هم�شه آب دهنم و قورت دادم که �ل�م �غ�� که بیخ �لوم گ�� کردە . بود از ب��

...اما ان�ار نه ان�ار

ون کش� دم و تص��ر رو �ه �ا صدای گ��ه و زاری سوف�ا تند خودم و از فکرو خ�ال ب��
...رو دو�ارە برای خودم زندە کردم

� ولم نکن_  م...توروخدا کنارم �مون...حس�� من �دون تو م�م��

� ب��  � دندونای بهم چفت شدش غ��د و تند از �غل حس�� . و�ش کش�د�ا�اش از ب��
ین ترحم این شا�د دل�ل ا. خودم و جای اون تصور کردم. دروغ ن�م دلم براش سوخت

� زار ز  ار اشک � ر�زم که بود که �ه روزی من �ا جای �ای سوف�ا � ذارم و جلوی حس��
...ولم نکنه و کنارن �مونه

� � � دستاش گرفت و هم�� � جلو رفت و صورت خ�س اشک سوف�ارو ب�� اعث حس��
...شد سوف�ا آروم شه
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ە خوب...سوف�ا آروم �اش - آروم �اش دخ��

...چجوری آروم �اشم عشقم؟؟؟..چجوری آروم �اشممم_ 

م توی �ل�ام  �غض اشک و . این �ار د�گه نتو�ستم جلوی �غض درحال ترک�دن و �گ��
آروم �اشم زدم  تند روم و ازشون برگردوندم و �ه جای این که س� کنم. تزر�ق کرد
� شدە ی سوف�ارو � ش��دم. ز�رە گ��ه :صدای یهو�� خشمگ��

� من نمیتونم �ذارم ک� جای منو برات پر کنه �خدا �اعث و �_  ا�� اش و زندە حس��
ن� ذارم

م آروم �اش...ه�س ه�س_  سوف�ا جان...دخ��

ە توعه...دست از �م بردار �ا�اا_   ذاش�� االن ا�ه تو �ا پ�ش �...همه اش تقص��
� بودم �د�خت  انقدر دست رو دست گذاش�� که...�جای این هرزە من کنارە حس��

...من نمیتونم...شدم

ه چهرە ی یهو�� �ه �ازوم چنگ زدو تند برم گردوند �ه سمت خودش و درحا� ک
�ن فاصله ی ممکن بودو ح�� آب دهن اش همراە � ا حرف زدن تو ش�طا�� اش تو �م��

:صورتم پرت � شد داد زد

نمیتونم � فهمی�� ...نمیتونم تورو کنارە عشقممم ب�ینم_ 

...تند تند تکونم م�داد و ف��اد � کش�د

 . از ترس قل�م تو دهنم بود
�

ح�� . � کردم تند تند نفس � کش�دم چون احساس خف�

1144



...مرگ رو �ه تج��ه ی اون لحظه ترجيح � دادم

ی از مهمان ها دورە سفرە عقد جمع شدە بودند ازم جدا شدو  یهو سوف�ا . جمع کث��
ە! پرت شد وسط سفرە ی عقد سوف�ارو  همه �ا دهنای �از چشمای ورقلمب�دە خ��

� قفل � شد ن�اە � کردند و �ه مرور ن�اهاشون رو من و حس��

� �در سوف�ا �ه سم�ش دو�دو س� داشت �لندش کنه و ا�ه سوف�ا � ر  فت من و حس��
 ی غ�� قا�ل مرکز د�د � شد�م و این برای من توی اون حال وحش�نا� �ه مسئله

. تحمل بود

� و ن�اە کردم ص�ان�ش مو �ه ق�افه ی در حد مرگ ع. آروم �م و حرکت دادم و حس��
...داشتمآروم �اهام و حرکت دادم و �ه سمت اش قدم بر . تن آدم سیخ � کرد

:نگران و ترس�دە لب زدم

آروم �اش ع��زم...آروم �اش...

:�� اهم�ت بهم رو �ه سوف�ا و عمو ف��اد کش�د

ان�ار نه ...هن� خوام لحظه ای چشمم توی چشمات بیوفت...د�گه ن� خوام ب�ینمت -
...شد�م ان�ار که �درت تو عموی من بودە و من و تو �اهم ، کنار هم بزرگ

� بود � حس�� ه �ا قد� جلو گذاشتم ک. ن�اە دلخور عموش قفل چهرە ی خشمگ��
� مچ دستم و  تو  عموش صح�ت کنم که کدور�� بی�شون بوجود ن�اد که حس��

...دست اش گرفت و کنار خودش کشوندم
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. �اش و را� کردسوف�ا و �ا. آقای مقدم � رس�د و �ا حرف اوضاع و �و سامان داد
� و گوشه ای کشوند و مشغول گپ و گفت و نص�حت شد ...حس��

:ل�� جون جلو اومدو �غلم کرد

 نیوفتادە تو خودت نگران نکن...ق��ونت برم -
�

...اتفا�

:روی صند� �شستم و س� کردم خودم و آروم جلوە �دم

� ...فقط...خ��م...اهوم م�دونم ل�� جون... ...حس��

ه�س تو آروم �اش -

�ارسون لیوان آب پرتقا� رو واسه ل�� جون اورد

:که ازش گرف�ش و بهم داد

� هم خ��ه �ه خوردە عص�ان�ه �ه مر ...ب�ا این و �خور ع��زدلم - ور حالش به�� حس��
 افتاد...ز�اد سوال پ�چش نکن...م�شه

�
...خودت که د�دی چه اتفا�

:رو کرد �ه �ارسون و گفت

سه زشته - � عاقد م�� ...برو �گو ب�ان سفرە عقدو درست ک��
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...چشم_ 

� داد که �ش و ز�ر انداخته بودو �ه ح  کردو ن�اهش و �ه حس��
�

رفای �درش گوش پو�
:� داد

م واسش - � �اری بود که توی روی عموش وا�ساد...ال� �م�� ...اول��

:ز�ر لب گفت

ناآبرومون رفت جلوی مهمو ...سوف�ا �الخرە �ارە خودت و کردی...سوف�ا -

� گرف. دستم و جلو بردم و دس�ش و گرفتم . ت و ن�ام کردکه ن�اە نگرا�ش و از حس��
...ل�خند روی ل�اش �شست

� �ه دخ�� ز��ا و مه��و�� مثل تورو ...ق��ونت برم - کنارە خودش   خوشحالم که حس��
خداروشکر که تو عروسمون شدی...دارە

:ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

ز اینکه کنار و خوشحالم ا...منم خوشحالم از اینکه دارم �ا اون ازدواج م�کنم...
آدم های خوب و �ا محب�� مثل شماها هستم

:پ��ا �ا هول و وال خلوتمون و ازمون گرفت. وسط پ�شون�م و بوس�د
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� کجاست؟!...�� شدە؟!...�� شدە مامان؟_  � !...حس�� !؟سوف�ا و عمو کجا رف��

� چه الم...آروم �اش پ��ا - شنگه ای ب�ا  دیر رس�دی ند�دی سوف�ا چ��ار کردو حس��
...کرد

آبرومون بر �اد رفت ارە؟...وای وااای_ 

ته دل عروسم و خا� م�ک�� ...عه معلومه که نه -

.دو�د و توی �غلش چلوندم. پ��ا که تازە متوجه ام شدە بود

خوش�لممم -

:ازم جدا شدو ذوق زدە گفت

...چقدر خوش�ل شدی تو...ن�اهش کن تورو خدااا_ 

:خند�دو گفت

�ک ...ماز این �ه �عد �ل مهمون�ارو �ا خودت م�� ...خ�� خوش�ل شدی �خدا_ 
...آت�شا�� �اهم �سوزون�م
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:نذاشتم ادامه �دە �ا خندە آروم درگوشش پچ زدم

... 
�

بود پ��ا جون اون �ه �ار�� که ناخواسته � ازش دراوردم واسه هفت �شتم �ا�

د گفت � :�ا چشما�� که ترس توشون م�ج م��

� که نگف�� نه؟ - �ه حس��

ابروهام و �اال انداختم

...خ�الت راحت...نچ...

:ل�� جون جلو اومدو گفت

�� دار�ن درە گوش هم پچ پچ � کن�د هووم؟ �گ�د ماهم �دون�م_ 

:پ��ا گفت

ب�ا ب�ا ب��م �ارت دارم...ه��� مامان جون -

:گفت ل�� جون �ا خندە. دست اش و گرفت
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فعال -

...ل�خند زدم و �اهم ازم دور شدند

� و ن�اە کردم. �شستم ش صح�ت �درش هنوزم داشت �اها. �م و چرخوندم و حس��
زدو �اهاش  اقا�� اومدو نم�دونم �� �ه �درش گفت که حرف های نها�� و . � کرد

...رفت

� �ه سمت ام اومدو کنارم �شست ...حس��

!...ح�� �دون اینکه ن�ام کنه! �� حرف

ی دن�ارو �فرست برە  �ا �ا�اش نگه که. خدا�ا عموش اج�ار نکنه که �ا�د سوف�ارو �گ��
؟ سوف�ارو �گ��

...از �درش �ع�دە...نه �ا�ا

ش و �ه �ه غ���ه و� خب ا�ه �ای برادر زادە اش درمیون �اشه مسلما برادر زادە ا
...ترجیح م�دە

...�چارە شمل�اس عروس�م رخت عزام �شه یهو �د�خته ب. ن�ا� �ه ل�اسم انداختم

کردم �اهاش حرف �ا این که هزاران فکرو خ�ال از ذهنم عبور � کرد لحظه ای س� ن
�ع�� . ق�قا مثل مناونم تو فکر بود د. �ا �ا ن�اهم بهش �فهمونم که چه حا� ام. بزنم

داشت �ه �� فکر � کرد؟

نکنه �ه رها کردن من؟

:لب زدم آروم لب �از کردم و برخالف قلب ت�که �ارە شدم و عصاب خورد شدم
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قبوله ...�اشه...ا�ه د�گه منو ن� خوای...ا�ه...

روی . فتدستم و �ه سمت انگش�� �شون توی دستم بردم که تند مچ دستم و گر 
ا ن�ا� تهد�د �. دندە ی لج افتادم و حر� مچ دستم و از توی دست اش خارج کردم

� گفت :آم��

سان کنم و آبروی جرات داری دست �ه اون انگش�� بزن تا �ل این تاالرو �ا خا� �ک -
چندین و چندسالمون و �ه �اد �دم

� گفت :�ا ن�ا� تهد�د آم��

سان کنم و آبروی جرات داری دست �ه اون انگش�� بزن تا �ل این تاالرو �ا خا� �ک -
چندین و چندسالمون و �ه �اد �دم

ت حساس شدی چرا... چ�ه تو که گف�� ن� خوای منو رو انگش��

!من؟!...من گفتم ن� خوام تورو؟ -

ارە تو...

!�؟ -

� االن... هم��
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 دیوونه شدی -
�

ی نگفتم...�� داری م�� � من که چ��

... � ...چشمات گف��

 من � ن�ات کردم که تو ��ــــع حرف دلم و توی -
�

چشمای  اها �عد � شه ��
خوندی؟

خ��ه که خودتم م�دو�� اصال ن�ام نکرد�ا...

:خند�دو گفت

� دو�ستم منتظری ن�ات کنم چشم انتظار ن� ذاشتمت...ق��ونت برم -

عو�� � گفته من چشم انتظار ن�اە تو بودم؟...

�ف دار�ن؟ - � دو�س�� خ�� مغرور ���

...روم و ازش برگردوندم

عامم  ل�ا� که انگشت نمای خاص و ...حالم از ل�اس توی تنم بهم � خورە...
ە انقدر دوست دارە عمرا �ه درخواست ازدواجت...کرد جواب مث�ت  � دو�ستم دخ��

� دادم
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:�ا لح�� خا� از احساس گفت

�ا�د تحملش  خ��ه منم ��م متنفر از رخت دامادی که بزور ...عصاب منو خورد نکن -
کنم

:تند برگشتم و ن�اش کردم

ک� که � گف�� عاشق�� ...من دارم زنت م�شما...تو غلط کردی...

د � خندە توی چشماش م�ج م��

هنوزم م��م -

دوس داش�نت و واسه خودت نگهدار...الزم نکردە...

نارح�� ارە؟ -

م�ک�� هووم؟ االن �� یهو�� پ�داش شه �گه عاشق منه تو چ��ار ...ن�ا�د �اشم؟...

:ابروهاش بهم گرە خورد

 خ�� ب�جا کردە، خ�� غلط کردە -
�

� مهم...اون �� که م�� و�� دارش وسط هم��
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ت شه واسه سای��ن  نم که درس ع�� � م��

:بهت زدە گفتم

�م �م دارم ازت � ترسمااا...دیوونه...وا...

.  ..خند�د و ن�اهش و رو شونه های لخت ام چرخوند

عشقم �دت ن�ست که؟ -

...خ��ه هوا...ها؟ نه...

:�ی تکون دادو گفت

رن ن�اە ح�ف که همه دا...چقدر دلم � خواد �ه خوردە �غلت کنم...آخ آخ آخ -
� کنند

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

...منم...منم...

.. .ازش � کرددستم و آروم توی دس�ش گرفت و درحا� که ن�اهش روی ل�ام بود نو 
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ــ خانم

تند . م درهم شد�ا صدای ب�ا�� هردوتامون همزمان بهش ن�اە کرد�م �ا د�د�ش اخما
:�اشدم و گفتم

؟...  !تو اینجا چ��ار م�ک��

� گفت :حس��

 �� � ـ عه ع��زم این چه حرف�ه م��

� ن�اە کردم �م و چرخوندم �ا اخم حس��

� اما ف�� ودشون �ه روی خ ق�افه اش ش��ه کسا�� بود که از خندە ر�سه م��
...ن� اوردند

...�اشدو کنارم ا�ستاد

...منو اقای مقدم دعوت کردە د�گه...ــ خانم 

م که حداقل ازم دلخور �شه  �ه ل�خند زور�  �ا . س� کردم جلوی عص�ان�ت ام و �گ��
:گفتم

اها... 
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ــ م�ارک �اشه بزنم �ه تخته مثل ماە شدینا

ممنون... 

� ام بهش �� مح� کردم که زودتر ��  تا . شو �م کنهحوصله اش و نداشتم واسه هم��
� �شت اش و �ه مهمونا کرد و وع کرد �ه خند�دازمون جدا شد حس�� !ن��

ندونامو حر� �ه د. �ا اخم ن�اهم و روش قفل کردم اما اون �� اهم�ت فقط � خند�د
� نخوردم � ل�اس ام و گرفتم که زم�� دم و �ا دست هام �ای�� هم ف��

� رفتم و �ه جمع مهمونا پیوستم آهنگ شادی که در . از چند �له ای که جلوم بود �ای��
اس�یج د�دم  یهو خودم و وسط. حال �خش بود �� اخت�ار حس رقص و بهم تزر�ق کرد

...تنها�� �� رقص�دم

جیغ  دست � زدن و . تق���ا همه ی مهمان ها دور تا دورم جمع شدە بودند
...� کش�دند سالن در حال ترک�دن بود

تا رعدو . ل کردیهو �ا صدای رعد و برق جیغ از � شادی اشون حس ترس و بهم منتق
وع �ه �ار�دن کرد و واسه ی  �ل مهمونا دو�دن. برق تموم شد �ارون �ا شدت ��

...خودشون پناه�اە پ�دا کردند

دور و برو . کرد  این �ار آهنگ عاشقانه ا�� همراە �ا صدای قطرات �ارون فضارو پر 
ن ب�ش�� خ�س تنها�� وسط اس�یج رقص بودم و لحظه �ه لحظه ز�ر �ارو . ن�اە کردم

�ا این که هوا حسا�� �د شدە بود. � شدم
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ام و شونه های اما از تماشای �ارون و احساس کردن قطرات ر�زو درشت اش روی موه
...اونم همراە �ا اون آهنگ عاشقانه. لخته ام لذت � بردم

...دستام و �از کردم و صورتم و رو�ه آسمون گرفتم

چرخ�دو حالم و  یهو شونه هام گرم شدو دس�� دور �مرم رفت �ا عطری که ز�ر ب�ن�م
� هم دق�قا مثل من عاشق حال و  و به�� از ق�ل کرد فهم�دم حس�� هوای �ارو��  به��

...شدە و دلش هوس خ�س شدن کردە

. و�زون کردە بودکت اش و در اوردە بود و روی شونه هام آ. چشمام و آروم �از کردم
ش � پوشوند که درحا� که لحظه �ه لحطه ب�ش�� خ�س � شد آروم شونه هام و �اها

�م�� احساس �ما �کنم

. مژ های خ�س آ�م روی گونه هام تکوندە شدند. چند �ار �ل� زدم

ه تمام اتفاقات و س� کردم �� فکر کردن �. دستام و دور گرد�ش بردم و �غلش کردم
م �د و نا�واری که �الخرە � افتاد از اون لحظه لذت تمام و �مال ...و ب��

...�ارون هر موقع که � �ارە ( 

...دلم جورە د�گه دوست دارە

 دارە 
�

...حالم �ه تو �ست�

...روزای خوب و �ادم م�ارە
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...� جز تو �اشه نزد��م؟

...صدام کنه �ا اسم کوچ��م

...کنارت �ه آدم د�گه ام

...فقط تو � فه� که �� م��م

...)عاشقت شدم

ن همرا� �ا قطع شدن آهنگ و جیغ و سوت مهمونا متوجه شدم خ�� ها �اهامو 
هاشون ب�خ�ال آ�� که از ل�اس هاشون � چک�دو آ را�ش صور�شون و کردن و �ا �ارت��

 از اس�یج �عد از �� ب�� ب�� و لوندی از شدت خست! رقص�دند... حالت موهاشون
�

�
د�م �ه تازە نفسا ز دورم برداشتم کت خ�س اش و ا. خارج شد�م و ادامه ی رقص و س��

:و �ه سمت اش گرفتم

م �ه چر�� توی سالن بزنم ... � من م�� حس��

:اومدم که برم که صداش �اال رفت

االناست که عاقد برسه ها... کجا کجا -
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�اشه؟...زودی برم�گردم عشقمم...

 کردو  �ه ناچار گفت
�

:پو�

...�اشه -

�ه خوردە تنها�� تو سالن قدم زدم

� هم دن�ال �ه جای خلوت و آ روم � گشتم از �و صدا خسته شدە بودم واسه هم��
و شدم روی تنها صند� که اونجا بود ول. �الخرە �ه گوشه ا�� پ�دا کردم

اخ�ششش...

انقد خسته . تمجوری که موهام بهم ن��زە �م و �ه صند� تک�ه دادم چشمام و �س
...صدسال �خوا�م بودم دلم � خواست اندازە ی

شا�د . ال رفتت�ش قل�م �ا!...یهو متوجه لغ��دە شدن انگشت �ه نفر روی ل�ام شدم
� بود !حس��

� بود مطمئنا بوی عطرش و ��ــــع احساس � کردم !اما نه ا�ه حس��

اروم و �ا ترد�د چشمام و �از کردم

�ان قل�م چند برابر شد ز جام �اشم که اومدم که ا. �ا د�دن برد�ا از شدت ترس ��
:د عص�� شدماز این که نتو�ستم خواسته ام و عم� کنم و مانع ام ش. هل ام داد
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...� خوای �ه �ا�ام ��م که!...تو اینجا چه غل� م�ک�� هان؟... 

:نذاشت ادامه �دم

� عمو ، دخ�� چ�ه نکنه �ا د�دن این ��ە داستان �...ـ اومدم عروس�ه دخ�� عموم
عمو�� مونم فراموش کردی؟

 برد�ا ؟...
�

!�� داری م��

رفت و توی �غلش دستم و مح�م گ! دو�ار س� کردم از جام �اشم این �ار مانع ام �شد
چشماش  �ا چشما�� که صدرصد مطمئنم ترس توشون ب�داد � کرد توی. کشوندم

...زل زدم

. برد�ا دیوونه �ازی در ن�ار همه چیو خراب نکن...برد�ا...

:آروم لب زد

ـ خ�� دوست دارم

دلم اشوب بود

 که ن�ا�د بیوفته حاال د�گه از رگ گردن ب
�

دستام . هم نزد�ک ترەاحساس � کردم اتفا�
!�ن حرکت جز�� و �ا زحمت �شت �مرم بردم و مچشو فشار دادم اما در�ــــغ از کوچ�ک�� 

م موندە �. �دن ظ��ف و ضع�فم داشت وسط �ازوهای قوی و برجسته ش له � شد
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...ش جرات � دادمبود اش�ام �از�ر �شه اما ن�ا�د گ��ه � کردم �ا گ��ه کردن به

�ه بزنه چو  ن من �ه دخ�� �ا گ��ه کردن فقط بهش � فهموندم که � تونه بهم ��
...ضع�ف ام که زود اشک اش در م�ادو �ه التماس کردن میوفته

طمئنم ز�ر و همینطور از �اراش دست برن� داشت هیچ آرا�شمم که حاال د�گه م
� رفته ب�ش�� �ه گند کش�دە � شد مح�م بهم فشار  و دندونام. �ارون تا حدودی از ب��

و ��ی شدم که از م م یهو متوجه دخ�� دل حرف زد�شون دادم که جلوی اش�ام و �گ��
 � ...معلوم بود مس��

� ل�اسم و گرفتم و �� معط� �ای! �ا ش��دن صدا شون گرە مح�م دستای برد�ا �از شد ��
و ��ی که �اعث آزاد�م شدە بودند. و �ا �ه فرار گذاشتم سالم کردن  بهم دخ��

کنار رفتند و

� د م و ادامه دادم وارد سالن شدم هرز�ا� ب�� و�دنم �ا ترس و �� توجه بهشون مس��
س�نه ام  �ه جمع مهمونا رس�دم دستم و روی. وحشت �ه �شت �م ن�اە � کردم

بردم و �ه نفس عمیق کش�دم

�ا د�دن . دمتند �م و چرخون. یهو متوجه دس�� شدم که مح�م �ازوم توش قفل شد
� خ�الم راحت شد ش چسبوندمخودم و تو �غل اش انداختم �م و �ه س�نه ا. حس��

�� ب�ا�� هاقرار شد بری چه دوری بز...ـ کجا�� تو دخ�� �ه ساعته عاقد اومدە 

آروم روی  دست اش و . آغوشش بهم آرامش � داد �� توجه بهش چشمام و �سته ام
کتفم کش�د 
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گرمای دست اش بهم احساس خو�� و منتقل � کرد 

ـ وای �دنت چقد �دە چرا شنل ات و نپوش�دی؟

ساط مراسم بند و �. خودشو ازم جدا کرد دستم و گرفت و �ه سمت صندل�امون برد
عقد ب��ا بود 

� جلو اومد  و م�د�دم مامان حس��
�

:از چهرە ی تمام مهمونا خست�

� دوساعته؟ ــ شما دوتا کجای��

� همزمان �ا صح�ت کردن اش �ا مامان اش شنل ام و روی شونه ه ام انداخت و حس��
از جلو گرهه اش زد

ـ ب�خش مامان 

وع کنه � تا عاقد �� ...ــ �ش�ن��

روی صند� ها �شس��م

مثل . ا�سادە بودیهو چشمم تو چشمای کوروش افتاد مثل عزرائ�ل دق�قا رو �ه روم و 
کنه  این که �ا ن�اە اش � خواست قول و قرار ب�نمون و بهم �اد اوری

توی چشماش آیندە ی پر از �د�خ�� ام و م�د�دم
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� دستم و گرفت ...�م و آروم �ه سمت اش چرخوندم. حس��

جانم؟...

وع م�کنه ها ـ کجا�� عشقم عاقد دارە ��

حواسم هست...

بهم ل�خند زد

چشمم �ه برد�ا افتاد اومدو کنار کوروش وا�ساد 

ا اخم بهم زل برد�ا �. چقد �ا د�د�شون عذاب � کش�دم ای �اش امشب ن� اومدند
زدە بود 

ە شدم ن�اە ام و ��ــــع ازش گرفتم و �ه عاقد خ��

� گذاشت  � جلو اومد کتاب قرآن رو تو دست من و حس�� مامان حس��

� �ار �ه آ�ه هاش خ � �ار قرآن دست گرفتم و برای اول�� ە شدمبرای اول�� بهم . ��
اد �ا این چقد حس خو�� داشت ، چقدر بهم آرامش � د. احساس عجی�� منتقل شد
ی ازش ن� فهم�دم  � که چ��

ی بهم نگفته بود  � شنا�� عجی�� احساس آ.�ا این که ح�� �ک �ار ک� درموردش چ��
...�س�ت بهش داشتم

ُح سن�� فمْن رغ): ص� ا عل�ه و آله وسلم(و قال رسول هللا ( _ 
َ

◌
�
ن سِن�� الن�ا

َ
◌

ْ
َب ع
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. فل�َس م�� 

.

ه��ه �انصد هزار خانم دن�ا موحد فرزند اردالن ا�ا �ه بندە و�الت م�ده�د �ا م***
....سکه

ون زد �� اخت�ار پ��دم و  :سط حرفش�ا ش��دن رقم مه��ه چشمام از حدقه ب��

!!چقد؟...

� آروم پچ زد :حس��

ـ عه دن�ااا

� برگردوندم �م و �ه سمت حس��

کن ب�ینم... مه��ه ام چقدە؟...�ه لحظه ص��

م*** �انصدهزار سکه دخ��

!من �ا این ازدواج مخالفه ام... 

� مهمونا راە افتاد ه�ج و م�ج عجی�� ب��
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� برگروندم رنگ اش پ��دە بود �م و �ه سمت حس��

 دن�ا؟
�

!...ن�اداری �ا آبروی خانوادە گ�مون �ازی م�ک!!...ـ �� داری م��

:ن�اهم و �ه عاقد دادم و گفتم

...من مه��ه ن� خوام... 

� ابروهاش �شسته بودو برام چشم غرە  ن�ا� �ه کوروش انداختم اخ� روی ب��
� مدارک قص. میومد � دل �� مقدم و گرف�� د داشت � مثل اینکه عالوە بر شکس��

ین اجازە رو بهش من ا. من �اهاشون معامله هم �کنه و تل�ه اشون کنه اما کور خوندە
...نم�دم و نخواهم داد

!ـ �ع�� �� دن�ا مگه م�شه ؟

ل�امو آو�زون کردم و واسش �چه گونه حرف زدم

عشقم من ازت مه��ه ن� خوام ...

...ـ ق��ونت برم اخه

� و قطع کرد یهو اقای مقدم حرف حس��
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...ــ دخ�� �ع�� �� مه��ه ن� خوام ؟�دون مه��ه که ن� شه 

� مطمئنم � شه ...  �ه عاقد �گ��

...و� خب درست ن�ست اینطوری...ــ م�دونم � شه

من حرفم و زدم ، مه��ه ن� خوام... 

ت دق�قه مقدم �ه سمت مامان و �ا�ا رفت �اهاشون حرف زد �عد از گذشت ب�س
وع کرد عاقد دو�ارە ��

مْن رغَب ع): ص� ا عل�ه و آله وسلم(و قال رسول ا ( _ 
َ

◌
َ

ُح سن�� ف
َ

◌
�
ْن سن�� الن�ا

...فل�َس م�� 

�ا خندە جوا�شو دادم

ا �لههههه...  �ا اجازە ی بزرگ��

وع کردن �ه سوت زدن و جیغ و داد همه ��

� نفس راح�� کش�دو �ا خندە گفت :حس��

خداروشکررر -
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� مقدم ا�ا وک�لم؟ ــ اقای حس��

ـ �له د�گه

...�ل جمع�ت زدن ز�ر خندە 

� حلقه رو تو  ل�ال جون و مامان م��م حلقه های ی انگشتم فرو برامون اوردن حس��
تم و توی و از توی جع�ه ی خوش�ل اش برداش حلقه اش. برد و دست ام و بوس�د

...انگشت اش فرو بردم

...چقد حس خو�� داشت ازدواج �ا ک� که از ته قل�ت عاشق هس�� 

...ای �اش این ازدواج واق� بود

وع کرد �ه سوت زدن و قر  ون کش�دو �� ...دادن رضا از توی جمع�ت خودشو ب��

...ــ �� کن اون موز�ک المصب رو

� وسط ...تا موز�ک �� شد همه ر�خ��

...�� خوشگذشت �� خند�د�م و رقص�د�م

� �شس��م و حرکت کر . تا ساعت دوازدە شب مهمو�� طول کش�د د�م �� تو ماش��
� �شت �مون بوق � زدند و �درقه امون � کردند ش�شه رو � � کش�دم و ماش�� ای��

ون بردم و واسشون تکون دادم دسته �لم و ب��
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ـ عههه ع��زدلم �ما � خوری �کش �اال اون ش�شه رو

� م�الد حر  � و �دم که �ا د�دن آن�تا تو ماش�� ف تو دهنم ماس�داومدپ که جواب حس��

!!!اینارو ن�اە کن.... 

!ـ ک�ا ؟

وع کرد �ه خند�دن :�ه ن�اە ر�زی بهشون انداخت ��

ـ چقدم بهم م�ان

ارە خ��... 

�گه واسم د. ته دلم واسشون آرزوی عشق و خوش�خ�� کردم ش�شه رو �اال کش�دم
دادم مهم نبود مدل موهام بهم ب��زە �ا نه راحت �م و �ه صند� تک�ه

اخ�ششش...

ـ خسته شدی جوجه؟

اهوم خ��...
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ـ � عقد داش�� �ه کش�نم � داد�ا

خند�دم

ـ م�خندی؟

دستم و روی دست اش گذاشتم و چشام و �ستم

� از حرکت ا�ستاد � پ�ادە ش. �م �م داشت خوا�م � برد که ماش�� د ن�ا� �ه حس��
دور�رم انداختم

لندو داخل محوطه ی سنگ فرش شدە ای بود�م که دور تا دورشو درخت های �
:بهت زدە گفتم. �اغچه و و چمن در برگرفته بود درو برام �از کرد

!اینجا کجاست ؟...

ادە شدم �� حرف ل�خند زد دست اش و �ه سمت ام گرفت دست اش و گرفتم و پ�
ە کنندە ای بود !و�الی بزرگ و خ��

ـ �ه خونه ی جد�دمون خوش اومدی

و�� خونه گرفتم و �ه سمت اش برگشتم ن�اە ام و از نمای ب��
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؟... 
�

!�ع�� اینجا مال ماست؟...�ع�� !! معلوم هست �� داری م��

...ـ ارە د�گه

!شو�� م�ک�� د�گه... 

م��م خونه مال ماست ع��زم...ـ نه چه شو�� 

و�� خ. برای چند لحظه خش�م زد ونه برگشتم و دو�ارە چش� روی نمای ب��
� و ن�اە کردم :جیغ زدم �غلش کردم. چرخوندم دو�ارە حس��

واااای مرس�ی�� ... 

 بزنه خودم و ا
�

ون داشتم ذوق مرگ � شدم  ق�ل اینکه اجازە �دم حر� ز �غلش ب��
...کش�دم و �دو �دو �ه سمت در ورودی رفتم

� �ا خندە داد زد :حس��

ـ ص�� کن منم ب�ام

م وا�سادم و نفس �ا اینکه دلم � خواست �� اهم�ت بهش برم و داخل و ب�ینم � جا
:نفس زنان گفتم

ب�ا د�گه... 
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� و �ست و �ه سمت ام اومد دست اش و گرفتم و �ا هم از چ ند �له ای که در ماش��
جلومون بود �اال رفت�م �ه در ورودی خونه رس�د�م

انه منتظر بودم که درو �از کنه. �ل�دو توی قفل انداخت :�� ص��

...نه د�گه درستهاینجا �ا�د �ه ک� هم �اشه که از این �ل و گ�اە ها مراق�ت ک... 

ـ خودم

!خودت؟...

:خند�د و گفت

� امروز گفتم ن�ان تنها   و اس�ثنائا  ـ شو�� کردم ع��زم اقا رحمت و خانوم اش هس��
�اش�م

•••

 � "حس��

:متعجب ن�اهش روم قفل شدو گفت
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 بیوفته ؟ -
�

!وا مگه قرار اتفا�

:ل�خند مرموزی کنج ل�م �شست و گفتم

ـ ارهههه

اما . زنهدرواقع منتظر بودم عص�� �شه �ه حرک�� ب. منتظر عکس العمل اش شدم
!م کرد�� حرف چشمای درشت و جذاب اش و روی صورتم � چرخوند و قفل ل�ا

ن� خواد . نه برعکس دفعه های ق�ل �ه ح� بهم � گفت این �ار ن� خواد فرار ک
� و چقدر لذت �خش بود خون! این �ار اونم دلش � خواد. بهونه ب�ارە دن حس خواس��

...د�ه را�طه توی چشما�� که توی تار�� شب رنگ اش ما�ل �ه عس� بو 

و د�گه نتو�ستم  آروم ل�ام و �ه ل�اش نزد�ک کردم که تند ل�اش و �ه ل�ام چسبوند 
م ە رو چرخوندم که در �از شد. جلوی خودم و �گ�� . �ه ورود نکردم اما اقدام. دستگ��

...انقدر آت�ش هوس ام شعله ور شدە بود که �ه دیوار چسبوندم  اش

 که  غرق در بوسه های وحش�انه و �� در �� هم بود�م که �اصدای خش خش
�

بر�
� رفت � که نفس تند ازم جدا شد و درحا. ظاهرا ز�ر کفش ک� خورد شدو از ب��

:هاش بوی ترس � داد توی چشمام ن�اە کرد و آروم لب زد

؟...� - � !� بود حس��

ی �اشه ک� �جز من و تو، تو خونه ن�...ه��� ... � ست ق��ونت فک کنم گ��ه ای چ��
...ب�ا ب��م تو هوا �دە...برم
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گه گداری   درحا� که. دستم و �شت کتف اش بردم و �ه داخل راهنما�� اش کردم
...مبر� گشتم و �شت �م و ن�اە � کردم �شت � دن�ا وارد خونه شد

:دن�ا ذوق زدە گفت

...واااای چقدر اینجا خوش�له -

:برگشت و ن�ام کرد

م �ق�ه ی جاهارو ن�اە کنم - من م��

:تو �لو خند�دم و گفتم

برو...�اشه ع��زم...

...رفت

 و د�دم که مانع �ست
�

! ه شدن در شداومدم که درو ب�ندم یهو کفشای چرم و برا�
رحمت و خانم اش  اصال ک� غ�� آقا . نبود عج�ب بود ک� غ�� از منو دن�ا توی و�ال

!�ل�دای و�ال رو نداش�ند

درو �از کردم

 
�

وع �ا د�دن �� عموی دن�ا ابروهام بهم گرە خورد ق�ل اینکه من حر�  بزنم اون ��
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...کرد

� حر�ات سک... ــ کجااا ؟فک کردی عشق منو دزد�دی و تموم؟ � ات هوش *�ا هم��
دماز �ش پروندی آرە؟ �اری که هیچ وقت اجازە ن� داد من انجام �

:مبهوت پوزخندی زدم

 مرت�که ؟...
�

من گذاش��  اصن تو �ه چه اجازە ای �اتو تو خونه ی!�� داری م��
!هان؟

ــ دن�ا کجاست؟

...ب�ند دهنتو اوال دن�ا نه و دن�ا خانم دوما...

:اومدم که �ق�ه ی حرفمو بزنم که پ��د میون حرفم

ه استخون از پوست �...ــ هه هنوز چوب عشق تو نخوردی که �دو�� چه دردی دارە
سونه ...م��

مم �ا عص�ان�ت درحا� که �ه فکر فرو رفته بودم و س� داشتم مع�� حرفاش و �فه
:غ��دم

 تو؟؟؟...
�

�� داری م��
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•••

"دن�ا

...�ه �ل اتاق ها و ح�اط �ش�� و

اتاق رو  آروم در آخ��ن. �� از د�دن خونه ی جد�د خوشحال بودم. �ک کش�دم
� ا هم �از کردم که �ا د�دن تخت بزرگ دو نفرە ای که �ا �ل ش کردە بودند و حال تزئ��

� که قا ب شدە بود و �ه و هوای مطب�ع اتاق و البته عکس های دو نفرە ی من و حس��
.. .دیوار آو�زون بود فهم�دم اتاق خوا�مونه

� کجا موند که ن . درو �ستم. یومدق�ل این که وارد شم تصم�م گرفتم برم ب�ینم حس��
خونه ی بزرگ قدم برداشتم � ...� راهم �ه سمت آش��

ی �  بهم دست که روش پر بود از غذاهای خوشمزە و رن�ارنگ حس گر   �ا د�دن م��
�

سن�
اما �ازم ب�خ�ال شام شدم و �ه سمت در خرو�� رفتم. داد

� و ش��دم معلوم بود هنوز دم در وا�سادە و دارە �ا�� حرف  صدای حس��
نه � دم�� � !...کنج�او شدم . شا�د داشت �ا گو�� حرف م��

:ا تند کردم�ا ل�اس عرو� که هنوز درش نیوردە بودم صداش زدم و �ه سمت اش �

عشقممم....

...در ن�مه �از بود

1175



� �ا�د عص�� � شد؟ م! �ا اخم �ه سمت ام برگشت  ؟ چرا حس��  �ع�� ��
�

ن که حر�
نزدە بودم؟ اصال چرا اون همه مدت جلوی در بود؟

!...چشمم �ه برد�ا افتاد . اروم اروم جلو رفتم

ک و ق�ل اینکه �خوام طعم ز . د�گه همه �� تموم شد. قل�م از جا کندە شد  مش��
�

ند�
ه راە توی ازدواج و �چشم همه �� تموم شدو تص��ر شفاف �ه دخ�� خوب و � �

ە و تار شد � �ه �دت��ن ش�ل ممکن ت�� ...ذهن حس��

� گفته بود ؟ . راب شدواسه چند لحظه جهان رو �م خ! �ع�� همه چیو �ه حس��
:�غض کردە بودم

 ... � � �خدا واست توضیح م�دم...حس�� ...حس��

:یهو برد�ا داد زد

؟ !...نکنه دوسش داری؟! چیو م�خوای توضیح �دی هان؟! ــ چی��

 �مو ز�ر انداختم و درحا� که �ل�ام اشک و روانه گونه هام � 
�

کرد لب �ستم و حر�
� �ا عص�ان�ت صداش و �اال برد. نزدم :حس��

 احمق
�

...ـ �� داری م��

� سوالش و این �ار �ا تعجب و ترس تکرار ک :ردبرد�ا �� اهم�ت �ه حس��
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!ــ داری؟

...ـ چرا جوا�شو نم�دی دن�ا

:دمد�گه ه��� واسم مهم نبود چشمام و رو همه �� �ستم و حرف دلم و ز 

...ارە دوسش دارم... 

 کثافت تو �ه من قول دادی �ادت رفته؟؟؟
�

...ــ �� داری م��

...�اد قو� افتادم که برد�ا بزور ازم گرفته بود خط ام ، امضام 

جودم و در تک تک �لمات اون قول نامه ی لعن�� جلوی چشمام اومد ترس تمام و 
برگرفت

...اما ن�ا�د �ه روی خودم � اوردم

...من �ه تو هیچ قو� ندادم... 

� انداختم مثل ش�� زخ� بود !ن�ا� �ه حس��

ی ن� گ � فت و این حرف مثل ک� که هیچ شناخ�� ازم ندارە بهم زل زدە بود و چ��
...نزدم و سکو�ش برای من خ�� حرف ها توش بود

:برد�ا �ا صدا�� �غض آلود گفت
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اری م�کنم �ه دست و ــ دن�ا ا�ه �ک روز از عمرم موندە �اشه زندگ�ت و نابود م�کنم �
� بر ...�ام بیوف�� و التماس ک��  �ازی ام دادی؟ ...ەن� ذارم �ه آب خوش از �لوت �ای��

م  تو ازت م�گ��
�

وردی و �ت م�ارم دق�قا همون �ال�� که تو �ه � من ا. عشق و زند�

...تو...عو�� تو...

ون � دستاش و روی س�نه اش بردو هل اش داد ب�� ارج شدو خودشم �اهاش خ. حس��
مت ام همه جا غرق سکوت شدو س�ل عظ�� از غم و غصه �ه س. درو مح�م �ست

�از�ر شد

و ب�ش�� خ� ...س � کرد�� اخت�ار اشک از چشمام � چک�د و گونه هام و ب�ش��

•••

 � "حس��

و�ش انداختم و درو �ستم �� اه م�ت �س�ت �ه دست ��ە رو گرفتم و از خونه ب��
د و س� داشت من و ب�ش�� از ای�� ک � ه هستم تحت تاث�� حرفا�� که �ا صدای �لند م��

...قرار �دە

�ه سمت در ورودی خونه راە افتادم

 کردم شناخت دن�ا�� که فک �. انقد عصا�م خورد بود که دوس داشتم �� و بزنم
�امل ازش دارم
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ای �� عموش و واسه ی چند لحظه شدە بود غ���ه ت��ن ادم زندگ�م ن� تو�سم حرف
...�اور کنم درو �از کردم و وارد خونه شدم

� پرت کردم تاق خواب رفتم�ه سمت ا. �ا حرص کراوات و کتم و در اوردم و روی زم��

•••

"دن�ا

�ا . �شستم �ه برگ �ل از روی تخت خوا�مون برداشتم و بو کردم رو ل�ه ی تخت
� وارد شد. صدای �از و �سته شدن در تند از جام �اشدم حس��

هن اش سف�د اش �ه سمت �مد ل�اس ر  فتهمزمان �ا �از کردن د�مه ی پ��

ون بودم از اخم اش متوجه عص�ان�ت اش شدم حق داشت اعص�ا�� �اشه من جای ا
 اش و گرفتم و �ارد � زدن خونم در ن� اومد آروم �ه سمت اش قدم برداشتم دست

:گفتم

� واست توضیح م�دم... حس��

ون کش�د �ا عص�ان�ت دست اش و از تو دستم ب��

چیو م�خوای توضیح �دی هان؟ -
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� پرت کرد هن اش و دراورد روی زم�� � �اری بود که م�د�دم! پ�� کث�ف شدن   اول��
� بودم که حسا�� عصا�ش! ل�اساش واسش اهم�ت نداشت بهم  حاال د�گه مطم��

...ر�خته اس

 چ��ار کنم؟...
�

ە منه که ��ە نصف ش�� ج�� شدی �ا...م�� شدە اومدە مگه تقص��
اینجا؟

:�ا صدا�� که از � عص�ان�ت �ه اوج رس�دە بود گفت

چرا نگفته  چرا نگفته بودی هان؟...تو �ه اون ��ە ی �� �و �ا قول دادی؟؟؟ -
ە؟؟؟ ی از عالقه ی �� عموت...بودی دل صاحب مردش پ�شت گ�� � نگفته  چرا چ��

 الل شدی ارە؟؟؟
�

ی نم�� � بودی هان ؟؟؟؟حرف بزن چرا چ��

د و خودش و تخل�ه � کردم منم �م نیو  � ردم و �ا صدای حاال که داشت �م داد م��
:�لندف��اد کش�دم

اما من ...دم دارە� گفت دوستم دارە ارە شا�...ارە بهش قول دادم چون مجبورم کرد...
 � � گفتم �� عموم عاشقمه؟...�ا�د �ه تو �� � گفتم حس��

ی نگف�� و الل...ارە �ا�د � گف��  - � مو�� گرف�� که طرف من �ا�د � دو�ستم اما تو چ��
ه معلوم نبود دق�قا مثل دفعه ی ق�ل ک...معلوم ن�ست چجوری �اشدە اومدە تو خونه

ادم ک� چه �ا شا�دم بهش د...��ە �ل�د خونه رو از کدوم گورستو�� اوردە بود
...م�دونه

گرفت و   تا فهم�د چه گندی زدە و �� گفته ن�اهش و ازم. اتاق غرق سکوت شد
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داشت؟  اون �ه من شک. خودش و مشغول ز�رو رو کردن ل�اس های توی �مد کرد
د روزا�� که خونه نبودە �ع�� اون فکر � کرد من �ل�دارو دادم �ه برد�ا؟ نکنه فک � کر 

دم ؟ � من �� عموم و � اوردم تو خونه و �اهاش الس م��

:گفتم در حا� که چشمام �ه مرور پر از اشک � شد آروم

اصال ن� دونم چجوری اومدە...�خدا...من �ل�دارو بهش ندادم...

م �لند و واسه اینکه توجه اش و جلب کن. �� اهم�ت بهم �ارە خودش و � کرد
:عص�ا�� گفتم

س�دی... ومدو سفرە عو��    خ��ه منم ��م دخ�� عموت ا...اصال چرا از خودش ن��
الت و �دتر عقدم و نابود کردو من الم تا �ام حرف نزدم چون دلم ن� خواست ح

ت شدە و کنم؟ خ��ه ��م �ا دخ�� عموت چه �و ِ�ی داش�� که اینجوری عاشق
تون فراتر از حتما را�طه ا...حتما �ه �اری کردی د�گه...ن� خواد ازت دل �کنه؟؟؟

شا�دم همخواب شدین از کجا معلوم...حرف بودە

ون کش�د ت و از �مد ب�� :دحر� درش و ک���د و �ا عص�ان�ت غ��. ت���

کن �عد ش��دن �اری ن...�اری نکن دهنم و �از کنم حرفا�� و بزنم که ن�ا�د ...نکن -
...حرفام بری و �شت �ت و ن�اە نک�� من �مونم �ه جهان عذاب وجدان

؟... ی هم موندە که نگفته �ا�� � چ��

:دو�ارە داد زد
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قه ای ب�خودی م�دو�س�� �ه عال...تو � دو�س�� سوف�ا دیوونه اس...ارە موندە...ارە -
ە   � اش ب�� ل ازدواج برات من همه چیو ق�...این وسط بودە که اون ن� خواد از ب��

؟ توضیح دادم اما تو ��

من �ا�د �� � گفتم؟...من...

...�م و ز�ر انداختم �ه �شت وا�سادم. دو�ارە �غض ام ترک�د

ز�پ ل�اس ام و �از کن نمیتونم �ازش کنم... 

نداشته  اون ماجرا واق� و ن� دو�ست فقط �خاطر عالقه ی. چند لحظه گذشت
چ��ار � کرد؟ شا�د  برد�ا انقدر بهم ر�خته بود ا�ه � فهم�د که من چه آدم �س�� ام

!من و � کشت و �ه جا چالم � کرد

� کش�د و گفت :آروم ز�پ ل�اس ام و �ای��

...ـ ب�خش دست خودم نبود بهم حق �دە

ل�ای لرزونم و از هم �از کردم

مهم ن�ست... 

 ذهنم درگ�� هست -
�

ە جدا �خواب�م...امشب �ه اندازە ی �ا� فردا ب�ینم ��  تا ...به��
� شه 
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:ل�اسم و گرفتم �ه سمت اش برگشتم و �ا ��� گفتم

کنمه�چوقتم ن� خوام این �ارو �...منم دلم ن� خواد پ�ش تو �خوا�م...

:روم ازش برگردوندم و گفتم

ون... � �ذار رو تخت و برو ب�� ...ا�ه ل�اس خواب برام گرفت��

� م�� �لندی که ج�س  اش ح��ر مانند ب . ودو �س�ار نازک�مد و �از کرد و ل�اس آست��
ون اورد :ل�اس و �ه سمت ام گرفت و گفت. رنگ اش هم سف�د بود ب��

من امشب و اینجا � خوا�م -

:ل�اس و ازش گرفتم و گفتم

ون برو ن�ستممم...   �ف ات و ب�� �...منم ب�� ه جای د�گه ن� خوای من و ب�ی�� ���
...�خواب

ت اش و بپوشه روی. �� اهم�ت بهم �ه سمت تخت رفت تخت  �دون اینکه ت���
� ک. �شت �ه من دراز کش�د ی ل�اس عروسم و �ه سمت �ای�� ش�دم �ل �قه ی دل��

ون ا � افتاد از دایرە ای که دورم درست شدە بود ب�� ومدم ل�اس ز�رام و ل�اس روی زم��
در اوردم و ل�اس خوا�م و پوش�دم 
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جلوی آینه ی بزرگ قدی رفتم 

م و �ار�ک و �دنم و خ�� بهم � اومد �ا این که �امال سادە بودو �دون �م��ند، �مر 
دمخوش فرم �شون م�داد ج�س اش انقد نازک بود که �دنم و توش � د�

�اهم و روی ن. اما هوای اتاق انقد گرم و مطب�ع بود که احساس �دی ن� کردم
بودند �ه چر��  س�نه های خوش�ل   ام ز�ر ل�اس �امال قا�ل رو��ت. اندامم چرخوند

:زدم و ز�ر لب گفتم

جووون...جوون...

دن�ای ب�چارە . فتمدرحا� که ال� روی ناخنم و م�کندم تو فکر ر . �م و ز�ر انداختم 
ک رو کنارت �گذرونه  مش��

�
ن چه اون اصال �ه م. شوهرت ن� خواد شب اول زند�

...مخ اش ع�ب کردە

ی تو ا�ه آدم بودی که از دخ�� �ه این خوش�� ن� گذش.��ە ی احمق �� و �گ��
...�خوا�� 

. ردنم �خش شد�ا احساس کردن گرمای دستا�� دور �مرم و هرم نفس ها�� که توی گ
� بود. �م و �اال بردم و از توی آینه خودم و ن�اە کردم !حس��

:آروم درە گوشم پچ زد

ـ دن�ا بهم قول �دە

:متعجب گفتم
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!چه قو�؟...

دو واسم تع��ف ک � ...�� ـ اینکه داستان تو و این ��ە و حرفا�� که م��

:ل زدممجبور بودم بهش قول �دم برگشتم و توی چشماش ز . �ه لحظه مکث کردم

�اشه قول م�دم... 

هر کس د�گه ! وردەمشکوک بهم ن�اە � کرد �امال پ�دا بود �� از حرفای برد�ا جا خ
� حس بهش دست � داد  هم بود هم��

� ن!...ـ چرا وق�� ازت پرس�د دوسش داری مکث کردی؟ ...�س�� �انکنه هنوز مطم��

دامه �دە رو پنجه وا�سادم و �ا ل�ام و مح�م �ه ل�اش چسبوندم و نذاشتم ا

...ازش جدا شدم

� فقط این و �دون من عاشقتم و از ه...اونم �عدا برات توضیح م�دم... ر�� مطم��
� ام ...ن�اشم از احسا� که �ه تو دارم مطم��

:لب زد

من �ه احساس تو شک ندارم -
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ە شدم �ا . ن �ارو � کنهمنتظر بودم حرک�� و بزنه و �ه ح� بهم � گفت ای. بهش خ��
� بودم این �ارو خواهد کرد ...شناخ�� که ازش داشتم مطم��

 �ار�د قد� �ا ل�خند مرموزی که گوشه ی لب اش بود و چشمای که ش�طنت ازشون �
...عقب گذاشت ن�اهش روی اندامم چرخوند

ـ چقدم بهت م�اد 

دست اش و روی �مرم کش�د

...ـ مانکن � بودی تو

ون...  کتت شوتم کردی ب�� ...مانکن تو بودم و� تو از ��

ـ عهه این حرف و نزن

...ونکنه اون زن�که ر ...راس�� �گو ب�ینم کیو �ه جای من اوردی هووم؟...

:آب ده�شو قورت داد و شوکه گفت

!کدوم زن�که؟ -

همون آند�ا منصوری د�گه...
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عه معلومه که نه -

!�س کیو؟...

!ه�چ� -

ه�چ� و رنگ پ��د؟... 

�دە!...ـ رن�م؟ حاال �عدا بهت م��م...رن�م ن��

االن �گو االااان... 

روی تخت  از مدل حرف زدنم خندە اش گرفت قلقل�م و دادو �ه سمت تخت بردم و 
:ک کنندە پچ زدو تح�� هل ام داد و روی �دنم خ��د ل�اشو کنار گوشم برد و آروم

ـ گفتم که �عدا

� ل�اش گرفت و م�ک زد آروم الله ی گوش ام و ب��

...انگشت اش و روی �لوم گذاشت و آروم تا وسط س�نه هام کشوند

...چشمام و �از کردم

�ه محض . دماولش �ه خوردە اتاق واسم نا اشنا بود �ه خوردە �م و عقب کشون
� همه ی اتفاقات د�شب تو ذهنم مرور شد د�دن حس��
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...ه چسبوندماز این که کنارش بودم �� ذوق کردم دو�ارە پ�شو�� ام و �ه س�ن

ح�م تر کرد فاقد ل�اس ام م�ه تکو�� �ه خودش داد و حلقه ی دستاش و دور �دن

دا�� خا�الود �ا ص. داشتم خفه � شدم �ه خوردە تکون خوردم اما فا�دە ای نداشت
:شا� پچ زد

.  ..�سه...ـ عههه چقد وول م�خوری 

ن�ا� بهش انداختم چشماش و هنوز �از نکردە بود

� خفه شدم �ه خوردە شل کن دستاتو ، �خدا من آدمم ، �الش ن...  �ستمحس��

تو همون حالت �ه قل خورد. زد ز�ر خندە

:جیغ زدم. ز�ر �دن اش داشتم له � شد

مردم...آی�ی�� .... 

ه نفس راحت �. �شو توی گردنم فرو بردو گردنم و بوس�د �د�شو �لند کردو �شست
حموم و  کش�دم �ه ملحفه دور �مرش پیچ دادو �ه سمت �مد ل�اس رفت حوله ی

ل�اس اش برداشت

م حموم تو از این حموم استفادە کن...ـ ع��زم من دارم م��
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�م و �ه سمت در بزرگ قهوە ای رنگ برگردوندم 

�اشه... 

ون رفت ل�خند زدو از اتاق ب��

�اشدم تو آینه �ه ن�ا� �ه خودم انداختم

شم چهرم و ز��ا انقد آرا�ش د�شب ام ز��ا بود که �ا وجود �ا� شدن �ع�� از جاها
م�ه دوش گرفت. ن�اهم و از خودم گرفتم و �ه حموم رفتم. �شون م�داد

�مدو �از کردم 

ا �ه دامن کوتاە �ه �لوز �افت خوش�ل برداشتم �. پر بود از ل�اسای رن�ا رنگ ز��ا
...عروس� تا روی ران و جورا�ای �لند زمستو�� و

موهام و و�و کردم و �شتم ر�ختم

برای �ار دوم �ه ن�اە . �ه ارا�ش سادە کردم و �ه رژ مات �ه ل�ام زدم از اتاق خارج شدم
...واقعا از چ�دمان وسا�ل لذت � بردم.�ه خونه انداختم

خونه �ه �و صداها�� � اومد � !از تو آش��

... � ؟؟؟...حس�� کجا��

ون اومد � خونه ب�� .از اش��
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ـ جانم ع��زم؟

:�ا کنج�اوی گفتم

خونه اس؟...  � !� تو آش��

ـ مامان و �ا�ات زحمت کش�دن واسمون ص�حانه اوردن

خونه مامان م��م �ه سمت ام اومد و �غلم کرد � ...��ــــع پ��دم تو آش��

ــ خو�� ع��زدلم؟

مر� مامان... 

�ا�ا هم �شت � مامان اومدو بهم دست داد و پ�شون�م و بوس�د

م؟ ــ چطوری دخ��

خ��م �ا�ا�� ... 

� بزرگ ص�حانه افتاد چشمم �ه م��
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...وااای... 

وع کردم �� توجه بهشون �شستم و ��

�ادم افتاد تعارف  لیوان چا�� رو �اال اوردم که �خورم یهو ... �عد از خوردن �ه لقمه
 � آروم برگشتم ن�ا� �ه �شت �م انداختم! نکردم که ب�ان �شی��

ە شدە بودند �ا چشمای قلم�ه شدشون !بهم خ��

:مامان م��م ل�خند زد و گفت

ــ تو � � خوای بزرگ ��� دخ�� 

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

...گشنه ام بود خوو... 

� گفت :�ا�ا، �ا لح�� مح�ت آم��

م و ق��ونت برم �خور ص�حانتو  ــ عه چ��ار داری دخ��

مر� �ا�ا... 

� و گفت :مامان رو کرد �ه حس��
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ــ خ�� خب ما د�گه ب��م 

ـ م�موندین دور هم ص�حانه � خورد�م

� دست داد و گفت :�ا�ا �ه حس��

ە ــ نه ��م ب��م به��

دس�تون درد نکنه...را�� �ه زحمت نبود�م ـ

مواظب دن�ا �اش...ــ خواهش م�کنم چه زحم�� 

ـ چشم حتما

� اومدو رو �ه روم �شست.خداحاف�� کردند و رفتند ول خوردن �� توجه مشغ. حس��
ص�حانه ام بودم

...ـ �ه خوردە هم �ه من توجه ک�� �د ن�ستا

�افه اش معلوم بود از ق. �م و �اال بردم دستم و ز�ر چونه ام گذاشتم و بهش زل زدم
ته دلش �� دارە بهم � خندە 

�سه د�گه... خ�� خب -
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توجه ب�ش�� خواس�� �گوها تعارف نکن... 

وع کرد �ه خوردن ص�حانه اش خند�د و ��

خونه خارج شم که یهو گفت. ب�ست دق�قه ای گذشت � :�اشدم که از اش��

ـ دن�ا لوازم ات و جمع کن 

:متعجب �ه سمت اش برگشتم و گفتم

؟...  ��!

گفتم لوازمت و جمع کن -

!مگه قرارە جا�� ب��م؟! لوازمم و چرا جمع کنم؟...

�م ماە عسل د�گه ...ـ دار�م م��

!ماە عسللل؟...

ـ ارە ع��زم �ه ماە عسل که انقد تعجب ندارە

ش مدارک و � بردم و �اد حرفای �ا�ا افتادم �ا�د حتما از امروز تا �ک ماە د�گه واس
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...گرنه تهد�داش و عم� � کرد و �د�خت � شدم

من نم�ام... 

�ا اخما�� درهم �اشد و �ه سمت ام اومد

!مگه � شه ؟! ـ �ع�� �� نم�ام؟

...تمدن�اله �ه بهانه ای � گشتم که ک�سل اش کنم را� جز دروغ نداش

دلم واسه مامان و �ا�ا تنگ � شه خوو... 

زە بهت التماس ـ عشقم مثل این که �ادت رفته تو چند ماە تو خونه ی من بودی تا
ن واسه ماە عسل � کردم که بری �ه � بهشون بز�� که از نگرا�� در ب�ان �عد اال

 دلت تنگ م�شه
�

عج�ب ن�ست بنظرت؟...م��

تم�اهاشون قهر بودم و� االن که ن�س...خب اون موقع فرق داشت...خب ...

جلو اومدو �غلم کرد

...دورت �گردم خب االن هم فک کن قهری  ـ
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...را� جز سماجت و �افشاری نداشتم

ز دس�شون دلخور دلم تنگ � شه خوو نمیتونم فکر کنم قهرم وق�� قهر ن�ستم و ا... 
 چ��ار کنم؟...ن�ستم

�
م��

ـ ق��ونت برم قول م�دم زودە زود برگرد�م

زود زود مثال چند روز؟... 

�ه خوردە فک کرد

...سه هفته....ـ اوووم

نه ن� خوام ا�ه دو هفته �اشه م�ام!... سه هفته ؟...

 برو وسا�ل ات و جمع کن که زودتر راە
�

بیوفت�م نخور�م �ه  ـ �اشه �اشه هر �� تو ��
...شب

�اشه... 

راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

ور�ه خودم و ح � و توش �ه چمدون بزرگ برداشتم و روی تخت گذاشتم لوازم �� س��
و�� و راح�� و البته ل�اس خواب ...گذاشتم �ا چند مدل ل�اس ب��
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ش� �اشنه �لندم �ه �ه �التوی �لند قهوە ا�� رنگ برداشتم و پوش�دم �ا کفشای چرم م
شال مش� ام روی موهام انداختم

ارج شدم�ه ساع�� گذشت که چمدونم و بزور دن�ال خودم کشوندم و از اتاق خ

� ل�اس هاش و پوش�دە بود و داشت �ا گو�� اش صح�ت م�کرد �دن من �ا د. حس��
��ــــع گو�� اش و قطع کردو �ه سمت ام اومد

...�ه خودم � گف�� ...ـ عه ق��ونت برم این چه �ار�ه اخه 

کرد و �ه سمت   چمدو�� که من بزور دن�ال خودم � کشوندم اش و �ا �ه حرکت �لند 
در خرو�� رفت

راە افتادم وارد  و دن�الش موهام و �ا دستم �شت گوشم بردم و شال ام و مرتب کردم
� دست  �ه اقا ی م�ان سال �ا قد متوسط �ه سمتمون اومدو �ه. محوطه شد�م حس��

داد

ــ سالم اقاا

:�ه سمت من برگشت �تا �ام و برانداز کرد

م�ارک �اشه خانم... ــ �ه �ه هزار ماشا�

مر�...
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�م ماە عسل مواظب همه �� �اش ... ـ اقا رحمت ما دار�م م��

چشم اقا خ�التون راحت...ــ �سالم�� 

خداف�� کرد�م

� رفتم درو �از کردم و �شستم و �ه سمت ماش��

� چمدون و توی صندوق عقب گذاشت و اومدو �شت فرمون �شست حرک ت حس��
کرد�م

...تق���ا ن�م ساع�� توی سکوت گذشت

ا - خب چه خ��

:متعجب ن�اش کردم و گفتم

ا؟...دیوونه... ی ... د�د�ماین چند روزە که دم �ه دق�قه همو �...�ع�� �� چه خ�� خ��
ندارم

:تو �لو خند�د و گفت

�مون -  مش��
�

� شب زند� چه خ�� از اول��

�مون؟...  مش��
�

� شب زند� اول��
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تج��ه ی خو�� بود �ا نه؟...ارە د�گه...عه چقدر سوال � پر� -

� را�طه اش و تج��ه کردە �ا... � که اول�� ی ب�� شه نه مناینو �ا�د از دخ��

:�ا اخما�� درهم تند ن�ام کردو گفت

؟!...منظورت چ�ه؟ - مگه تو ق�ال هم را�طه داش��

معلومه که ارە...وا...

ی که  یهو زد رو ترمز و �م موندە بود �ا مخ برم تو ش�شه و عقب موندە � تر از چ��
...هستم �شم

دم ن�اش کردم و گفتم � :درحا� که از ترس نفس نفس م��

� ام م�دادی... احمق داش�� �ه کش��

!اونم �ا اخما�� درهم و چهرە ای عص�ا�� ! فقط بهم زل زدە بود

؟؟؟...چته... �� � چرا حرف نم��

تو واقعا � هس�� دن�ا؟...تو -
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:دمآروم و پر صدا آب دهنم و قورت دادم و لب ز . قل�م از جا کندە شد

!منظورت چ�ه؟...منظورت...

 که داش�� اون از د�شب و اون از حرفای �� عموت اینم رو کردن را�طه ها��  -

...تازە داشتم متوجه دل�ل عص�ان�ت اش � شدم

و دهنم و �از  انقدر عص�ا�� شدم از �� اعتمادی اش که چشمام و رو همه �� �ستم
:کردم

... 
�

م منظورم را�طه ه...د�شب و که گفتم برات توضیح م�دم...روا�� �� داری م��
� �ارم و �ا خودت تج��ه کردم ه �ه من شک چ�ه نکن...این بود که ق�ل د�شب اول��

؟ ا�ه م�دو�ستم �عدە ازدواج �ا �ه آدم ش�ا� و تهمت ز  � ن طرف � شم داری حس��
عمرا ا�ه ازدواج � کردم

�از کردم و پ�ادە  تا استارت زد درو . نفس راح�� کش�دو استارت زد. ن�اهش و ازم کردم
...شدم

�م��ندش و گرە   این ورو اونورە �التوم و بهم چسبوندم و . �اد �دی �دنم و لرزوند
� �� اهم�ت فقط منظرە ی رو �ه رو ن. زدم ...�اە � کردم�ا ک���دە شدن درە ماش��

ه تن �ه این ازدواج اخه من ا�ه �ه تو �� اعتماد بودم ک...�خدا منظوری نداشتم...دن�ا -
ن� دادم ق��ونت برم

:�ا عص�ان�ت ن�اهش کردم
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�� ان�ار من مجبورت ک...چ��ار ن� کردی؟؟؟... � ردم�ه جوری داری حرف م��

...جلو اومد که �غلم کنه که هل اش دادم

بز�� و  عصا�م خوردە تا شمال �ه �لمه هم ن� خوام حرف...�غلت ن� خوام...
ا�ه نمیتو�� منو برگردون خونه...صدات و �شنوم

دن�ا -

ه��� نگو...ه�س...

...درو �از کردم و �شستم

...شست�عد چند لحظه اومدو �. دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک �� شد

...حرکت کرد�م

مثله قل�م مثل رو�ام( 

مثل جونم مثل چشمام

م�دونم �اورش سخته من اینجوری تورو � خوام

)من اینجوری تورو � خوام تو هنه لحظه هام
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�

...�ازم همون آهنگ هم�ش�

ە ...همو�� که حاال �ا ش��د�ش گ��ه ام � گ��

� حال از ش��دن لذت � برم �زە و در ع�� همو�� عصا�م و بهم م��

� چرخ�د ز�ر لب موز�ک و زمزمه م�کرد. ن�اە �غض آلودم روی حس��

من از وق�� تورو د�دم زمان �ه ثان�ه هم نگذشت( 

!مگه م�شه تورو د�دو �ه ق�ل د�دنت برگشت؟

!...)مگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذشت؟

...قطرە اش� روی گونه ام لغ��د

بردم و قطع اش کردم دستم و �ه سمت س�ستم

ـ عه دن�ا

؟�عدشم مگه قرار نبود �اهام حرف نز�� ...م�خوام �ه خوردە �خوا�م...

دلم . م قفل کردتو �لو خند�د و دو�ارە موز�ک و �� کردو انگشتاش و توی انگشتا
� درحر  ون �کشم اما چون ماش�� کت بود � خواست دستم و از توی دست لش ب��

...ن� تو�ستم لج �ازی کنم
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ی که از کنارش رد � �  شد�م چشم �م و �ه صند� تک�ه دادم و �ه دشت � س��
� دادم. دوختم �ه کوچولو ش�شه رو �ای��

...�اد خنک 

...�اد خنک تماشای منظرە رو واسم لذت �خش تر کرد

...تق���ا �ک ساع�� گذشت

...کنار �ه س��ر مارکت بزرگ وا�ساد�م

م و ب�ام ـ برم �ک �ی خرت و پرت �گ��

پ�ادە شد 

� کش�دم ش�شه رو �ای��

� ص�� کن منم � خوام ب�ام... حس��

...ـ �اشه ع��زم ب�ا

� هم پ�ادە شدم  � خسته شدە بودم واسه هم�� از فضای ماش��

قرار شد �اهم حرف نزن�م که...چ�ه خانوم خانوما -

قرار شد تو �ا من حرف نز�� نه من �ا تو...
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:دستم و �ه سمت خودم کشوندم و �ا اخم گفتم. خند�دو دستم و گرفت

رر... عه دستم و نگ��

م خانوم - قرار شد �اهات حرف نزنم نه دس�ت و نگ��

:روم و ازش برگردوندم و ز�ر لب گفتم. داشت خندە ام م�گرفت

ا�ش...

�ا هم وارد فروش�اە شد�م

�� خورا� گرفت�م و برگش��م 

� نصف اشون و توی صندوق عقب گذاشت حس��

...نصف اشون و روی صند� های عقب 

�شس��م و حرکت کرد�م

برگشتم �ه �فک که اندازە ی �ه �الش بزرگ بود

وع کردم �ه خوردن  برداشتم درش و �از کردم ��

� گرفتم چندتا �فک برداشتم و جلوی ل�ای حس��

:�ش و عقب کشوندو گفت
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ـ ن� خورم

ری �ا�ددد�ا�د �خو ...گفته بودم �اهام حرف نزن نگفته بودم دستم و �س بزن...

خند�د و �ف�ا رو خورد

اال بردم و دستام و �. چندتای د�گه خوردم و درشو �ستم و داخل نا�لون گذاشتم
:گفتم

� دستام کث�ف شد... حس��

طو� نکش�د که کنار جادە وا�ساد�م . ن�ا� بهم انداخت 

پ�ادە شدم �ه نفس عمیق کش�دم

اخ�شش...

...�ه �طری آب برداشت و روی دستام ر�خت

ـ خسته شدی؟

اهوم فضای �سته دوس ندالم...

:�ا ل�خند بهم زل زد و لب زد
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ـ دوست دارم

دوستم داری و اون حرفارو زدی؟...

...ذهنمه هنوز برام توضیح ندادی �� سوال �� جواب توی...بهم حق �دە نفسم -

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

... � حرفای درس�� نزدی...بهت حق نم�دم حس��

:�ازوم و گرفت و توی �غلش کشوندم

وی این فکر کردی من �ه این سادگ�ا چشمام ر ...تو که م�دو�� تموم زندگ�� -
نم فقط �خاطر حساس�ت...احساس و عالقه � بندم دن�ا؟ �  م��

�
�خاطر اینه ...ها�ه حر�

ە پنهو�� ب�نمون �مونه � که ن� خوام چ��

:دستام و دور �مرش بردم و چشمام و �ستم

منم دوست دارم عشقم...

ازم جدا شد. خم شدو ل�اش و �ه ل�ام چسبوند
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ـ م�خوای �ه خوردە �مون�م �عد راە بیوفت�م؟

ی نداشت که �مون�م. ن�ا� �ه دورو برمون انداختم � ای خوش�ل قسمت ه. اخه چ��
. ه وا�سادە بود�م�ا حداقل جلو تر خوش�ل تر از جا�� بود ک. جادە رو رد کردە بود�م

ل�ام و آو�زون کردم

...نه ب��م...

...ـ �اشه

... �شس��م و �ه راهمون ادامه داد�م ن�م ساع�� گذشت

 ... � حس��

ـ جااانم

� ام؟...  � م��

...ـ ن�م ساعت ، چهل د�قه ی د�گه

�اش �س من � خوا�م رس�د�م ب�دارم کن... 

�اشه ع��زم  -
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�م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و چشمام و �ستم

� چرخ�د � داش��م توی درە � افتاد�م که �ا صخرە ای برخ. یهو ماش�� ورد کرد�م و هم��
...مانع سقوطمون شد

درد عجی�� از برخورد �م توی داشبورد پ�چ�د

� انداختم صور� ش خو�� بود و �� اهم�ت �ه دردم �م و چرخوندم و ن�ا� �ه حس��
!�� هوش �ش و �ه فرمون تک�ه دادە بود

:هم �از کردم �ا ترس و لرز دستم و روی کتف اش بردم و بزور ل�ای لرزونم و از 

� ...ح... ب�دار شو الووو...خو�� ...حس��

�ن حرک�� نکرد !کوچک��

�ه اش و زد. �الخرە کوروش زهر اش و ر�خت م و اون ای �اش م�مرد. �الخرە ��
:جیغ کش�دم. مثل �ارون اشک � ر�ختم. صحنه رو ن� د�دم

من چقدر �د�ختممم....خدا�اااا...

:دست ام و روی شونه اش بردم و �ا گ��ه گفتم

... � ...من...تو ن�ا�د بری ن�ا�د تنهام �ذاری...صدام و � شنوی...حس��
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:هق زدم و گفتم

...من جز تو ک� و ندارم...من...

...ان�ار نه ان�ار

ون مثل آب در�ا لحظه ن�ا� �ه �اهام انداختم تا زانو توی خون بودم و ان�ار که این خ
!�ه لحظه �االتر � اومد

•••

 � "حس��

� تق���ا ب�ست دق�قه ای بود که رس�دە بود�م �دون این که دن�ارو ب �دار کنم از ماش��
ق عقب از توی صندو مستخدم و صدا زدم چمدون و لوازم هامون و. پ�ادە شدم

ون کش�د و توی و�ال برد ب��

� و �از کردم در ماش��

 که
�

...روی پ�شو�� اش �شسته بود �دجور نگرانم کرد عر�

:آروم  صور�ش و نوازش کردم و صداش زدم

ـ دن�ااا 
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!یهو جیغ زدو از خواب پ��د

کرد  اطراف و ن�اە. درحا� که �� قرار بودو از ترس �ه خودش � لرز�د

 نیوفتادە...ق��ونت برم من پ�شتم!...ـ �� شدە ع��زم ؟
�

نم �از �ابوس فک ک...اتفا�
د�دی 

دستای �دو یخ زدە اش و توی دستام گرفتم

وع کرد ...�ه گ��ه کردن�ا د�دنم دستاشو دور گردنم برد و ��

-  � ؟؟...حس�� خو��

:بهت زدە گفتم

؟!...ارە خ��م... تو خو��

سوالم و �� جواب گذاشت و فقط هق � زد

...اش�اش روی س�نه ام � چک�د �� ترس�دە بود

...حال منم دست �� از اون نداشت

�انم �اال رفته بود قل ظاهرم آروم بنظر اما س� کردم آروم �اشم �ا حدا. �ا د�د�ش ��
...ب�ام

:دستم و نوازش وار روی موهاش کش�دم و پچ زدم
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...ب�ا ب��م تو ...من پ�شتم...ـ عشقم من پ�شتم

مت در اش�اش و �ا� کردم و پ�شو�� اش و بوس�دم دست اش و گرفتم و �ه س
...ورودی بردم

� شام ق�ل از این که ب�ام خ�� اومدنم رو دادە بودم واسه ه. وارد شد�م  � هم م�� م��
...آمادە ی آمادە بود

•••

"دن�ا

ت از �م انقد خوا�� که د�دە بودم �د و وحش�نا� بود که فکر کردن بهش دس
!عوض کردم برن� داشت اصال نفهم�دم چجوری وارد خونه شدم و � ل�اس هام و 

ـ ب��م شام �خور�م؟

ون اومدم و �ی تکون دادم :از فکر ب��

نه م�ل ندارم...ها؟... 

 کردو کت اش و در اورد
�

...پو�
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ـ �اش �س �خواب�م د�گه

ن�ا� �ه تخت انداختم

ب�ینم �ا این که  از ترس این که �ل� هام و ب�یندم و ادامه ی اون خواب عذاب آورو 
...را�� �ه شام خوردن شدم م�� نداشتم

گشنمه ب��م شام �خور�م...نه نه...

ـ �اش ع��زم 

� شام که دست ام و گرفت و واسه خوردن شام از اتاق خارج شد�م و �ه سمت م ��
� اومد. چندین مدل غذای �ه ظاهر خوشمزە روش بود رفت�م �شستم و کنارم حس��

�شست

شدە رو  �شقاب و برداشت و واسم برنج ر�خت و �ه ت�که ی بزرگ م�غ سوخاری
...روش گذاشت

�م اش کن...وای چقد ز�اد نمیتونم این همه رو �خورم ... 

:بهم اخم کرد و گفت

...ـ �خور

...در مقا�ل برخوردش خودمو �سل�م کردم
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!�اشه... 

�ه خوردە ازش و خوردم 

� ا�ار نکنه و بزور همهواش و �کنه ت! س�� شدم  و حلقه ام و واسه این که حس��
� �ا�شدم. مجبورم کنه قور�ش �دم از � م��

وع کردم �ه �ازی کردن �ا غذام ...�ا قاشق و چن�الم ��

ـ دن�ا

جانم؟... 

؟ ـ م��م تو ن� خوای اون قض�ه رو واسم تع��ف ک��

کدوم قض�ه؟... 

...برد�ا بود � بود ...داستان تو و اون ��ە...ـ چه م�دونم

؟... 
�

اها برد�ا رو م��

:�ا اخم بهم ن�اە کرد و گفت

ـ تع��ف کن ب�ینم
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دم که از ز�ر مشغول خوردن ش آب دهنم و قورت دادم و �م و ز�ر انداختم و بزور
...سؤاالت  اش در برم البته ا�ه �شه جون سالم �ه در برد

� من و اون ن�ست...  ...ه��� ب��

د؟ � ـ �س اون حرفا �� بود که م��

...حرف مفت... 

 د�گه
�

�اشه دن�ا خانوم ...�اشه... ـ عه �س ن� خوای ��

:�اشد که برە دست اش و گرفتم و گفتم

� م��م و� قول �دە که عص�� ��� ...  ...�ش��

...�شست

قول �دە...

...ـ حاال تو �گو

...اول قول �دە...
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ون دادو :گفت نفس اش و �ا صدا ب��

ـ �اشه قول م�دم تع��ف کن

وع کردم :�ه خوردە �اسنم و روی صند� ام جا �ه جا کردم و ��

� من و برد�ا...  ...بب��

!مکث کردم و بهش ن�اە کردم ح�� از ش��دن اسمشم عص�� � شد

خب؟ -

 �اهم بزرگ شد�م ، وق�� که ... 
�

�ا�ا و عمو بهم  کوچولو بود�ممن و برد�ا از �چ�
گ شد�م عالقه قول م�دن که ما بزرگ که شد�م �اهم ازدواج کن�م ، و� وق�� بزر 

 � ...امون �ک طرفه شد هم��

ت؟�س داستان اون قول و قرار ب�نتون �� بود که � گف! ـ �ع�� �� ؟

�م که دوسش خب بزرگ که شد�م من تو رو در�ا�س�� موندم و روم ن� شد بهش �...
...ندارم تا این که �ک روز

...اینجاش و د�گه ترجیح دادم واسش ن��زم رو دار�ه
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ـ �ک روز؟

ه��� ب�خ�ال... 

:�ا سماجت و حر� گفت

ـ �ک روززز؟

دم د�دم �ا �ه �ک روز صبح �اشدم و رفتم خو�ش وارد اتاق خوا�ش که ش...ای �ا�ا...
ە ە همخواب شدە بود...دخ�� چه م�دونم �ا �ه دخ��

� �اری کردە و �عد انتظار دارە تو د وسش داشته ـ این احمق ، عوض�� �ه همچ��
؟؟؟ �ا��

ار � کرد که این قض�ه مال خ�� وقته پ�ش� ، از همون روز �ه �عد همه اش ا� ...
م که من د�گه ح�� �ه عمو هم گفته بود... و� خب... ب�خشم اش و این حرفا

...ن� خوام اش

بهم . تک�ه داد قاشق و چن�ال اش و پرت کرد تو �شقاب اش و �ا عص�ان�ت �ه صند�
نم و� �شد�ه چند �اری خودم و مشغول خودن شام کردم که چشماش و ن�ی! زل زد

؟...  � چرا اینطوری ن�ام م�ک�� عههه حس��
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ـ چ�ه � خوای بهت ��م اف��ن که ق�ل من �ا �� عموت بودی؟

 ؟... 
�

� �ا�ا و که اون قول و قمگه دست خودم بودە؟تقص�� منه...�� داری م�� رار ب��
ات اهم�ت �عدشم تو که � گف�� گذشته ی من هر�� �اشه بر ...عمو ش�ل گرفته؟ 

ندارە حاال �� شد مهم شد

!�اشد و رفت

دست اش و گرفتم �ه سمت ام برگشت �شت �ش رفتم

...ا�ه �ش�مون شدی �گو خجالت نکن... 

:یهو گفت

...ـ �ش�مون شدم

حرف غ�� منتظرش آت�ش �ه جونم زد

...قل�م داشت از جا کندە � شدو �غض کردم

� د�گه منو دوست نداشت؟ ؟! �ع�� حس�� !د�گه تموم شد همه ��

� این بود؟  �س عشق ، عش�� که � گف��

� رفت؟  چرا انقدر عمرش �م بود چرا زود از ب��

...من فکر � کردم تا هم�شه ادامه دارە

ه��� زد ز�رە  �خاطر ! من� احمق فکر � کردم اونم مثل من عاشق م�مونه اما نموند
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!همه �� 

:�ا صدای لرزون لب زدم

� راح�� جا زدی؟...  �اورم ن� شه �ع�� �ه هم��

خم شدو ل�امو بوس�د . فقط بهم ن�اە � کرد

!ات�ش درونم خاموش شد

 دخ�� 
�

اخه مگه م�شه تورو از �اد برد؟...ـ �� داری م��

...اش�ام �از�ر شدند

یوفته من ولت ـ ق��ونت برم تا اخردن�ا �ش�تم ح�� ا�ه �دت��ن اتفاق ممکن هم ب
� �اش ...�د �ه دلت راە ندە �اشه؟... ن� کنم مطم��

تا آخر من؟...تا... 

ا� � کرد لب �ه خوردە خم شدو صور�ش و جلو اورد و در حا� که آروم اش�ام و �
:زد

ـ نه تا اخر من ، تا اخ��ن لحظه ای که نفس � کشم 
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...دلم �ا حرفاش قرص� ، قرص شد

:�ه چشمک زدو �ا ل�خند گفت

ـ ب��م در�ا؟

� ام و آخ��ن قطرات اشک هام رو �ا� کردم �ا آست��

ارە... 

�د�م و ن�م بوت دوتا �ارو�� روی ل�اسامون پوش. دستم و گرفت و �ه اتاق خواب برد
های چرم

� گفتی�ند کفش های خودش و �ست خم شدم که بند کفش هام و ب�ندم که حس ��:

ـ خودم � بندم 

:�ا ل�خند گفتم

�اشه... 

صدای . �� از حرکت اش ذوق کردم �اشدو دستم و گرفت از خونه خارج شد�م
 که �ه استخر بزرگ

�
موسط اش بود � ش��د در�ارو تو محوطه ی بزر�

صدای در�ا . ار رفتنددوتا اقا پ�ش از این که �ه در محوطه برس�م درو �از کردند و کن
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چند برابر شد 

خو�� بهم دست  احساس! از دور �ه ن�ا� انداختم چندین خانوادە کنار ساحل بودند
داد 

...خوب شد که اومد�م شمال

ت از کوروش دور �عد اون همه اتفاق و �د�خ�� �ه خوردە ب�ش�� حداقل از نظر مساف
ە ...�اشم حالم به��

� ب��م ...ـ � خوای �ا ماش��

...نه را� ن�ست دوست دارم �ه خوردە پ�ادە روی کن�م... 

د و گفت :دستم و تو دست اش ف��

�اشه ق��ونت برم -

...�ا سمت ساحل قدم برداش��م

...دە دق�قه ای گذشت

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟
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...تا ساحل را� نموندە ب�ا مسا�قه... 

:خندە ای � دادو گفت

!؟ تو � خوای �ا من مسا�قه �دی!...ـ چ�� ؟

اهوم... 

ـ چه مسا�قه ای اونوقت؟

...مسا�قه دو...

:دو�ارە خند�د و گفت

ـ خب حاال جایزە اش چ�ه؟

� جواب م�دم...اووم ... ی هر سوا� که ازم ب�� م هر ا�ه هم م...ا�ه تو ب�� ن ب��
سوا� که من � پرسم �ا�د جواب �دی ، قبوله؟

ـ هر سوا�؟

اهوم...
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...ـ �اشه قبوله

وع کرد�م � ...ه شمارشروی ماسه ها �ه خط کش�دم و �شت خط وا�ساد�م �اهم ��

1 ،2 ،3

وع کرد �ه دو�دن و �ه رو �ه رو  �ا چهرە ای خن�� �جام موندم. تا سه رو گفتم ��
ە شدم و ب�ش�� � شد که �. خ�� امال از خودم �ه جوری فاصله ی ب�نمون داشت ب�ش��

نا ام�د شدم

ه برنگردە و دو�دم که حداقل وق�� �ه ساحل � رس. و� از تالش دست بر نداشتم
وع ا�ستادم ...ب�ینه من هنوز �شت خط ��

:ن گفتم� جام موندم و نفس نفس زنا. �� توجه بهم �ه دو�دن ادامه م�داد

سه ساحل و ...نخ�� دن�ا خانوم... ز�ر �ار  ا�ه �خوای اینطوری پ�ش بری طرف م��
...سواالش �ا�د �مر خم ک�� 

وع کردم �ه گ��ه کردن � زدم و ال� ال� �� :م و گفتمجیغ کش�د. خودم و زم��

اااخ دستم...

د گفتدرحا� که نفس نفس م. ن�ا� بهش انداختم داشت �ه سمت ام � اومد � ��:
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!ـ �� شد ؟

...دستم درد م�کنه... 

م�خوای برگرد�م؟...ـ ق��ونت برم 

...نههه...

مت ب�مارستان؟...گ��ه نکن د�گه...ـ چ��ار کنم خوب ��� هووم ...ب��

م... شا�د حالم به�� شه...�غلم کن تا ساحل ب��

:تو �لو خند�دو خم شد

...ـ خب زودتر �گو

� �لندم کرد دست اش و ز�ر �دنم بردو از زم��

...مهوا �د بود دستم و دور گرد�ش بردم و �م و توی گرد�ش فرو برد

ته ر�شش  ل�ام و روی. تق���ا نزد�ک ساحل بود�م صورتم و نزد�ک صور�ش بردم
گذاشتم

� عشقم...  �ذارم �ای��
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� گذاشتم تند گونه امو بوس�د و �ای��

�افه ی برگشتم �ه سمت ق. ��ــــع �ه سمت ساحل دو�دم �ه �امو توی آب گذاشتم
!بهت زدش �جاش م�خکوب شدە بودو ح�� �ه قدمم جلو نیومدە بود

:دستام و �اال بردم �ا صدای �لند گفتم

...دن�ا را...برندە ی مسا�قه دوم�دا�� ...من بردم...هوووو....من بردم...من بردم... 

دم واسه اینکه ! ادخا� �ه �م �م موندە بود ��م دن�ا ر . تتد دستم و روی ل�ام ف��
ش گفتم :گندی که زدم �م�� �ه چشم ب�ادو �ش��دە �گ��

�ا اجازتون...دن�ا خانومه موحد... 

دست اش و مشت کردو جلوی ل�اش گرفت

ن�م ساعته ...ممنو �گو داشتم سکته � کرد...� من و �الە � ذاری؟...عه عه عه  -
 واست افتادە و جای�ت زخ

�
!م و ز�� شدەدارم �ه این فکر م�کنم که نکنه اتفا�

وع کردم �ه خند�دن تا ق�افه اش و د�دم ��

حاال د�گه...
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س....ـ من سادە رو �گو  ...خ�� خب حاال سوال ات و ب��

دست اش و گرفتم و روی شن های ساحل �شس��م

کت استخدام کردی؟... خب �گو ب�ینم کیو �ه جای من تو ��

!دو�ارە رنگ اش پ��د

...�عدا واست توضیح م�دم... ـ �س نقشه ات این بود ارە؟

...د�گه داشتم شک � کردم بهش

:�ا عص�ان�ت گفتم

...گفتم االاان....

...ـ خ�� خب خ�� خب آروم  �اش

...آرومم ، �گو...

کت گفت سوف�ا گناە دارە و اف�دە است  ه حالش به�� �شه واسه این ک.ـ عمو اومد ��
کت �شه رداد منم �ه خ�ط و خطا�� کردم و �اهاش قرا...�ذار مدل امسال ��

ە �� �ارش د...�ستم ن�ا�خدا چندماهه د�گه هم قراردادش تموم � شه م��
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!چیی�� ؟...

...�ه وال که مجبور شدم ـ

� تو... قعا برات وا...تو قرار داد منو فسق کردی سوف�ارو جام اوردی؟؟؟؟...حس��
متاسفم

فتادم دوست انقد عصاب ام خورد بود که مغزم داشت منفجر � شد �اشدم و راە ا
داشتم فقط ازش دور شم دست ام و گرفت و �ه سمت خودش برم گردوند

ول کن دستم و عصا�م خوردە... 

بهم این  ومدوعمو زما�� ا ـ ق��ونت برم �خدا دل�ل اخراج تو سوف�ا نبود اصال
...پ�شنهادو داد که �ک ما� � شد قرار داد تورو فسق کردە بودم

...قرار داد سوف�ارو هم فسق کن... 

 دن�ا؟
�

!ـ �� داری م��

کت �مونه...گفتم قرار داد اش و فسق کن... کنارە تو �اشه   ن� خوام...ن� خوام تو ��
� فه�؟

�ه چشمام زل زد
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...چند لحظه ای فکر کرد. روش و برگردوند و رو �ه در�ا وا�ساد

ی �گه � جوری که اون از ...هن�ا�د اجازە � دادم سوف�ا دورو برش ب�ل�. منتظر بودم چ��
احمق �اشم که  د�دن برد�ا عص�ا�� شدو اون همه دادو قال و راە انداخت من �ا�د 

کت �ا سوف�ای خول و چل هم�الم شه ...�ذارم دم �ه دق�قه تو ��

 
�

...ـ �اشه هر �� تو ��

...صدای مثل صدای گ��ه ای توی تار�� ش��دم

...خاله...خاله_ 

� �التوم و گرفته . بود و � کش�د چشمم �ه دخ�� �چه ای افتاد که �ا دست اش �ای��
ون اومدو ترس�دە ن�اهش روم چرخ�د. یهو جیغ زدم � از فکر ب�� :حس��

!ـ �� شد ؟

� . انگشت اشارم و �ه سمت �چه گرفتم �شست و خم  �ه �ک�ار ل�خند روی ل�ای حس��
شد و �غلش کرد

ـ ای جانم

وع کرد �ه حرف زدن �اصدای �چه گونه اش ��

�ه دخ�� �چه ی تق���ا سه ، چهار ساله بود
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ــ سالم

� آروم گونه اش و نوازش کرد :حس��

...ق��و�ش برم چقدر خوش�له -

!دس�ش و گرفت و بوس�د

...ـ مامان و �ا�ات کجان خوش�ل خانوم

 کش�د که گرم صح�ت بودند
�

...دست اش و �ه سمت گروە خانواد�

:برگشت و بهم گفت

...ـ دن�ا ب�ا

...چه عجب دن�ارو هم د�دی

� و جلب ...کردە بود  �شت �ش راە افتادم �ه �چهه حسود�م � شد �� توجه حس��

ە ...  � خودش م�� ...خ�� خب د�گه �ذارش زم��

� گناە دارە ە م�خورە زم�� ...ن�اش کن چقد نازە...ـ عه ع��زم م��
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ق�افه ی �س�ار معمو� داشت . �ه ن�اە �� بهش انداختم

نم�دو�سم انقد �چه دوس داری...

:خند�د و گفت

م واسه ی �چه - ...اونم دخ�� ...آخ آخ من م�م��

...چقدم بهت م�اد �ا�ا �ا�� ... 

ـ ال�؟

...نه �ا�ا جدی گفتم...

�ه خانوم جوون �دو �دو �ه سمتمون اومد

ــ عه آ�سان کجا بودی مامان؟

دخ�� کوچولو خودش و تو �غل ماما�ش انداخت

� و �ا ل�خند گفت :خانومه رو کرد �ه حس��
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...ــ ب�خش�د واقعا 

� ...ـ نه خواهش م�کنم ...ب�ش�� مواظب اش �اش��

ــ چشم

� و گرفتم و �ه اونور ساحل برد ند دست حس�� �ه جای سا�ت . ماجازە ندادم گرم �گ��
ی جز صدای در�ا ن� اومد � ...که صدای چ��

خند�دو کنارم دراز کش�د. روی شن ها دراز کش�دم

آخ�ش -

ە شد�م �ه آسمون پر از ستارە خ��

 بهم دست داد �م و از روی �ازوش برداشتم روی س�
�

نه اش احساس خسته �
گذاشتم و چشمام و �ستم

. کش�ددس�شو دور �مرم حلقه کردو اون �� رو نوازش وار روی موهام � 

....

ردم�ا صدای االرم گو�� ام �ه تکو�� �ه خودم دادم و چشمام و �از ک
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...ر �الفه ام کردن�ا� �ه دورو برم انداختم تو اتاق خواب بودم صدای گوش�م �دجو 

ه صفحه اش ن�اە دستم و دراز کردم از روی عس� برداشتم اش �ا چشمای ن�مه �از �
کردم

!...مامان بود 

د�خت اش چه عجب �الخرە مرجان خانوم تصم�م گرفت �ه دخ�� �� �ه دونه ی �
...زنگ بزنه

ز داشتم جواب تلفنم دلم ازش گرفته بود روز عرو� ام ، دق�قا زما�� که �� بهش ن�ا
و نداد

� تماس اش �الخرە تماس وصل کردم �عد از سوم��

؟ ـ الوو سالم عشق مامان خو��

وع کردم �ه حرف زدن :�ا صدای خا�الود ��

سالم مر� خودت چطوری؟... 

ـ خ��م ع��زم

ا؟... چه خ��

� �ار تو خ�� ازدواج ام، خ�� �د�خ�� ام، خ�� چ� که �ا�ام وا....�� خ��  سه اول��
� و ...صورتم زد ، خ�� آبرو ر�زی برد�ا جلوی حس��
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همه �� آرومه من چقد خوشحالم...ه��� سالم�� ...

ـ خب خدارو شکر نفسم

چند روزە پ�ش بهت زنگ زدم جواب ندادی... 

مـ ارە ع��زم ب�خش رفته بودم خ��د �ادم رفت گوش�م و �ا خودم ب�� 

اهوم مش�� ن�ست... 

!ـ ناراح�� �خاطر این که جوابتو ندادم ؟

...نه ناراحت چرا... 

� رفتم پتو رو کنار زدم و از تخت �ای��

جلوی پنجرە ی بزرگ اتاق ا�ستادم پردە هارو کنار زدم

...چه منظرە ی ز��ا�� 

ان داشت صح�ت مام.  در�ا دق�قا رو �ه روم بود از پنجرە ی اتاق ساحل و � د�دم
د گ � :فتم� کرد حوصله ی حرفاشو نداشتم در مقا�ل تمام حرفا�� که م��

اووم م�دونم ، گفتم که اش�ال ندارە ب�خ�ال ... 
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هول و . ر برگشتمدر اتاق �از شد ن�اهم و از منظرە ی رو �ه روم گرفتم و �ه سمت د
:دس��اچه پچ زدم

مامان �اری نداری؟...

م ـ دوست داشتم ب�ش�� �اهات حرف بزنم دخ��

� وارد اتاق شد :تند گفتم. حس��

�عدا، خدافظ...

گو�� و قطع کردم

...ـ سالم عشق من

ل�خند زدم و �ه سمت اش برگشتم

سالم ع��زم... 

ون اومدم فتم و جلوی آینه ر . �ه سمت دس�شو�� رفتم و صورتم و شستم و ب��
صورتم و خشک کردم

و مرموزی بهم چشم دوخت � � افتاد �ا ل�خند ش�طنت آم�� هللا ! ه بودچشمم �ه حس��
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!ا��� �از �� شدە

ی شدە؟... � !چ��

:شونه ای �اال انداخت و گفت

ـ نه

ی شدە ها...  � و� من همه اش حس م�کنم �ه چ��

ی ن�ست نگران ن�اش � ...ـ نه �ا�ا چ��

 ... 
�

...خدا�نه راست ��

م راە افتاد حوله رو پرت کردم روی تخت و از اتاق خارج شدم درو �ست و �شت � 
خونه رفتم  � �ه سمت آش��

ـ کجا ؟

م ص�حانه �خورم د�گه...  خورم و �ش�نم چ�ه نکنه انتظار داری ص�حانه ن...دارم م��
ق�افه ی عج�ب و غ��ب امروزە تورو تماشا کنم؟

:جلو اومد و گفت
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؟مگه ق�افه ی عج�ب و غ��ب امروزە من �دە که دلت ن� خواد تماش - اش ک��

!�گو ب�ینم �� شدە...خ��ه خودتم م�دو�� عج�ب و غ���ه ها...

گفتم که ه���  -

� ص خونه شدم م�� �  کردم و بزور ن�اهم و ازش گرفتم و وارد آش��
�

. �حانه امادە بودپو�
...صند� و عقب کش�دم و �شستم و مشغول شدم

مرسی�� ...ص�حانه رو هم که آمادە کردی... 

من نکردم خدمت�ار کرد -

و توی دهنم گذاشتم و �ا دهن پر بزور را� برای ان� شار صدا پ�دا کردم و لقمه ی پن��
:گفتم

خب دسته خدمت�ار درد نکنه...

ردن ص�حانه همزمان �ا خو ! ن�ع ن�اە اش همون ش�� بود. اومد رو�ه و روم �شست
....ز�ر چشم ن�اش � کردم

... 
�

ی شدە تو ن� خوای �ه من �� � �ه چ��
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وع کرد �ه خند�دن و گفت ��:

ـ نه �خدا 

� ص� حانه ام و خوردم و �الخرە �ا هزار م�افات و س� برای � در اوردن از �ار حس��
...�اشدم �ه سمت اتاق خواب قدم برداشتم

ـ عشقم

:از � کنج�اوی تند برگشتم و گفتم

هووم؟... 

...ـ صد �ار بهت گفتم �گو جانم ، هووم زشته

�اشه ، جانم �گو... 

ـ بپوش ب��م ساحل �ه حال و هوا�� عوض کن�م

...نچ مثل اینکه ن� خواست حرف بزنه

ون دادم و گفتم :�الفه نف� ب��
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...�ذار واسه �عد از ظهر...

:ق�ل اینکه اجازە �دە �ام و تو اتاقم �ذارم یهو صداش �اال رفت

ـ نه االن

:�لو�� صاف کردو �ا ل�خند گفت.متعجب برگشتم و ن�اش کردم

اون موقع ... بود هوا هم خ��ه اومد�م و �عد از ظهر هوا �ارو�� ...االن د�گه �اشه؟ -
...نمیتون�م ب��ما

خب اومد�م و هوا �ارو�� نبود اون موقع � تون�م ب��م...

�ارون�ه...هست -

؟... ی شدی ما خ�� ندار�م! تو از کجا م�دو�� � هواشنا� چ��

:خند�دو گفت

� �اش �ارون � �ارە...هوا اب��ه - ...مطم��

:�ا اخم خندە داری در ادامه گفت
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حاالهم برو ل�اسات و بپوش انقدر رو حرف من حرف نزن -

داری دستور م�دی هااا...

دستور ن�ست ع��زم -

حرف زور که هست...

:ابروهاش و �اال انداخت و گفت

م آمادە شم...نچ ن�ست - برو که منم م��

:از رفتارو ا�ارش شوکه بودم و همینطوری را� جز �ذیرش نداشتم

!...�اش ... 

ە �. ن�اە ام و ازش گرفتم و �ه سمت اتاق خواب رفتم �مدو �از کردم ه شلوار جذب ت��
ت سف�دم و پوش� دم موهام و برداشتم و �ه �التوی �ش� سف�د، کتو�� های اس��

�شتم ر�ختم و شال سف�دم و پوش�دم

وارد ح�اط شدم �ه آرا�ش مال�م کردم و از اتاق خارج شدم �ه سمت در خرو�� رفتم

وای ابری و �از هم محوطه ی خوش�ل و�ال حالم و دگرگون کرد صدای در�ا و ه
ش کردە بود خوش�ل��
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!ه نظر � اومدرفتم و کنار استخر بزرگ وسط ح�اط وا�سادم عمیق بود اما سط� �

� شدم روی ل�ه ی استخر �شستم و منتظر حس��

� توی محوطه پ�چ�د. ب�ست دق�قه ای گذشت :که صدای حس��

ـ دن�اااا

...ن�ا� �ه �شت �م انداختم در حاال نزد�ک شدن بهم بود

ـ کجا�� تو دخ�� �ل خونه رو دن�الت گشتم

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

اینجا �شستم... 

ـ ق��ونت برم �اشو، میوف�� تو استخر ها

:دستم و �ه سمت اش گرفتم و گفتم

دستمو �گ�� ... 

...�ه �مک اش �اشدم و جلو جلو راە افتادم
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� ب��م !ـ کجا؟ پ�ادە خسته � �� ...� خوا�م �ا ماش��

� و ب�ار...�اشه... �س من م�مونم اینجا برو ماش��

�اشه...ت��ل -

� ک���دم و گفتم :�ام و �ه زم��

من ت��ل ن�ستم آقااا...

� و ب�ارم...�اشه �اشه - آروم �اش برم ماش��

سکوت . ظر شدممنت. روم و ازش برگردوندم و دستام و تو ج�ب های �التوم فرو برم
 که ز 

�
د ن�م م�� پ��دم هوا که همه جا رو پر کردە بود و من غرق فکر بودم که یهو �ا بو�

...زد ز�رە خندە

دم گفتم � :درحا� که نفس نفس م��

داش�� سکته ام م�دادی احمق...خجااالت �کش...

خ آخ چقدر دلم آ . پ�ادە شدو درو برام �از کرد. درحا� که خندە هاش تمو� نداشت
و عرصه ی رانندە � خواست اون لحظه �ش�نم �شت فرمون و از ه�� �س�ار ز�ادی که ت

قلب اش از ترس  داشتم واسش �ه خ�ج �دم و انقدر �ام و رو �دال �از فشار بوم که
 � ...در��ادو بیوفته رو کفپوش های ماش��
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ون اومدم و گذر . ح�ف ح�ف که تا از فکر ب�� . وندە بود�م�شسته بودم و نصف مس��
:�ا لح�� که �امال مشخص بود که عم�قا تو فکرە گفت

ـ دن�ا 

:ن�اهش کردم و گفتم

جانم...

ـ م��م ا�ه �ه روزی �چه دار شد�م اسمش و �� �ذار�م هووم؟

...آروم �م چرخوندم و متعجب ن�اهش کردم

!�� شد یهو �ه فکر اسم �چه مون افتادی؟...

...نند د�گهـ خب �الخرە هر زو�� در مورد اسم �چه شون �اهم د�گه صح�ت � ک

 �ه ما هیچ وقت فرصت �چه دار شدن و نم
�

� ن� دو�ست که زند� . �دەحس��
...ن� دو�ست مدِت �اهم بودن من و اون فقِط فقط ��ماهه

؟ !ـ چرا اینطوری ن�ام � ک��

1240



ون اومدم و گفتم :از فکر ب��

!...ه��� ...�... 

ە شدم ن�اهم و ازش گرفتم و �ه رو �ه رو خ��

� من چند روز�ه دارم �ه این قض�ه � کنم...ـ خب نگف��  بب��

؟...چیو؟...  !�ه �� داری فکر م�ک��

...ـ �ه اسم �چه امون د�گه

:خند�دم و گفتم

ول�ه اش و انجام اول �ارای ا...نم�دونم این فکر احمقانه رو � تو � تو انداخت... 
...�دە �عد ا�ه خدا �چه داد اسمم واسش انتخاب � کن�م

...اال ب�ارمیهو زد رو ترمزو این �ار واقعا �م موندە بود امعاء و احشام و �

وع کن�م...خب ب�ا - ب�ا ��

خوندم و درحا� که از عص�ان�ت سلول های مغزم مسدود شدە بودند �م و چر 
:ن�اهش کردم
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وع کن�م؟؟؟... !چیو ��

 �ارای اول�ه رو انجام �د�م -
�

...مگه نم��

...که زد ز�رە خندە. شوکه و عص�ا�� �ا ده�� �از بهش زل زدم

!احمق فکر ن� ک�� اینجا جاش ن�ست؟...

 م�کنه  -
�

اینجا و اونجا ندارە...چه فر�

:جیغ زدم

... � �� ...حس�ی�� � � االن روشن � ک�� و راە میوف�� �ا دور م�� سو��  �ا هم�� من و م��
می مر�م و �ذارم حوصله ی گوش دادن �ه چرند�اتت و ندار  خونه ک�ه

چند دق�قه ای . اددرحا� که ن�اە بهت زدە اش روم قفل شدە بود روشن کردو راە افت
ی شد :کرە گفتاز اونجا�� که �امال پ�دا بود که دو�ارە تو ف. در سکوت س��

حداقل �ه اسم �گو -

 کردم و واسه این که قض�ه رو ف�صله �دم گفتم
�

:پو�
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تو �گو...

...خب من م��م �ذار�م در�ا -

:خند�دم و گفتم

د�گه نظر منو � خوای چ��ار؟...�شس�� واسش اسمم انتحاب کردی؟...

مه - ما نظرت �عدشم حت...من اسم روش نذارم � � خواد �ذارە...ب�خش�دا دخ��
مهمه که دارم ازت � پرسم د�گه

:�ا خندە گفتم

!حاال چرا در�ا...

بهش ن�اە  اینطوری د�گه هر وقت...دن�ا،در�ا...خب �ه اسم تو م�اد د�گه...ـ چ�ه
...فک م�کنم تو پ�ش�کنم

!مگه من قرارە جا�� برم؟...

...ـ تو حق نداری جا�� بری، �� گفتم

...اها، خب ا�ه �� �اشه �� ... 
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:خند�د و گفت

 ذار�م �عدشم ا�ه �� شد �...ـ اوال �ا�د دخ�� �شه من دخ�� دوست دارم 
چطورە؟...�ارسا

 �ا ش��دن اسم �ارسا �اد ��ی افتادم که �ا دروغ و دغل وارد زن
�

 اش شدم و زند�
�

د�
...اش و نابود کردم اونم �خاطر آد� کث��� مثل کوروش

ون ک � �ار خودم و ب�� ش�دمداشتم تو اف�ارم غرق � شدم که برای دوم��

!ارسااا؟اوال مگه ج�س�ت اش دست من و توعه �عدشم واقعا � خوای �ذاری �...

وع کرد �ه خند�دن ��...

ـ ارە پ��ا عاشق اسم �ارساست

!کنه؟  وا من � خوام زحمت اش و �کشم عمه اش � خواد اسمش و انتخاب... 

...ـ راس م�گ�ا

ارە د�گه ...

...هر چند من دخ�� � خوام...ـ و� خدا�� اسم �ارساهم خوش�له
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 کردم و گفتم
�

:پو�

 ... 
�

خ��ه؟...دوتا دخ�� واست سفارش م�دم...�اشه هر �� تو ��

...�� �اهم خند�د�م �ه ساحل رس�د�م

� درە داشبورد و �از کردو ...�ه چشم بند برداشت حس��

ب�ا جلو -

بهت زدە �ه خوردە خودم و جلو کش�دم

؟... !� خوای چ��ار ک��

نگران ن�اش �ار�ت ندارم -

!...چشمام و �ست

؟... �ار�م نداری �ا جرات نداری �اری �ک��

:تو �لو خند�دو گفت
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معلومه حسا�� ترس�د�ااا -

م... ...�خدا ادامه �دی �ازت � گ��

ن ام�ان داشت �ه انقدر کنج�او بودم که هر آ. �ا خندە پ�ادە شدو درو برام �از کرد
 � اال که از ز�رش �ا حداقل �ه خوردە �دم  اش �. چشم بند چنگ بزنم و �کشم اش �ای��

...همه �� و ب�ینم

� پ�ادە شدم دستم و گرفت و �ا �مک اش از ماش��

!چ��ار م�کن�� ؟...

...�عدا م�فه�....ـ درش ن�ار�ا

... � �م؟...حسی�� �گو حداقل کجا � خوای ب��

ه�س -

:چند قد� راە رفتم و دو�ارە سوالم و تکرار کردم

�م هووم ؟... ...�ا توعم!...کجا � خوای ب��

...ـ گفتم که م�فه�
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�گو د�گه �گو �گوو...

ی چشم بندم و برداشت � ل� هام و �� حرف فقط � خند�د �عد از � کردن مس��
احل و آب فقط �ا د�دن �ه �ل�ه ی خ�� خوش�ل که از درە اش تا س. آروم �از کردم

!...چند قد� فاصله بود جیغ کش�دم

واااااایی�� ...

� شدم و دو�دم توی �ل�ه ە کنندە بود �! ب�خ�ال حس�� ا پردە های ز��ای ی اش خ��
ش و �ا سقف ا...آ�� و سف�د درست شدە بود و کف اش پر بود از �ادکنک تور 

� و دوتا صند� وسط اش بود ...صدف طرا� کردە بودند و �ه م��

کسا�� اینجا   �ا د�دن فنجون های قهوە و ک�ک ش�ال�� فهم�دم ق�ل این که ب�ا�م
!بودند واسه دیزاین �ل�ه و درست کردن قهوە ی داغ

� �شکر کنم این که دو�ارە از  واسه. انقد محو تماشاش بودم که �ادم رفته بود از حس��
دم و آروم برگشتم �ه سمت  ...اش� ذوق جیغ نزنم مح�م ل�ام و بهم ف��

!خب -

� بهش�� و  برام درست  منتظر بود مح�م �غلش کنم و ��م خ�� ممنون که �ه همچ��
ی و توی خواب هم ن� د�دم و� تو ا. کردی � � چ�� ین رو�ای ��م �خدا من همچ��

...نداشته رو محقق کردی

:اما ل�ام و کج کردم و گفتم
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� عج�ب و غ���م ن�ستا...خب... ...همچ��

� دو نفرە امون و �ا لح�� خا� از احساس بزور  :لب زدم برگشتم �ه سمت م��

مر�...

رفت و حرف دلم دستاش و دور �مرم قفل کردو مح�م از �شت �غلم کرد که خندە ام گ
:و �ه ز�ون اوردم

� من... ...خ�� ز�اد...من واقعا ازت ممنونم اینجا خ�� خوش�له...حس��

:ل�اش و روی گردنم حرکت دادو آروم درە گوشم پچ زد

...عروسک...ـ قا�لتو نداشت

حن تح��ک کنندە و �� اخت�ار �ل� هام روی هم قرار گرفت و اون تا د�د تحت تاث�� ل
ردوند و تند �ه سمت خودش برم گ. لغزش ل�ای خوش فرم اش روی گردنم قرار گرفتم

وع کرد �ه �از کردن د�مه های �التوم :گفتم  خودم و عقب کش�دم و ! تند ��

...امثل اینکه واقعا � خوای �ارای اول�ه اش و اینجا انجام �دی ه...

:فتمتو �لو خند�دو ل�اش و نزد�ک ل�ام اورد که قد� عقب گذاشتم و گ
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...لطفا درک کن...و� من ن� خوام حاال حاال ها مامان شم...

...ن�اهم و ازش گرفتم و روی صند� �شستم

!هنوزم داغ بود. فنجون قهوە رو توی دستم گرفتم

زدم اونم صاف تو  بهش زل. �� این که �لمه ای �ه ز�ون ب�ارە اومدو رو �ه روم �شست
ە شدە بود ...چشمام خ��

�س �گوو صبح �ه جوری ن�ام � کردی قض�ه این بود...

و ن�اە کردم  چش� چرخوندم و دو�ارە جای جای �ل�ه ر . خند�دو قهوە اش و برداشت
هنوزم هم �� ذوق داشتم

ی و وای مر� نم�دونم چجوری ازت �شکر کنم واقعا تو رو�اهام �ه هم... � � چ�� چ��
مر� عشقم...ن� د�دم

؟ ؟...ـ � خوای ازم �شکر ک�� ان ک�� � خوای ج��

:کنج�او ابرو�� �اال انداختم و گفتم

...فک کن ارە...

م و � خوام ـ من دخ��
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ض�ه فقط نه مثل اینکه واقعا اون �چه � خواست ق. شوکه فقط ن�اهش � کردم
!واسه من پ�ش �ا افتادە بود

!�� ؟چیو � خوای ؟...

...�چه...ـ �چه د�گه ع��زم

:جیغ زدم

!تو از من �چه � خوایی�� ؟...

ند�د �ه فرارش ادامه خند�د �ا �ه فرار گذاشت دور �ل�ه �� دو�دم دن�الش و اون � خ
...� داد د�گه �ه نفس نفس افتادە بودم

ص�� کن ب�ینم...

:�جاش وا�ساد از فاصله ی دور بهم زل زد و نفس نفس زنان گفت

چه دار ش�م فقط � �م �...فقط...ع��زم من درخواست عج�ب و غ���� از تو ندارم -
 � هم��

:داد زدم
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تو چند سالته ؟... 

:کنج�او گفت

!...ـ خب ب�ست و پنج 

من چند سالمه؟...

:چند قد� جلو گذاشت و گفت

!چطور ؟21ـ 

فک ن� ک�� واسه �چه دار شدن ز�ادی سنمون �مه؟؟؟...

ـ نه

!...�ع�� تو � خوای تو این سن �ا�ا ��� ؟... 

...خودت گف�� بهم م�اد �ا�ا شم �ادت رفته...ـ ارە د�گه

وع کردم �ه حرف زدن �ا صدای �لند ��

ا برو �ه زن اصال م�دو�� چ�ه حاال که دلت هوس �چه کردە �فرم...من غلط کردم... 
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...�ل�ه انتو که ماشا� خ�ل�ا دور و برت � ...د�گه �گ�� که زودتر �در �� 

� . شدم ن�اە ام و ازش گرفتم و مساف�� طوال�� و قدم زدم و از �ل�ه دور  �دون برگش��
� روی شن ها ی ساحل دراز کش�دم دستام و  چشمام و �ستم و . ن�اە کردن �ه حس��

�از کردم

...چه آرام�� 

...آسمون ابری

...صدای در�ا�� که بنظر � رس�د اصال انتها نداشت

.آرامش و لحظه �ه لحظه ب�ش�� بهم تزر�ق � کرد

 بود
�

� راست � گفت در�ا اسم خ�� قشن�  کردن  ا�ر تقدیر بهم فرصت. حس��
�

زند�
 � کرد�م کنارش و � داد اصال ا�ه �ه جورە د�گه ای �ا هم اشنا شدە بود�

�
م و زند�

م و در�ا � ذاشتم ...حتما اسم دخ��

� �ا مرد د�گه ای ازدواج کنم و لحظه های  از فکر کردن �ه این که �عد از حس��
� اصال از فکر کردن �. �سازم اش�م در � اومد عاشقانه ای و کنارش ه زمان �عد حس��

�� اخت�ار اشک توی چشمام جمع � شدو گ��ه ام � گرفت

و�� هاش ذهنم و درگ�� �ا حداقل اون انقدر �ا خ. کنار اون من �ه درد هام فکر ن� کردم
...� کرد که �م�� توی کنج تنها�� ام وقتم و �گذرونم

ی که بود تال�� بود که هر لحظه � کرد واسه خوشحال کر  � ای �اش �عد . دنمتنها چ��
...� شد مرد و دن�ای �دون اون رو تج��ه نکرد اون

ا ترس چشمام و �از �. دو�ارە داشتم توی اف�ارم غرق � شدم که یهو ز�ر �لوم گرم شد
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وشه ی چشمم که ز�ر �ل� های �سته ام زندا�� شدە بودند از گ کردم و اشک های
...آو�زون شدند و �ه راە اشون ادامه دادند

ـ �ه �� فک م�ک�� هووم؟

...فقط بهش ن�اە � کردم. روی �دنم خ�مه زدە بود

:آروم �ا صدای گرفته و �غض آلودم لب زدم

...ه��� ...

�ه پهلو خواب�دم �ه دستم و ز�ر �م گذاشتم

ونداومدو رو �ه روم دراز کش�دو دست اش نوازش وار روی گونه ام لغز 

ـ دن�ا 

...�ه چشماش ن�اە کردم

ی، �ا تنها م��� گ��ه م�ک�� هووم؟ ـ چرا هر وقت تو فکر م��

...گ��ه نکردم...

ه بهش دادم �ا چهرە ای خن�� توی چشمام زد و �اعث شد �ا ن�اە اش از جوا�� ک
...�ش�مون �شم
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!چ�ه ؟...

ـ فک کردی حواسم ن�ست ؟

...من خ��م... 

...ـ خو�� و� خوب �ه چشمم نم�ای

چ��ار کنم خوب �ه چشمت ب�ام؟... 

...ـ د�گه گ��ه نکن ، ح�� ا�ه �ه روزی �دت��ن اتفاق واسمون افتاد

...آ�� چشماش حالم و خوب � کرد. �ه چشماش ن�اە کردم

�اشه؟ -

:درحا� که هنوز آ�� چشماش و تماشا � کرد لب زدم

�اشه...

...ـ خب حاال دخ�� من � م�اد �سالم�� 
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قت خودم و حاال که د�دم دست بردار ن�ست د�گه دلم ن� خواست �ا حرف زدن و 
...تلف کنم چون اون گوشش �ده�ار این حرفا نبود

تح��ک  �اشدم و روی ش�م اش �شستم صورتم و نزد�ک صور�ش بردم دوس داشتم
اش کنم دق�قا مثل �اری که اون خ�� خوب از �سش بر� اومد

ه که حر� هل اش آروم انگشتم و روی ل�اش کش�دم �ش و �اال اورد که ل�ام و ببوس
.�اشدم و دستام و تو ج�ب �التوم کردم و �االی �ش وا�سادم. دادم

� ابروهاش �شسته بود �امال مشخص بود که �دجور حا لش و گرفتم و از اخ� که ب��
عص�ا�� شدە

دا ن� �خشه ، من ب�خشمت خ...ـ این �ارارو � ک�� �ه فکر آخرو عاق�ت اش هم �اشا
...راە �ه راە �ا احساسات �� مردم �ازی م�ک�� 

...هوی �� مردم شوهرمه ها...

اش پ�دا بود  از ق�افه ی جدی. �اشد و دس�� روی ل�اساش کش�د و ل�اساش و تکوند
� ر . �� ناراحت شدە . اە افتاددستاش و تو ج�ب کت چر� اش کردو �ه سمت ماش��

:دن�الش رفتم و از �شت �غلش کردم

...عشقمممم...
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 کردو گفت. �جاش وا�ساد
�

 پو�
�

:�ال�

ـ ای �ا�ا 

ش ادامه داد � کش�دم دو�ارە �ه مس�� ...دستام و از دور �مرش �ای��

... � �اهام حرف بزن خوو...حس��

من مجبور بودم  رفتم و رو �ه روش وا�سادم اون �ا اخم � �ه راهش ادامه م�دادو 
دم. عقب عقب برم � ...همزمان �اهاش حرف م��

چ��ار کنم خوو...من نمیتونم واست �چه ب�ارم...خب ع��زم من...

م - م زن م�گ�� نظرت؟...�اشه �س منم م��

م که �فه مه ن�ا�د تو روم اومدم که از دست اش جیغ �کشم و �ه جا�� اش و �از �گ��
ی برخورد کردو و روی ه � ە که �شت �ام �ه چ�� . وا معلق شدم�گه � خواد زن �گ��

...داشتم � اوفتادم که تند دس�ش و �شت �مرم بردو نذاشت

 � دست اش و از . دماز ترس قل�م تند تند �ه قفسه ی س�نه ام � ک���دو نفس نفس م��
 �  اش قدم �شت �مرم برداشت و �� اهم�ت بهم از کنارم رد شدو �ه سمت ماش��

... برداشتم 

� برسه �شت فرمون �شستم و درو � استارت . ستمدو�دم و ق�ل اینکه اون �ه ماش��
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:زدم و ز�ر لب گفتم

...تا خونه رو پ�ادە ب�ا که �فه� اهم�ت ندادن چه مزە ا�ه...

 ک
�

� �شت فرمون �ش�نم و رانند� مثل این که . نمتا حاال س� نکردە بودم جلوی حس��
 �ع�� �� 

�
دم و �ام و روی �دال �. حاال وقت اش بود بهش �فهمونم رانند� از ف��

...الفرار 

تا جا�� که تو�ستم ازش دور شدم

بودم که اندازە ی  �عد از � کردن مس�� طوال�� وا�سادم و پ�ادە شدم انقد ازش دور 
�ت �ه چشم � اومد ...�ه چوب ک��

...�� اخت�از خندم گرفت

...اقای مقدم خسته ��� �ه وقت...اخ اخ...

�شستم و �ازش و گرفتم �ه اهنگ رپ �� کردم 

هنوز � . م زدمو�ه چشم در داشبوردو �از کردم عینک دودی مارک دار شو در اوردم
جاش وا�سادە بود و چپ چپ بهم ن�اە م�کرد

� و ع�شت فرمون واسش ژست گرفتم و رس�دم کنارش ین�م و ش�شه رو دادم �ای��
روی بی�� جا �ه جا کردم

...اقا خوش�ی�ه برسون�متون؟... 
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یهو �ا . �و ته کردم �ه ن�اە �� اهم�ت پر از خش� بهم کرد و �� حرف راە افتاد جلدی
:عص�ان�ت ف��اد کش�د

 �ه �ال�� �ت ب�اد من چه خا�...ـ ب�شعوور
�

�ا�د توی �م  این چه حر�ات�ه نم��
ب��زم هان؟

!خش�م زد

:در اوردم و �ا ق�افه ای مظلوم آروم لب زدم عینک ام و آروم

 � کنم د�گه �ار عجی�� نکردم!... �� شدە مگه...
�

!دارم رانند�

 �لدی؟
�

ـ نگفته بودی رانند�

� خا� نبود که �خوام ��م...  �عدشم مگه پرس�دی و نگفتم؟...چ��

و��  ...ـ مثل آدمم که نم��

و�� ... �� رو ترمز آدم نم�دونه کجاشو ب�ا...تو مثل آدم م�� � ی یهو م�� � رە �اال که �ه چ��
�اال اوردە �اشه �ل�م �فه� چقدر مزخرفه رانندگ�ت

...محر� عینک ام و �ه چشمم زدم ش�شه رو �اال کش�دم و �ازش و گرفت

...احمق حقته اون همه راە و پ�ادە ب�ای...
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در برام �از . شدهوا �م �م داشت تار�ک � . چند دق�قه ای گذشت �ه در و�ال رس�دم
.ق�ل اینکه ورود کنم وا�سادم و تو فکر رفتم. شد

تنها�� و پ�ادە  از دست اش عص�ا�� بودم اما دلم ن� اومد ولش کنم اون همه راە و 
...ب�اد

ق�قه گذشت که چند د. عینک و در اوردم و پرت کردم روی صند� کنارم �و ته کردم
...بهش رس�دم

� کش�دم ش�شه رو �ای��

� ب��م...  ب�ا �ش��

...ان�ار نه ان�ار 

ب�خ�ال . دن بهمهندزفری تو گوشش بودو ح�� �ه ثان�ه هم تالش نکرد واسه ن�اە کر 
دو �ه راە اش ادامه � داد � !داشت قدم م��

� . پ�ادە شدم  هندزفری اش و کش�دم �ای��

:انگشت اشارم و �ه سمته اش گرفتم و گفتم

 دارم دلم نیومد �ذارم پ�ادە ب... 
�

�س ... �ای خونه�اهات قهرم و� چون قلب رئو�
� ب��م �ش��

و بهم زل زد دست �ه �غل
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دیر وقته ها ن�اە کن هوا تار�ک شدە...

:فقط بهم ن�اە � کرد حر� گفتم

� �شه... �اشه انقد اینجا �مون تا ز�ر �ات علف س��

� و خودش و ول کردم و پ�ادە �ه سمت خونه قدم برداشتم ک �ارم �ه ح�� �. ماش��
عقب برنگشتم

هم�ت قدم زنان �ه �الە �التوم و رو �م کش�دم و �� ا.دستام و تو ج�ب ام فرو بردم
...راهم ادامه دادم

تق���ا ن�م ساع�� گذشت هوا �امال تار�ک شدە بود 

� منو تو این تار�� ول کردە و رفت . م داشتم � ترس�دم�م �! �اورم ن� شد �ع�� حس��
�� که ق�ال که �اد ف�لم ترسنا� هاخودم و �ا فکرای عج�ب و غ��ب مشغول کردم

!د�دە بودم نیوفتم

له ی خو�� و� ذهن م��ضم �� اخت�ار منو �اد موجودات عج�ب و غ��ب �ا �و �
...� نداخت

گو�� ام و در اوردم. از ترس داشتم سکته � کردم

ح�� �ک گراند �امال س�اە ام ترسم و ب�ش�� � کرد

 � � و از ب��  مخاط�ام پ�دا کردمشمارە ی حس��

فلش . نگ بزنمچند لحظه �ه اسم اش زل زدم غرور لعن�� ام اجازە ن� داد بهش ز 
گوش�م و روشن کردم و جلوی �ام انداختم 
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� ب�ابون بود �� آب و علف ح�� �ه سنگ بزر�م نداشت ک � اش ع�� ه �دونم تا کجا زم��
� صاف و تا چشم �ار � . اومدم و چقد د�گه رو �ا�د برم که �ه خونه برسم کرد زم��

صوف ش�� بود

وع لب گفتم :ز�ر لب ��

� دادی...  � دخ�� مردم و �ه کش�� خدا ازت نگذرە حس��

ما هم �ه �دنم نم�دونم از ترس ز�ادی بود �ا واقعا �دم شدە بود اخه حس شد�د � 
نفوذ کردە بود

ا خودت االن تو خونه �ا رو �...خ�الت راحت شد احمق...خ�الت راحت شد...
می�ی��  Tvانداخ�� و ب�خ�ال داری 

ن�ال د�گه نتو�سم تحمل کنم صفحه ی گوش�م و روشن کردم توی مخاط�ام د
...شمارە اش � گشتم که یهو

و روشن  �ا ش��دن صدای بوق ماشی�� که �شت �م بودو چراغاش که جلوی �ام
کردە بود �ه سمت اش برگشتم

� بود  !...حس��

� مدل ها�� که واسه ع�ا� ژست م�گرن بهم . زل زدە بود ب�خ�ال �شسته بود و ع��
از ترس و �ما  اما نه ا�ه � رفتم. ش�طونه � گفت برگردم و �ه راهم ادامه �دم

...صدرصد م�مردم

1261



...ترجیح دادم برم و �ش�نم

� رفتم درو �از  کردم و �شستم   غرورم و ز�ر �ام له و لوردە کردم و �ه سمت ماش��
... درو مح�م ک���دم حر�

 �ک لحظه ح�� . �م و �ه صند� تک�ه دادم و �ه سمت ش�شه د�دم و تنظ�م کردم
مهم تالش نکردم واسه ن�اە کردن بهش حسا�� از دست اش عص�ا�� بود

ار�� و تنها�� ول اخه �گو عو�� �ه �چه ارزش این و دارە زن ات و تو ت. حرکت کرد�م
؟ ز�ر چش� ن�اهش کردم ؟ �ا اینکه �اهاش حرف نز�� و قهر ک�� فقط خدا . ک��
...م�دونه چقدر سکوتت من ب�چارە رو عذاب م�دە فقط خدا م�دونه

در برامون  �ه خونه رس�د�م. �م �م �دنم داشت گرم � شد ب�ست دق�قه ای گذشت
� بهم �� توج� � کرد از وضعی�� که �ه و . �از شد وارد شد�م اومدە بود  جودحس��

...عصا�م خورد بود دلم ن� خواست �ه قهر بودنم ادامه �دم

� پ�ادە شدو در و �ست چشمام و روی هم گذاشتم و خودم و � . ه خواب زدماز ماش��
ی ازش �شد �� از چشمام و �از کردم و � ه ن�ا� �ه چند دق�قه گذشت اما خ��

 � ...اطراف انداختم د�دم دارە برم�گردە �ه سمت ماش��

� و �از کرد چند ثان�ه گذشت لعن�� �غل ام کن . ��ــــع �ه حالت اول�ه برگشتم در ماش��
...خب

ە ی لج�از ـ دخ��

دستاشو ز�ر �دنم بردو �غلم کرد
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...اخ�ش

�شت . ه کردممثل هم�شه �م و تو گردن اش فرو بردم و دستام و دور گرد�ش حلق
� هم عمیق نفس � کش�دم که ب�ش�� عطرش و بو کنم

...واب�مچند د�قه ا�� گذشت �ا ش��دن صدای �سته شدن در فهم�دم تو اتاق خ

وش�ش �لند شد صدای االرم گ. اروم روی تخت گذاشتم و د�مه های �التوم و �از کرد
:که آروم لب زد

ـ عههه 

:��ــــع از تو ج�ب اش در اوردو �ا صدای آروم جواب اش و داد

... ـ الوو

_

...سالم مامان مر� شما خو��  -

_

سونه - ارە دن�ا ام خ��ه سالم م��

_

...راسش خوا�ه بهش م��م �عدا بهت زنگ بزنه ...االن که ...االن؟ -

_
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چشم چشم -

رگردوند و �اشدم و �شستم �ش و �ه سمت ام ب. داشت �ا ل�� جون صح�ت � کرد
� �ار پ�شو�� اش و بوس�دم از حرک! متعجب بهم چشم دوخت ت ام برای اول��

!شوکه اش کردم

...خدافظ... ـ مامان من �عدا �اهات تماس م�گرم

:گو�� و قطع کرد و گفت

!ـ تو مگه خواب نبودی؟

...نه...

سم عج�اا...ـ واقعا که �م �م دارم ازت می��

:�ا خندە گفتم

چرا اخه؟...

ا�� و دارم ازت می�ینم که تاحاال ند�دە بودم � ...ـ �ه چ��

؟...  ا�� � !چه چ��
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 عج�ب و غ���ت که ب�ش�� مخصوص ��است تا د
�

اـ چه م�دونم رانند� فرو ...خ��
� تو نقش ، �از�گر خو�� هس��ا ...رف��

نه �ا�ا �از�گر �� ؟...

...صفحه ی گوش�ش و خاموش کردو روی عس� گذاشت

ـ دن�ا

هووم... 

:�ا اخما�� درهم صداش �اال رفت

ـ صد �ار بهت گفتم �گو جانم چرا نم�فه�؟

�� گناە دالم...  � ...عشقم چرا �م داد م��

 کردو گفت
�

:پو�

ـ �گو جانم

جانم ع��زم... 
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...ـ �ار��ال االن شدی �ه دخ�� خوب

...�ه �اری نکن د�گه ن�م جانم ها...حرفت و بزن...خ�� خب �ا�ا...

:تو �لو خند�دو گفت

....ـ خواستم ��م 

!مکث کرد

؟...
�

!� خواس�� �� ��

� و اون مد� �و ته کردی فک کرد م د�گه از ـ ب�خش اون لحظه که د�دم ماش��
...دس�ت دادم نفهم�دم �� گفتم

� راحت�ا از ا. ته دلم ضعف رفت واسش ش��اهات ک� و� من آد� نبودم که �ه هم��
...�گذرم

ن� �خشم... 

...ـ چرا اخه من که معذرت خوا� کردم
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...چرا ولم کردی تو اون تار�� داشتم سکته � کردم از ترس... 

دی؟ � ـ عه داش�� و سکته � کردی و زنگ نم��

م اما بهت زن...  � ترجیح دادم �م�� گ نزنماز دس�ت ناراحت بودم واسه هم��

ـ دفعه ی اخرت �اشه از این ترج�حا م�دی ها

د�اشدم و �ه سمت �ل�د برق رفتم دستم و روش گذاشتم و اتاق روشن ش

� از �شت �غلم کرد دستاش و مح�م دور �مرم حلقه کرد . یهو حس��

عههه ولم کن � خوام ل�اسام و عوض کنم...

:خند�دو گفت

...م�خوای چ��ار ک�� ...ـ ول نم�کنم 

�� وول خوردم اما ان�ار نه ان�ار 

د بیهو قفل دستاش و  � ونمح�م�� کرد حس کردم معدم از دهنم داشت م�� دستم . ��
و جلوی دهنم بردم

عدم بودو نبودو هر �� تو م. ��ــــع دو�دم تو دس�شو�� . �ا د�دن حالم دستاشو �از کرد
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...�اال اوردم

دو صدام م. �لوم ان�ار �ارە شدە بود � � مدام �ه در دس�شو�� م�� دحس�� � آروم درو �از . ��
کردم

و  � �شستم و زانوهام و �غل کردم �� ع کردم �ه گ��ه انقد �� حال بودم که روی زم��
...کردن

مت دک�� �اشو دن�ا...ـ دن�ام ، ق��ونت برم �اشو ب��

:�ا تمام توانم جیغ زدم

...نم�خوااام ولم کن ...

...ـ �خدا من، من ن� خواستم اینطوری �شه

:هق زدم و گفتم

...حاال که می�ی�� شد...

...ـ �اشو ب��م شام �خور�م

ون � خوام �خوا�م...  ...کوفت �خورم ، برو ب��
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...ـ دن�ااا

:آخ��ن توانم و برای آخ��ن جیغ �ه �ار گرفتم

وون... گفتم برو ب��

�ه حموم رفتم . شد �ا د�دن حالم بزور ن�اهش و ازم گرفت و �اشد ��ــــع از اتاق خارج
ون اوم. احساس کردم تمام �دنم بوی گند گرفته ل�اس خوا�م . دم�ه دوش گرفتم و ب��

...و پوش�دم و گرفتم خواب�دم

. لو �ه پهلو شمصدا�� مبهم �اعث شد �دن خواب رفته ام و �ه تکون �دم و بزور په
آروم �ل�ام . دم�م �م صدا برام واضح تر شد و لغزش دس�� رو روی �ازوم احساس کر 

...و حرکت دادم و �ازشون کردم

ـ صبح ات �خ�� قشن�م

� �ه صبح �خ�� سادە برام از کوە کندن هم . سخت تر بود انقدر خسته بود که گف��
ش�م رو؟ �ذار ند�دی حال د�. آخه �گو اول ص�� چرا من ب�چارە رو ب�دار � ک�� 

م �خوا�م د�گه ...�گ��

:�ا دستم چشمام و مال�دم و بزور لب زدم

...�خ�� ...صبح...

ـ ق��ونت برم �اشو ص�حانه آمادە اس ب��م �اهم �خور�م 
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ساعت چندە... 

ـ دە

:�ا نق و نوق گفتم

... � ...�ذار �خوا�م توروخدا...حس��

�گه�اشو د...�اشو ت��ل خانوم...�اشو...د�ش�م شام نخوردە گرف�� خواب�دی -

...شوندمخند�دو دستام و گرفت �ا �ه حرکت �. دستام و �ه سمت اش دراز کردم

�مرم درد گرفت...آخ کثافت آروم�� ...

وردە ورزش ک�� ا�ه �ە صبح ب�دار �� دو قدم راە بری �ه خ...از �س که � خوا��  -
این وضع ات ن�ست

ه مغز مگ...ورزش � خوام چ��ار...ه��ل �ه این خو�� ...مگه وضع من چشه؟؟؟...
خر خوردم از خوا�م بزنم �اشم ورزش کنم

�از کرد �ه سمت �مد ام رفت درش و . �ا خندە �ی �ه �شانه ی تأسف تکون داد
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؟... چ��ار داری م�ک��

ـ ل�اس بپوشم واست د�گه

ون اورد ب�ا اینو بپوش ...�ه شلوار مش� جذب ب��

...� بهم انداختتو همون حال�� که بودم پوش�دم اش و �لوز ام و در اوردم �ه ن�ا

ـ عه دن�ا

هن �گردی اش�ال ندارە من �گردم اش�ال دارە ؟... چ�ه تو �� پ��

 � � ز�� گف�� ل ل�است و انتخاب �عدشم منظورم این بود که �ذا او ...ـ اوال که مردی گف��
هن ات و در ب�ار لخت �ما � خوری  کنم �عد پ��

دو�ارە مشغول انتخاب شد

ون اومدم موهام و شو  نه زدم و �� حرف پ��دم تو دس�شو�� صورتم و شستم ب��
� انداختم �ل ل�اسام و داشت ز�رو رو � کرد . �ستم ن�ا� �ه حس��

� داری چ��ار م�ک�� ؟... !حس��

چرا این ل�اسا اینطور�ن ؟ -

:جلو رفتم و متعجب گفتم
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!چجور�ن ؟...

!؟اینارو � پو��  ـ �ع�� تو واقعا

!ارە خب...

:�لوز �قه اس� توی دست اش و گرفتم و گفتم

� و چند �ار جلوی خودت پوش�دم... هم��

!...ـ عجی�ه 

!کجاش عجی�ه ؟... 

�ه �لوز ح��ر �ال�ا� �ه طرفم گرفت

ـ ب�ا اینو بپوش ب�ینم

گرفتم اش �دون ل�اس ز�ر پوش�دم اش 
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...چشماش درشت شد

� �ه چشم م�ا!...شه.ـ وای مگه � و� تو ... ناین ل�اس ها همینطوری خ�� نا چ��
اصال آدم م�مو�� ...� پو�� 

:�ه چر�� زدم و گفتم

...ما ای��م د�گه...

دستاش و دور �مرم بردو گونه ام و مح�م بوس�د

حالت به�� شد؟...ـ ق��ونت برم

:دستام و دورش بردم و گفتم

م...اهوم... � ...�ع�� خ��م...خ�� به�� ...حس��

جان -

ب�خش�د �اشه؟... 

!ـ چیو ب�خشم ؟
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حالم خوب نبود خودت که د�دی...د�شب �ت داد زدم...

:حلقه ی دست هاش و دورم مح�م تر کرد و گفتم

ی نگف�� که...ـ ع��زدلمم � ...اش�ال ندارە چ��

ازش جدا شدم آروم ل�ام و بوس�د

ـ ب��م ص�حانه؟

:ل�خند زدم و گفتم

ب��م...

خونه رفت�م � روی م�ل رو . �ه ص�حانه ی مش�� خورد�م. دستم و گرفت �ا هم �ه اش��
ل و تو دستم گرفتم و . دراز کش�دم �Tvه روی  و روشن کردم �ا صدای �لند  TVکن��

� و صدا زدم ...حس��

... � ...حس�ی��

:اونم دق�قا مثل من �لندو کش دار گفت

ـ جاااانم
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...� �م من اینجام دن�الم نگرد...

اە کردن بهش �ا ن�. �ه سمت ام اومد. صدای خندە های اوج گرفت اش فضارو پر کرد
...�اشدم و �شستم. �� اخت�ار زدم ز�رە خندە

ـ ق��ونت برم من هووم؟

:دستام دور گر�ش حلقه کردم و پرو پرو تو چشماش زل زدم و گفتم

...ارە برو عشقم...

:ل�اش و آو�زون کردو گفت

 خدا نکنه؟
�

ـ نم��

:خودم و ازش جدا کردم و �ا ��� گفتم

�اشه خب اصال نرو ...

وع کرد �ه قلقل� دادنم ز�ر �لومو بوس�د و ��

ت داد دستم یهو احساس حالت ته�ع بهم دس. از شدت خندە داشتم رودە بر � شدم
د به � � �ا چشما�� که نگرا�� توشون م�ج م�� :م زل زدە بودو جلوی دهنم بردم حس��
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!ـ �� شدە؟

� شم از اینکه واقعا حالت ته�ع دارم �ا نه که � ا �سته شدم راە �لوم منتظر بودم مطم��
...�ه �عت برق و �اد خودم و �ه دس�شو�� رسوندم

�ختم لوم درد م�کرد � �. د�گه داشتم دیوونه � شدم همزمان �ا �اال اوردن اشک م��
گ�جه داشتم

:و گفتم ش�� آب و تا آخر �از کردم هق زدم و آروم ل�ام و ازهم �از کردم

منو �کش و راحتم کن...خدا�ا د�گه �سه...

�ه � زد و �ا لح�� نگران و ت � �شت � هم �ه درە دس�شو�� �� :رس�دە گفتحس��

�از کن ب�ینم چت شدە...�از کن درو...دن�ا...دن�ا -

:یهو صداش �اال رفت. آروم درو �از کردم و خارج شدم

مت دک��  �ت هست بپوش ب�� � ا�د �ما م��ض شدی، ش...ـ دن�ااا ، �خدا تو �ه چ��
ە!....خوردی ...صد �ار بهت گفتم ل�اس گرم بپوش تو گوشت که نم��

�� توجه �ه حرفاش وارد حموم شدم و درو �ستم

آب گرم . ز کردموان و پر اب کردم ل�اسام و در اوردم و و توش �شستم موهام و �ا
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آرومم م�کرد 

...ب�ست دق�قه ای توی وان بودم

تم و پوش�دم �اشدم و �ه دوش درست و حسا�� گرفتم حوله ی حموم سف�دم و برداش
...�م��ندش و از جلو گرە زدم و از حموم خارج شدم

� مثل این که منتظر بود چون �الفاصله �ا �ه دست ل�اس جلو ا �ا حوله ی . ومدحس��
حموم روی تخت دراز کش�دم

� �ارو کردی که این حالته د�گه  شو�ا... خشک کنم �اشو موهاتو...ـ هم��

ن� خوام ولم کن حال ندارم...

:داد زد

...ن� شنوی ...ـ عه بهت م��م �اشو 

بهت زدە �م و چرخوندم و بهش ن�اە کردم

؟... �� � !چرا داد م��

:اخم اش محو شد و آروم بهم گفت
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ـ ق��ونت برم �اشو د�گه چرا انقد منو اذ�ت م�ک�� 

:بهش زل زدم و گفتم

ن� خوام...

منتظر عکس العملش شدم ق�افه اش جدی شد

ـ �ا نم��� نه؟

نه...

. هش خند�دم�� ب. یهو دست اش و ز�ر �دنم برد و روی صند� جلوی آینه �شوندم
�م و �ه صند� تک�ه دادم و موهام و �شت صند� ر�ختم

وع کرد �ه شونه زد�شون �ه شونه برداشت و ��

. وهام شدسشوار و برداشت و مشغول خشک کردن م. تو آینه فقط تماشاش � کردم
...چند دق�قه ای گذشت

� و روشن � کنم ل�اس ها تو بپوشو ب�ا ...ـ خب ع��زم تا من ماش��

!کجا ب�ام ؟...وا... 
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مت دک�� د�گه ...ـ � خوام ب��

؟...  �م ن�ست! دک�� واسه �� � !من که چ��

...ـ عصاب منو خورد نکن �اشو

م �خوا�م � و نداشتم دلم � خواست فقط �گ�� شدم و �ه �ا. حوصله ی دک�� رف��
...سمت اش رفتم

...من خ��م �خدا...عشقممم ...

؟  و دم �ه د�قه خو�� ...احمق که ن�ستم دارم رنگ و روت و � ب�نم...ـ �ع�� �� خو��
�اال م�اری؟

...ص�� تو بوددفعه ی اول که تقص�� تو بود دفعه ی دومم تق... دم �ه د�قه چ�ه... 

!ـ من ؟

ارە د�گه �م �ا دل و رودە ی من ور برو که �اال ن�ارم...

ال صاحب اش دل و رودە ی سالم و �ذاری وسط دوتا سنگ ام ح...ـ چه ر�� دارە ؟
�ت هست د�گه...و مثل حال تو ن� کنه  � ...حتما �ه چ��
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  حاال تو این �ه �ارو چشم پو�� کن دفعه ی �عد ا�ه حالم �د شد ... 
�

هر جا تو ��
م�ام

تو فکر رفت. مظلوم ن�اە اش کردم

...ـ �ا�د ب�ای ها

...م�ام قول م�دم... 

:�ه زل طوال�� بهم زدو گفت

ـ �اشه 

ە �ا  ی  �ه سمت در خرو�� رفت حوله رو در اوردم و �ه شلوار جذب ت�� �لوز �قه دل��
تم و پوش�دمسف�د کت چرم  و �ه ل�ام زدم  رژ جیغ قرمزم. مشکیو کتو�� و های اس��

از اتاق خارج شدم حوصله ام � رفته بود �ه چر�� تو خونه زدم 

 � ور رفتم �Tvه خوردە �ا �لدون کوچولوی �ا�توس روی م��

آااخ...

� و راە ح�اط و  � بود �ا عص�ان�ت ک��وندم اش روی م�� � سوزن ت�� . پ�ش گرفتم ع��
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...دمانگش�� که خار �ا�توس توش رفته بود و وسط ل�ام گذاشتم و م�ک ز 

وارد ح�اط شدم 

ا نفس �. هوای تازە وارد ر�ه هام شد. چشمام و �ستم و �ه نفس عمیق کش�دم
ی بهم دست � داد دستم و روی گونه ام کش� � دم صورتم کش�دن احساس دل انگ��

یخ زدە بود

 � س گر� که و نف. یهو دستا�� رو احساس کردم که شونه هام و تو خودشون گرف��
گردنم و قلقل� � داد

...د برابر شد�ه کوچولو �م و چرخوندم �ا بو کردن عطرش آرامش موجود برام چن

� لطفا ترک عادت کن... حس��

:آروم توی گوشم نجوا کرد

ـ هوووم ؟چ��ار کنم؟

روم در مخصوصا وق�� ا. لحن حرف زد�ش تح��ک کنندە بود صداشو دوست داشتم
د � ز دست اون خوب � دو�ست من �ا کدوم �ارش اخت�ارم و ا. گوش ام حرف م��

...� دم

� که یهو�� م�ای � ترسون�م د�گه...  س�تاسکته م�کنم میوفتم رو د...هم��
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ـ عههه خدا نکنه

� رفت�م. ازم جدا شد دستم و گرفت از �له ها �ای��

کجا داری � ب��م؟... 

ـ � خوام �ه جوجه ک�ا�� بهت �دم که انگشتاتم �اهاش �خوری

آخ جون...

وع کردم �ه ب�� ب��  �ا  یهو.  خند�دکه �شت �م آروم قدم بر � داشت �. جلوجلو ��
:لح�� عص�� و سوا� گفت

!ـ ب�ا اینجا ب�ینم

:همون حال�� برگشتم �ه سمت اش و گفتم

!چ�ه؟...

...�لوز ن�� سف�دم و �ا دس�ش لمس کرد

:چشماش قلم�ه شد و �ا عص�ان�ت گفت
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!ـ دن�اااا

!چ�ه �� شدە ؟...

� �ارارو � ک�� ...خدا ��م چ��ارت کنه!...این چ�ه پوش�دی ؟ - که این حال و   دە هم��
روزته

� دستاش گرفت. ز�پ کت ام و تا ته واسم کش�د صورتم و ب��

...ـ گونه هات از �ما �خ شدن 

�� بزرگ بود دو�ارە دستم و گرفت و تند تند �ه سمت ح�اط �ش�� بردم �ه ح�اط خ
پر از �ل و گ�اە �اد �اغچه ی خونه مجردی اش افتادم

جلو تر رفت�م . ن شد�ه سمت در رفت�م که �ا �از شدن اش گوشه ای د�گه از و�ال نما�ا
�ه در د�گه �از شد که وارد �ش�من شد�م �ه سمت اتاق خواب بردم

و  خدارو شکر . ن اومد�مکت چرمم و در اورد و بزور �ه �التوی گرم تنم کرد از اتاق ب��
� ند ...اش�ندخدمت�ارا هیچ کدوم جرات ورود �ه خونه رو �دون اجازە ی حس��

خونه رفت �شت �ش راە افتادم �� از صند� ها � � �ه سمت آش�� رو عقب حس��
کش�دم و �شستم 

 بود دسته �م �انزدە نفری � تو�س�ند روش شام و 
�

� خ�� بزر� ...ناهار �خورن م��
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� گذاشت اوردو کنارش  تخته گوشت و . در �خچال و �از کرد و گوشت در اورو روی م��
دو�ارە �ه طرف �اب�نت ها رفت ...گذاشت و �ه چاقوی بزرگ

ب�ام �مک؟...

ـ نه ع��زم

صفحه ی گوش�م و روشن کردم

ومدو رو �ه روم ا. روی قسمت موز�ک �ل�ک کردم و �ه موز�ک اروم �� �الم �� کردم
وع کرد �ه برش دادن گوشت ...�شست و ��

ە شدم :دستم و ز�ر چونه بردم و بهش خ��

عشقممم....

ـ جان؟

ی و از � �اد گرف�� هووم؟... � آش��

:تو �لو خند�د و گفت

ـ از خودم

نم...  � عههه دارم جدی �اهات حرف م��
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:خند�د و گفت

ی دارم ، ب�ش�� دوست دارم خود � م و �خورم ، ـ راسش من عالقه ی ز�ادی �ه آش�� � م ب��
ن ، �ذارن جلوم � تا این که �ش�نم ، ب��

اووو ، خب �ه منم �اد �دە ... 

ی عالقه داری؟ � ـ �ه آش��

م عنه فقط دوس دارم هر وقت از � �ار م�ای خودم... � � خانومای واست غذا ب�� ��
...د�گه

دست از �ارش کش�د و بهم زل زد

ـ ق��ون چشات برم من

:ر�ز خند�دم و گفتم

ی �اد �دە...ن� خواد ق��ونم بری ... � بهم اش��

چشممم-
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�شقا�� که چهارتا پ�از توش بودو جلوم گذاشت

وع اینارو پوست �کن ـ ب�ا واسه ی ��

...�ارای گندە گندە �دە انجام �دم پ�از پوست کندنم شد �ار اخه؟... 

ـ خب �اشه 

�اشد و رندە رو اورد و جلوم گذاشت 

!این چ�ه؟...

:متعجب گفت

!رندە د�گه -

خب؟...

ـ �عد پوست کندن رندە اشون بزن

�اشه...
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وع کردم روی موهام و بوس�دو �شست ��

هنوز . خ�� راحت�ه واقعا سخت بود و� وانمود کردم �ارە. ز�ر چش� بهم ن�اە � کرد
زمان ز�ادی نگذشته بود که مثل �� �ش�مون شدم

ی �اد �. این چه غل� بود من کردم خدا � مآقا اصال من ن� خوام آش�� . گ��
...نخواس��م

ت کندم و توی پوس �عد پنج دق�قه �ه پ�ازو �ا هزار زورو �د�خ�� و فحش تو د�
�شقاب گذاشتم

هوووف...

!ـ چ�ه؟

م �اغ پ�از �عدی...  ...ه��� مرحله ی اول و گذروندم دارم م��

:خند�دو گفت

وع کن رندە بز  - � �ه دونه رو �� ی هم�� نن� خواد �عدی و پوست �گ��

؟...  � �ع�� �ق�ه الزم ن�س��

� �ه دونه رو رندە بزن ـ نه ع��زم اونارو ول کن هم��
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�اوشه...

ـ اف��ن

�� ! ش تغی�� نکردپ�ازو برداشتم �ه رندە مال�دم عج�ب بود ح�� �ه کوچولو هم ش�ل ا
. �� کنه اما ان�ار نه ان�اراین که �ذارم متوجه �شه �ه �ارم ادامه دادم که �ل�م پ�ازە تغی

:�ا عص�ان�ت گفتم. د�گه داشتم اعص�ا�� � شدم

... � حس��

ـ جانم؟

نن؟...  � چرا پ�ازو �ه رندە م��

ه حرکت ن�ا� �. متعجب ن�اە اش از چشمام �ه سمت رندە ی تو دستم � خورد
!زد ز�ر خندە. دستم و رندە انداخت

ـ ق��ونت برم ولش کن ن� خواد رندە بز�� 

وا چرا م�خندی سوال پرس�دم؟...

پ�ازو رندە � زنن...ـ اخه ع��ز من پ�ازو که �ه رندە ن� زنند 
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 هم � کنه؟ �س من �ه ساعته دارم چ��ار � کنم؟... 
�

!مگه فر�

رندە و پ�ازو برداشت. اومدو کنارم �شست

ن، �ش و پ�ازو ـ این مد� رندە رو ن� گ�� ...این مد� � گ��

...�ه حر�ا�ش دقت کردم

چه جالب �دە منم انجاام �دممم... 

ب�ا ع��زم-

وع کردم ازش گرفتم اشون و ��

وع �ه سوزش کرد ر شد�ه ثان�ه نکش�د که اشک از چشمام �از�. چشمام ��

آخ آخ چشمام...

چند �اری . دم��ــــع دو�دم �ه سمت س�نک مشت ام و پر آب کردم و تو صورتم �اشون
تم یهو �ه چشام �سته بود و برگش. سوزش چشمام �م�� شد. این �ارو انجام دادم
� برخورد کردم حس��

:چشمامو �از کردم و درحا� که مدام � مال�دم اشون ن�اش کردم

ب�ینم چشماتو...ـ خو�� ع��زم
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�شو خم کرد

...ـ ق��ونت برم چشمات قرمز شدن که

خونه خارج شد�م � دستم و گرفت و از آش��

� آمادە شد برو �...ـ من � خوام بهت ک�اب �دما تو چرا خودت و خسته � ک��  ش��
...بهت م��م ب�ای �ست بز�� 

خونه رفت � پ�شون�م و بوس�د و �ه سمت آش��

...و روشن اش کردم Tvبرگشتم �ه سمت 

...ن�م ساع�� گذشت که صداش �لند شد

ـ دن�ا ا�ه حوصله ات � رفته ب�ا �م�م

چ�ه تو که �مک ن� خواس�� ... 

 � �  Tvـ گفتم ا�ه حوصله ات � رفته، ا�ه هم نه �ش�� تو بب��

:از جام �لند شدم و گفتم

م�ام....م�ام...
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رد ح�اط �ش�� �اشدم و �شت �ش راە افتادم وا. بند و �ساط ک�اب تو دست اش بود
...شد�م

� خوش�ل چهار نفرە �شستم ک�ا�ارو روی . منقل و همه �� آمادە بود روی صند� م��
وع �ه �اد زدن کرد منقل گذاشت و ��

� ب�ام �مک؟...  ...�آش��

:خند�د و گفت

ـ ب�ا

وع کردم �ه �اد زدن یهو . ز ک�ا�ا �لند شددود ا. پ��دم �شت منقل �اد بزن و گرفتم و ��
م و �اال داشتم معد. �ه جای بوی ک�اب احساس کردم بوی گندو کثافت �لند شد

....چند �اری خودم و زدم �ه اون راە اما. � اوردم

...

ون. از دس�شو�� خارج شدم کش�دە بودند از   ان�ار که �ا �ه �نگ �ل خون �دنم و ب��
� دق�قا رو �ه روم وا�سادە بود. �س که �دنم �� حس شدە بود  حس��

...اونم �ا اخما�� درهم و ق�افه ای غض�نا�

دە بودم و معصومانه ن�اهش کردم که قو� که بهش دا! چپ چپ بهم ن�اە � کرد
...فراموش کنه
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!چ�ه؟... 

تو رو روی �دنم پ. فقط ن�ام � کرد از کنارش رد شدم و خودم  و روی تخت پرت کردم
...یهو داد زد. کش�دم و چشمام و �ستم

ـ دن�اااا

:ن�م م�� پ��دم �اال

!!!وای �ا خدا... 

دم � �ان قل�م �اال رفته بود و نفس نفس م�� ��

؟...  �� � !زدە �ه �ت؟!...چرا داد م��

حرکتاش  در مقا�ل. �� حرف �ه سمت �مد رفت �ه �التوی �لند اوردو تنم کرد
مقاومت ن� کردم 

...رفتشال مشک�م و روی موهام انداخت دستم و گ. عص�ان�ت اش ترسنا� بود

� شد� ون زد�م سوار ماش�� � برداشت از خونه ب�� طو� نکش�د . مسوئیچ و از روی م��
د�مدستم و گرفت و وارد ش. که جلوی �ه ب�مارستان ا�ستاد�م پ�ادە شدم

ە سالم کرد�م. در زد�م و وارد شد�م �ا هم �ه دک��
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:عینک اش و روی بی�� اش جا �ه جا کرد و گفت

 � ــ سالم �فرمای��

روی م�ل رو �ه روش �شس��م

ـ خب مش�لتون چ�ه ؟

� انداختم ن�ا� �ه حس��

وع کنم ...�ا ن�ع ن�اهش بهم گفت که ��

:�م و �ه سمت دک�� چرخوندم و گفتم

راسش من چند وقت�ه حالم �د � شه... اووم...

چند وقته؟_ 

تق���ا دوهفته... 

ــ حالت ته�ع هم داری؟

...ارە خب حالت ته�ع دارم فقط... 
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؟ ــ �گ�جه ��

ارە...

ــ احساس ضعف ؟

...ارە...اهوم...

...�ه آزما�ش واست مین��سم انجامش �دە جواب و ب�ار

چند وقته ازدواج کردین؟_ 

...تق���ا سه هفته ای � شه...

� برگه ی ازما�ش از مطب خارج شد�م �عد از گرف��

ـ تو �گ�جه و ضعف داش�� رو ن� کردی؟

خب �� � گفتم... 

...نفس پر از خش� کش�د
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� حاال من �ا�د آزما�ش �دم؟... حس��

ـ ارە خب

خدا�ااا... 

!ـ چ�ه؟

نگو که ن� دو�س�� ...� ترسم... 

!ـ از ازما�ش ؟

از آمپول ...

وع شد...ـ ای �ا�اا �از ��

�ه دم در ازما�ش�اە رس�د�م

...برو تو...ـ ق��ونت برم ترس ندارە

س ز�اد ن�اە ام و ازش گرفتم �ا ترس و لرز وارد شدم دلم � خواست برگر  دم از اس��
دستام � لرز�د 
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� ن� ذارە �دون آزما�ش از ب�مار  ون برم� دو�سم که تا شب ام شدە حس�� ستان ب��

� هم وقت و تلف نکردم �ه نفس عمیق کش�دم و روی صند� � . شستمواسه هم��
ون رفتم �عداز آزما�شات ام پ��ه رو روی جای آمپول گرفتم و ب��

� از روی صند� �اشدو �ه سمت ام اومد حس��

؟ !ـ خو��

...گفت ن�م ساعته د�گه جواب آزما�ش آمادە اس...اهوم...

و �ه  �م. روی صند� رد�ف اول رو �ه روی �ذیرش �شس��م. دست ام و گرفت
شونه اش تک�ه دادم

ە �ا رو پوش سف�د �شت �اجه ی �ذیرش ا � �ستادە بود�ه �� چشم ابرو مش� س��

خوردە ش�طنت  دم �ه دق�قه �ه ن�ا� � کردو دو�ارە مشغول �ارش � شد دلم �ه
...� خواست �ا چشم �� صدا ازش پرس�دم چ�ه 

� گفت. �� ذوق کردو بهم ل�خند زد :یهو حس��

...ـ �اشو �اشو ب��م �ه جای د�گه �ش�ن�م

�م و از روی شونه اش برداشتم

!��ە شدە بود �ه ن�ا� بهش کردم �دجور اخم کردە بود مثل این که متوجه حر�ات
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�شس��م د�گه...

:اخم اش ب�ش�� شد و گفت

ـ گفتم �اشو

از جام �ا�شدە بودم که ��ە صدامون زد

ـ تو برو من خودم جواب آزما�ش ات و م�ارم

�اش...

ە حرکت کردم �ه سمت اتاق دک��

� جواب آزما�شم و ق�ل ورود �ه اتاق دم که حس�� � چند . دک�� ب�ارە اروم اروم قدم م��
ی �شد دق�قه ای دم در اتاق دک�� وا�سادم که خ��

� تصم�م گرفتم را� که اومدم و برگردم و برم ب�ینم چه خ�� شدە ک ه �و �له ی حس��
پ�دا شد

!چرا انقد دیر اومدی؟...

برگه رو از دست اش گرفتم

1297



تو برو من خودم م�ام...

!ـ �ع�� �� تو برو من خودم م�ام؟

 ... 
�

ە زنان تو � خوای ب�ای �� �� خب ع��زم دک�� ، دک��

چند لحظه ای وا�ساد و بهم ن�اە کرد

ـ �اشه همینجا منتظر م�مونم

... � خودم میتونم ب�ام د�گه...برو تو ماش��

:اخم کرد و گفت

ـ قسمت �ذیرش منتظر م�مونم

ە رو چرخو . منتظر جوا�م �شد راە اش و کش�د و رفت  ...ندمدر زدم دستگ��

سالم... 

هم�ت کجاست؟...ـ سالم دخ�� �ل
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�ه �اری واسه اش پ�ش اومد رفت...

� ...ـ اها ب�ا �ش��

ش گذاشتم و �شستم � برگه رو روی م��

وی چش� ر . �ازش کردو عینک اش و �ه چشم اش زدو �ا دقت بهش ن�اە کرد
� گذ. �لدون های آلوئه ورا چرخوندم اشت و عینک �ه مدت گذشت آزما�ش و روی م��

...منتظر جواب شدم. اش و برداشت انگشتاش و بهم گرە زد

ـ چند سالته ع��زم؟

:کنج�او لب زدم

!چطور؟...ب�ست و �ک سالمه...

:ل�خند زد و گفت

مامان کوچولو...ـ ع��زممم

ون زد ...چشمام از حدقه ب��

؟...  !!!چی��
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...�اش هم�تم اینجا بود بهش � گفتم ...ـ دخ�� �لم شما �ارداری

. توقف شدە بودبرای چند لحظه حس کردم قل�م د�گه ن� زنه ان�ار که زمان برام م
و � د�دم. دک�� داشت �ه صح�ت هاش ادامه � داد اما ح�� �ک  و من تص��ر دک��

...�دنم یخ کردە بود. �لمه از حرفاش و هم ن� ش��دم

�ه ای که �ا دست اش �ه صورتم زد �ه حالت اول�ه برگشتم ض کردە بودم و �غ. �ا ��
:بزور ل�ام از هم �از کردم

 ... � ب آزما�ش �� شا�د اش��ا� جوا...خانم دک�� تورو خدا �ه �ار د�گه ن�اە کن��
اخه ...شتههنوز ��ماهم نگذ...غ�� ممکنه هنوز...چه م�دونم... د�گه رو دادن بهم

...مگه � شه

!مگه ای�� که �اهات بود هم�ت نبود ؟!...ـ �ع�� خوشحال �شدی؟

� هم چ وعه واسه هم�� پ چپ بهم ن�اە دک�� فکر � کرد �چه حاصل �ه ارت�اط نا م��
ش �شست. � کرد � از کنارم �اشدو رفت �شت م��

� ع��زم روزانه آدمای ز�ادی م�ان اینجا که حال تورو دارن من ح�� �ه �ک  ـ بب��
� و ندادم �ا ا�ر هم دادم اس� از م�ا ن خا� نیوردمنفرشونم پ�شنهاد سقط جن��

� (�ا ش��دن �لمه ی  نه ام نفس توی س�. ترس عجی�� توی دلم افتاد) سقط جن��
ح�س شد و نتو�ستم الم تا �ام حرف بزنم
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ل�� ن� تو�� �ا ��ە ـ ا�ر ن� تو�� �درو مادرت و را�� �ه ازدواج ات ک�� �ا �ه هر د
م خ�� س�ت چون ه...ازدواج ک�� بهت پ�شنهاد � کنم این �ارو حتما انجام �دی

 داری
�

...�ای�نه هم برو رو داری هم هنوز فرصت زند�

د � �ه . ش و �دمز�ونم تو دهنم ن� چرخ�د که جواب ا.حرفاش و �ا ل�خند بهم م��
ی توی �ه برگه نوشت و �ه طرفم گرفت بزور از جام �اشدم  � چ��

دستای لرزونم و �ه سمت اش دراز کردم برگه رو گرفتم

قانو�� این �ارو انجام م�د ە واست �ا ه��نه ی ـ شمارە ی �� از دوستامه �صورت غ��
...�م و �دون عوارض

قدم برداشتم  ن�اهم و ازش گرفتم و بزور �ه سمت در خرو�� 

ـ خانو�

:جواب آزما�ش رو �ه سمتم گرفت و گفت.�ه سمت اش برگشتم

ـ آزما�شت

زور �اهام و حرکت �غضم ترک�د ب. برگشتم و برگه ازما�ش و گرفتم و از اتاق خارج شدم
...د�گه ن�اشم دلم � خواست همونجا توی همون راە روی خا� جون �دم و . � دادم

�ه دیوار تک�ه دادم �� صدا اشک �  ر�ختم

...چ��ار �ا�د � کردم؟ چه غل� �ا�د � کردم؟
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�ا �ه �ال�� . ن � اورد�ا �ه �ه �ال�� � م! کوروش ا�ه � فهم�د روز�ارم و س�اە � کرد
 � ...�ە حس��

ی نموندە بود که �ا صدای �لند زار بزنم و همه ی آ � دم هارو �کشونم هق زدم و چ��
...�االی �م

ا ضعف �ه راە ام �ا صدای �اشنه ی کفش های �ه خانم پرستار اش�ام و �ا� کردم و �
ادامه دادم

�ه �ا�ان سال�� رس�دم که �عدش �ذیرش بود

ە بهم دادە بودو توی برگه ی آزما�ش گذاشتم گه رو انقد تا زدم بر . شمارە ای که دک��
م ل�خند زدم و دستم و جلوی دهنم گرفتم چند �ار �فه کرد. که توی ج�ب ام جا شد

وارد �ذیرش شدم

� �ا د�دنم �ه سمت ام اومد و سوا� ن�اهش روم چرخ�د :حس��

!ـ �� شد ؟

ه��� گفت مش�� نداری...

:رو چشمام زوم کردو گفت

!ـ چشات چرا اینطور�ن؟

چطور�ن؟...وا...
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!ـ گ��ه کردی ؟

وع م�کن�ا ...  � �از داری �� ...عههه حس��

از کنارش رد شدم از ب�مارستان خارج شدم

�شس��م و حرکت کرد�م. �شت �م اومدو درو برام �از کرد

...ـ خب �دە ب�ینم آزما�شتو

!عشقم آزما�ش منو � خوای چ��ار؟...

� خوام ب�ینم -

نکنه �ه حرفام شک داری؟...وا مگه نگفتم دک�� گفته مش�� ندارم...

 �� � نت و ب�ینم من فقط دوس داشتم مدرک خوب بود...ـ عه ع��زم این چه حرف�ه م��

جا موند...

!ـ جا موند ؟
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ارە د�گه...

مگه � شه ! ـ �ع�� �� جا موند؟

حاال که شدە د�گه...

�ک آروم  �� واسه این که �حث �ه جاهای �ار�ک نکشه دستم و دراز کردم �ه موز 
...عو�� �الخرە �ارە خودت و کردی. ز�ر چش� بهش ن�اە کردم. کرد

...�چه � خوام ، �چه � خوام

�ر ز�ر� داری منه خنگ ا�ه م�دو�ستم ز ...حاال خ�الت راحت شد؟ االن د�گه آرو�؟
ری دس�� دس�� �ه �ارا�� م�ک�� تو را�طه حواسم و ب�ش�� جمع � کردم که اینطو 

...خودم و �د�خت تر نکنم

مکنه این اتفاق انقدر خول مغز بودم که ح�� برای �ه �ارم �ه این فکر نکردم که م
م �خورم که این �ک  ماە هم �� درد� بیوفته ح�� س� نکردم �ه ورق قرص کوف�� �گ��

...تموم �شه برە �� �ارش

� �ه طرف این �چه ی واموندە هم �ه طرف �ه صند�  �م و . حاال جدا�� از حس��
...تک�ه دادم

 در ج��ان بود
�

� �ه آدمای شهر زل زدم زند�  من و� ا. از ش�شه ی ماش��
�

ی �اش زند�
� از حرکت ا�ستاد. از همینجا واسه ی هم�شه �ات � شد � پ. ماش�� �ادە شد درو حس��

برام �از کرد
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!واسه �� وا�سادی؟... 

ـ واسه ناهار

� ب��م حالم از ک�اب بهم م�خورە... � ول کن ب�ا �ش�� وای حس��

�مهر�� تو دوست داش�� سفارش م�د...ـ � گفته � خوا�م ک�اب �خور�م

...گشنه ام ن�ست...

ـ عشقم دو�ارە داری عصاب منو خورد م�کن�ا

� هم ترجیح داد � اصال حوصله ی �حث کردن �اهاش و نداشتم واسه هم�� م از ماش��
پ�ادە شدم

بزور چند قاشق  �ا وجود این که اشتهای خوردن ه��� و نداشتم. وارد رستوران شد�م
...سوپ خوردم 

...دە بودم�ک ساعت �عد روی تخت خوا�م دراز کش�دە بودم و �ه سقف اتاق زل ز 

!...تا � �ا�د زجر �کشم؟

!...تا � �ا�د تحمل کنم؟

ش انقد �مه اصال این خوش�خ�� که م�گن چرا ن�ست �ا ا�ر هم هست چرا طول عمر 

1305



م ن� شه�ع�� ما زادە شد�م که زجر �کش�م ؟ دستم و روی ش�مم کش�دم �اور 

رار مثل من نکنه اینم ق!�ع�� �ه آدم د�گه قرارە �ه این دن�ای نا آرام ب�اد؟
!...نکنه �نوشت من در انتظارش �اشه؟!...�شه؟

، درد �شت درد ...نگرا�� �شت نگرا��

ا�ط اون تنها ت. �ا�د همه چیو �ا آن�تا در میون � ذاشتم.�ا�د بر� گشتم خونه و این ��
م ...ک� بود که � تو�ستم �اهاش حرف بزنم و ازش مشورت �گ��

� رفتم از اتاق خارج شدم. از تخت ام �ای��

� رو �ه روی  ...�شسته بودو مشغول تماشا Tvحس��

 �ه طوری که متوجه حضورم! زل زدە بود �Tvه �ه نقطه از . رفتم و کنارش �شستم
�دمخم شدم و �م و روی �اش گذاشتم و �ه پهلو روی م�ل دراز کش! �شد

از دس�� که نوازش وار روی موهام کش�د فهم�دم متوجه حضورم شدە

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟

برگرد�م خونه د�گه ن� خوام اینجا �مونم... 
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!ـ چرا �� شدە مگه؟

ە دلم واسه خونمون،مامان و �ا�ا ت... قرار ...نگ شدەه��� اینجا حوصله ام � م��
 � ...شد دوهفته ای برگرد�م شد سه هفته حس��

هوای اینجا ...ارەـ خب ع��زم ما که دار�م زندگ�مون و � کن�م اینجا �ا اونجا ند
ە ن�م ب�ان پ�شمون مامان و �ا�اتم زنگ م...ب��م تو دود و دم چ��ار کن�م اخه؟...به�� � ��

چطورە؟

:�� اینکه جواب اش و �دم گفتم

فردااا ب��م هوووم؟...

...ـ حرف حرفه خودته ها 

دست اش و دورم حلقه کردم. �اشدم و رو �اهاش �شستم

ب��م د�گه �اشه؟...

:تو چشمام زل زد و ل�خندی روی ل�اش �شست

 
�

ـ هر �� تو ��
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روی هم  ل�امو روی ل�اش گذاشتم و �م و �ه س�نه اش چسبوندم و �ل� هام و 
دم ...ف��

مشغول جمع کردم لوازم و ل�اسامون بودم 

� هم �م�م � کرد همه رو جمع کرد�م و توی چمدون های روی تخ . ت گذاش��محس��
ون رفت � ز�پ اش کش�د و دست اش گرفت و از اتاق ب�� حس��

ا�ش سادە کردم و �ه ار . �ه ل�اس معمو� پوش�دم و شالم و روی موهای �ازم انداختم
از اتاق خارج شدم

� مشغول صح�ت کردن �ا �� از مستخدم ه. �ه سمت در خرو�� رفتم ا بود از حس��
� �شستم کنارشون رد گذشتم و توی ماش��

...چند دق�قه گذشت

� هم اومدو �شت فرمون �شست و استارت زد :حس��

...ـ خب ب��م د�گه

حرکت کرد�م

� ب��م در�ا ...ـ ای �اش � شد ق�ل رف��

...ن�ا� بهش انداختم خودمم دلم � خواست 
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...ک ساعت بود�ا�د زودتر بر� گشتم �ک ساعتم، �. اما ن�ا�د وقت و تلف � کردم

...عشقمم ب�خ�ال انقد �اهم در�ا ب�ا�م که در�ا زدە �� ...

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ وای دن�ا خداروشکر که تو کنار�

...خداروشکر که تو کنار� عشقم...

� ترش کرد ف کردم ن�اهم و �لو�� صا. عاشقانه بهم ن�اە � کرد یهو دلم هوس �ه چ��
ن؟نکنه این همون و�ارە معروفه که م�گن زنای حامله دار . ازش گرفتم

م دستم و جلو آرو . داشتم دیوونه � شدم ان�ار �دنم �مبود لواشک و آلوچه داشت
ی توش نبود. بردم و داشبورد و �از کردم � !جز ب�سکوئ�ت و ش�الت چ��

� �ا لح�� سوا� گفت :حس��

ی � گردی؟ - � !دن�ال چ��

 � ...تند دستم و برداشتم و ش�شه رو دادم �ای��

؟ همینم موندە یخ کنم � ...حاال چرا هول شدی ش�شه رو دادی �ای��

ی � خوای؟...�اتوعم...دن�ا - � چ��
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:ن�اهش کردم و گفتم

!نه �ا�ا!...نه!...ها؟...

گرس�ته؟ -

...نه �ا�ا گرسنه کجا بود...

م - ی خواس�� �گو � راە �گ�� � چ��

...م��م...

:تند ن�ام کردو گفت

جان؟ �� م�خوای؟ -

!...ه��� ب�خ�ال...�...

:ن�اهش و ازم گرفت و گفت

...هرطور راح�� ...�اشه -
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ه گوجه ح�� گه گداری �. همه اش فکرم � رفت پ�ش آلوچه و لواشک های ترش
هم فکر � کردم و راە �ه راە بزاق دهنم ب�ش�� و ب�ش�� � ش � دو مجبور بودم مدام س��

:د�گه نتو�ستم تحمل کنم تند گفتم. آب دهنم و قورت �دم

� من لواشک � خوام... حس��

:ن�اهش و از مس�� گرفت و کنج�او ن�اهش و روم چرخوند

!ـ �� م�خوای ؟

لواشک...

!برای �ار دوم ن�اهش روم چرخ�دە شدو این �ار روی ش�مم زوم کرد

؟... !...چ�ه چرا اینطوری ن�ام � ک��

:شونه ای �اال انداخت و گفت

!ه��� همینطوری...ـ ه��� 

� از حرکت ا�ستاد پ�ادە شد. دە دق�قه ای گذشت م و �ه ن�ا� �م و خم کرد. ماش��
ون انداختم جلوی �ه س��ر مارکت بود�م �ه ب��
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م چشمام و �از �م و �ه صند� تک�ه دادم و چشمام و �ستم �ا ش��دن آالرم گوش�
وی �ام گذاشتمدستم و دراز کردم و ک�ف ام و از روی صند� عقب اوردم و ر . کردم

ون اوردم برد�ا بود !...گوش�م و ب��

...�اخدااا

�نه ام بردم و دستم و روی س. تا من و چال نکنه ول کن ن�ست. این دست بردار ن�ستا
س و اضطرا�م �استه ش �ه ن�ا� �ه . هچند تا نفس عمیق کش�دم که �ه خوردە از اس��

ون نیومدە بود � هنوز ب�� ...در س��ر مارکت انداختم حس��

...وصل کردم دلم � خواست �دونم حرف حسا�ش چ�ه تماس

الوو...

:�ا صدا�� گرفته گفت

؟ ـ سالم عشقم خو��

:�� اهم�ت �ه لحن حرف زد�ش گفتم

�اری داش�� برد�ا؟... 

م نم�دی؟ه ـ انقد اون ��ە ی احمق مخت و شست و شو دادە که جواب سالمم و
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...�اش��دن حرفاش عصا�م خورد شد

ن�ا... �  دفعه ی اخرت �اشه درموردش اینطوری حرف م��
�

...�� داری م��

:درحا� که �غض توی صداش �امال آش�ار بود گفت

دن�ا -

نم �دون در شا�د هم دو�ارە داشت دلم براش � سوخت او . �� اخت�ار سکوت کردم
� �ارا�� که �اهام کردە !نظر گرف��

ه کجاها �اهم �ادت.  ..�ادته...من و تو �ک ساعت و �دون هم ن� تو�س��م �گذرون�م -
ب�خ�ال ... خند�د�مچجوری � �ه � این و اون � ذاش��م و � گفت�م و �...� رفت�م؟

 و نفس...تنها دل�ل ادامه دادن...تمام �د�خت�امون
�

کش�دن هم   تنها دل�ل زند�
تا�� هم که وق...تمام روزهامون و �اهم گذروند�م ب�ست و �ک سال تمام،...بود�م

...نبودی �ا فکرت � گذشت پر از ترس از دست دادنت

:�ه اینجا که رس�د خشم توی صدای م�ج � زد

ە. �عد من �ا � شم م�ام درە خونه ات ک� که چند روزە د�گه - و �شت �ش و  م��
ون؟ ە از خونه پرتم � کنه ب�� !هم ن�اە ن� کنه دستم و م�گ��

ت و �غض داد �غض بهش مجال ادامه دادن و نداد �عد �ه سکوت طوال�� �ا عص�ان�
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:زد

�سادم �ه اون شب مثل سگ جلوی در اون خونه ی لعن�� تا صبح وا...من اون شب -
 اش��اە کردی

�
�� �  هنوزم من و ام�د این که دل سنگت �ه رحم ب�ادو ب�ای �ای��

�
�� ،

 فقط �ا�د منتظر �اشم تا این قض�ه تموم شه و مال م...� خوای
�

اما تو ...ن �� ��
شک تمام شب و تو �غل اون �در سگ بودی و من �خاطرت داشتم ا...نیومدی

دم � ...� ر�ختم و از �ما یخ م��

ی �شنوم...�سه برد�ا... � �سه د�گه ن� خوام چ��

ـ ب�ینم عمو م�دونه دخ�� سنگدلش عاشق شدە هووم؟

ه� ترس�دم از این که کوروش �فهم! یهو ترس عجی�� �ه جونم چنگ زد

� و از دست �دم � ترس�دم قدم ک� که از � ترس�دم �فهمه �� م... از این که حس��
 لعن�� شدە و تن

�
...ها نقطه ضعفمهته وجودش ازش متنفرە دارو ندارم توی این زند�

ـ چ�ه سا�ت شدی؟

:�ا عص�ان�ت گفتم

 داری بزن نداری خدافظ...
�

...حر�

� منو تو فاصله افتادە ـ �اورم ن� شه دن�ا چقد ب��
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همه اش تقص�� خودت بود... 

ش�دیمن �دی کردم تو �ا�د � �خ...م�گن خاص�ت عشق �خشش!...ـ تقص�� من ؟

من از همون اولشم دوست نداشتم برد�ا... 

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

...ـ نگو نداش�� که همه اش دروغه

سکوت کردم

غصه اش  دلم واسش � سوخت �ه عمر کنارش نفس کش�دە بودم ن� تو�ستم غم و 
...واقعا احساس ترحم توی دلم شعله کش�د. و ب�ینم

...از اون ورم ن� تو�ستم عاشق اش �اشم

...�س کن برد�ا کشش ندە... 

� ��ــــع قطع کر  دم و گو�� و اومد حرف بزنه که �ا ش��دن صدای �از شدن در ماش��
� . سا�لنت کردم �ه سمت عقب برگشتم ند� های دوتا نا�لون بزرگ و روی ص حس��

عقب گذاشت و درو �ست

اومد و �شت فرمون �شست

� واسه چ�ه گرف�� اخه؟...  � م�� !وای این همه چ��
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ـ الزم م�شه ع��زم

لواشک من کو؟... 

!دو�ارە بهم زل زد

ی ش...من نم�دونم تو چرا اینطوری ن�ام � ک�� ...  �  افتادە؟چ��
�

دە؟اتفا�

خند�د

ون ک ش�ددست اش و �ه سمت �� از نا�لونا بردو �ه لواشک بزرگ و ب��

ـ ب�ا ق��ونت برم 

وع کردم �ه خوردن ...آخ�ش. تند تند �ازش کردم و ��

...ان�ار هرچقدر ب�ش�� ازش � خوردم ب�ش�� آت�شم خاموش � شد

...مد�� گذشت

� و گفتم :�ق�ه لواشک و پرت کردم روی نا�لونای عقب ماش��

� من دارم � خوا�م رس�د�م ب�دارم کن...  حس��

� �ستم که  �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و و راحت لم دادم داشتم چشمام و 
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متوجه ن�اە اش شدم

!چ�ه؟...

ـ تو اصال �ه فکر من ن�س��ا

 چ��ار کنم؟... 
�

خب ع��زم م��

�گ�� �خواب راحت �اش...�گ�� �خواب... ـ ه��� عشقم

� هم خواب و ترج یح دادم �ه زل خوا�م ن� اومد حوصله ام � رفته بود واسه هم��
�� بهش گفتم دستم و جلوی دهنم گرفتم و �ا ز�ون �� ز�و. زدن �ه اینورو اونور

...وا�سه

� کنار �ه دشت وا�ساد. �� ترس�د ماش��

� هم پ�ادە شد � خودم و گوشه ای کشوندم و �ا زانو ا. پ�ادە شدم حس�� فتادم روی زم��
....و ال� ال� چند �ار �فه کردم

د گفت � :�ا لح�� که نگرا�� توش م�ج م��

...ـ �� شد دن�ا ب�ینمت

�م و �اال بردم و �ه ق�افه ی رنگ پ��دە اش ن�اە کردم
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؟ ـ ق��ونت برم خو��

ن�اهم و ازش گرفتم

ه ن�ا� بهش �اشدم و دو�دم ��ــــع پ��دم �شت فرمون �م و خم کردم و از ش�شه �
� . انداختم ...هنوز � جاش بود �� بهش خند�دم ش�شه رو دادم �ای��

ع��زم تا � � خوای اونجا وا��؟...

: اومدو خم شد و ن�ام کرد

...ـ من نم�ام تو برو

:�ا ل�خندی مضحک گفتم

!چ�ه � تر�؟... 

عت تمام روندم جمله ام تموم �شدە بود که درو �از کردو �شست روشن کردم و �ا � 
خودش  اما خوب �لد ترس اش و �ه روی. دوست داشتم عکس العمل اش و ب�ینم

�ه موز�ک رپ �ا صدای �لند �� کردم. ن�ارە

...بزار �� شه موز��م آە �ا �ه نوری �م( 
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� زار�... تو انقدر جذا�� که نم�شه �ه لحظه ازت دوری کرد )آرم��

 م�کنم دلم موز�ک رپ � خوا...
�

!دمن نم�دونم چرا وق�� دارم رانند�

د که نزنم �ه � � و د�د م�� ه جا�� و درحا� که �ا چشما�� درشت شدە فقط مس��
:هردوتامو نفله ش�م گفت

...واسه این که تو اون �لت �ه جو مغز ن�ست -

:صداش �اال رفت

جلوتو ب�ااا...منو ن�اە نکن -

چند �اری ز�گزا� رفتم. خندە هام اوج گرفت

راە �ک ساعته رو ن�م ساعته �و تهش و هم اوردم

� و متوقف کردم و گفتم  کردم کنار جادە ماش��
�

:احساس خست�

� در اخت�ار خودت... ...ب�ا ماش��

:نفس راح�� کش�دو گفت

� ...خدا آدمت کنه...تنها آرزو�� که � تونم برات �کنم اینه که - هم��
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� هم پ�ادە شد. خند�دم و پ�ادە شدم حس��

وع �ه �ار�دن � کرد جام ون و تع��ض آسمون ابری بود و �ارون �م �م داشت ��
کرد�م و راە افتاد�م

اگناە دارم �خد... ـ ع��زم تو �ه خودت رحم ن� ک�� �ه من رحم کن 

� در حال حرکت لب �ایی�� اش و  � ل�ام گرفتم و  جلو رفتم و �� توجه �ه اینکه ماش�� ب��
ز کردو دن�اله متعجب ازش جدا شدم که تند �م��ندش و �ا. م�ک زدم که زد رو ترمز

...ی بوسه رو گرفت

کشوندم که ��   درحا� که �� در �� � بوس�دم دستم و گرفت و آروم �ه سمت خودش
وع کرد �ه �از کردن د�مه ه. اخت�ار خودم و �ه سم�ش حرکت دادم از . ای �التوم��
...تنم درش اورد و روی �اهاش �شوندم

� را�طه ح��ص شدە بودم و که اصال برام مهم نبو  د کنار جادە انقدر برای داش��
� جاش ن�ست �ا چشمای  �ه خوردە صور�ش ازم فاصله گرفت و ! وا�ساد�م و تو ماش��

ودم که خمار شدە ی جذا�ش توی چشمام زد �قه اش و گرفتم و کشوندمش سمت خ
...ادخندە ی مستانه  ای �داد و �ه بوسه ی پر هوس لذت �خشش ادامه د

ی �ه عم� کردن قصدمون نموندە بود که �ا صدای آالرم گوش�ش ل � �امون از هم چ��
...جدا شد

� �الفه و عص�� گفت :حس��

خروس �� محل لعنت ای بر �در -
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:ز�ر لب گفتم

... � آم��

ون �کشه که نتو�ست رم دستم و اومدم که ب. داشت گو�� اش و از ج�ب شلوارش ب��
� ابروهاش جا خوش کردە بود گفت :گرفت و �ا اخ� که ب��

من هنوز �ا شما �ار دارم...کجا؟ -

...صوای گوش�ش قطع شد 

قدام کرد واسه دس�ش و �شت �مر بردو دو�ارە ا. ل�م و گ��دم و �م و ز�ر انداختم
ق � شد�م تو حال برای �ار دوم داش��م غر . تموم کردن �اری که ن�مه تموم رهاش کرد

!خودمون که آالرم گوش�ش حس و حال عاشقانه رو ازمون گرفت

ون کش�دو وصل کرد :حر� و عص�ا�� گوش�ش و از توی جی�ش ب��

؟ وق�� �ه �ار جوا�ت و نم� - �� � دم �ع�� �ار الوو مرض داری �شت � هم زنگ م��
حالیته �ا نه؟؟؟...دارم دستم بندە نمیتونم � فه�

رق ش�م خودم حاال که د�دم قسمت ن�ست ما �ه خوردە تو تنها�� و لذت خودمون غ
� �ا اخم ز�ر چش� ن�اە کرد و گوش�ش. و روی صند� ام کشوندم و رو �ا�ه ی  حس��

...نگهدارندە ی م�ا�ل گذاشت استارت زدو راە افتاد�م

:صدای بهت زدە ی رضا فضارو پر کرد
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 _ � ن � عقل...خول شدی؟...چته تو حس�� م�ان تو که  واال م�گن اینا�� که زن م�گ��
�دتر شدی

�� ....هوی رضا حرف دهنت و �فهمااا... � داری �ا شوهر من حرف م��

:خند�دو گفت

نکنه دس�ش بندە تو بودە هووم؟...�ه �ه دن�ا خانوووم_ 

� همد�گه رو ن�اە کرد�م و همزمان از خندت منفجر شد�م  ...من و حس��

الووو...هوی �ا شماما! �ه من � خندین؟_ 

� �ا خندە گفت :حس��

...ب�ند �مشو د�گه �شنوم صداتو...رضا ب�ند -

...زنگ نزدم صدای مخم� دن�ا خانوم و �شنوم که...�ارت داشتما_ 

� عص�� شدو گفت :حس��

...�فهم داری �� م�گ�ا...هوی رضا -
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ی نگفتم که...آروم �اش �ا�ا...خ�� خب خ�� خب _  � نهجای خواهرمو ...چ��

ی م - �  اخه الدنگ تو مگه خواهر برادری �ت � شه همینجوری �ه چ��
�

��

:خند�دو گفت

 ...واال که �م ن� شه_ 
�

راست م��

بنال ب�ینم �ارت چ�ه مزاحم -

...م��م مزاحمتون شدمااا_ 

� دس�ش و جلو بردو �الفه گو�� و قطع کرد  ...حس��

عه � ذاش�� حرفش و بزنه خب...

 جز مسخرە �ازی ندارە ولش کن -
�

این احمق حر�

ە سکوت همه جارو پر کرد �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و از ش�ش ون خ�� ه �ه ب��
...شدم

•••

 � "حس��
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اقارحمت... 

�دو �دو �ه سمتم اومد

ــ سالم اقا رس�دن �خ�� 

مر�...سالم... 

� و �از د. چمدون هارو و برداشت و برد. �دون این که بهش ��م. صندوق و زدم ر ماش��
�شست از ن�اە  �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام. کردم �ه ق�افه ی معصوم دن�ا زل زدم

...کردن بهش لذت � بردم

...دستم و اروم روی صورت اش کش�دم

عشقمم... 

:�ا ش��دن صدام چشماش و آروم �از کرد و �اصدا�� خا�الود لب زد

!�� شدە؟... 

؟ ـ رس�د�م ن� خوای پ�ادە ��
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� پ�ادە شد دست اش و گرفتم از ماش��

کش و قو� �ه �د�ش داد

ـ اخ�ش

از حر�ات اش خندە ام گرفت 

راە افتاد �ه  جلو جلو . ق�افه ی معصوم و �چه گونه حر�ات ��ونه و عج�ب و غ��ب
درو �از کرد و وارد شد �شت �ش وارد شدم. سمت در ورودی خونه

هیچ جا خونه ی خودە آدم ن� شه .... ـ این �ار واقعا د�گه اخ�ش

 هیچ جا خونه ی خود... 
�

ە آدم ن� شه؟وا دن�ا مگه از خونه مردم اومد�م که م��
...خ��ه و�الی شمالم مال خودمونه ها

من اینجارو ب�ش�� دوست دارم...ـ خب عشقم 

...خدا شا�س �دە... 

:م پچ زدجلو اومد رو پنجه وا�سادو صورت اش و �ه صورتم نزد�ک کرد و آرو 

...دوست داش�ن�ه ـ اینا همه کنار تو قشنگ و
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...دستم و �شت �مرش بردم و تو �غلم کشوندمش   

ج��ه نکردە آرام�� که کنارش ثان�ه �ه ثان�ه احساس � کردم و کنار هیچ کس ت
...بودم

� اون همه آدم عاشق دن�ا ش. خداروشکر که د�دم اش ...دمخداروشکر که ب��

...ک� که لحظه �ه لحظه ب�ش�� عاشقم � کنه

�ه سمت اتاق خواب قدم برداشت

•••

"دن�ا

م و وارد اتاق خواب شدم روی تخت بزرگ دونفرمون �شستم و �ه �شت خود
...انداختم

هوووف.... 

� وارد اتاق شد �ارو�� اش و در اورد و روی تخت انداخت . حس��

م حموم �اری داش�� �ه بتول خانم �گو ـ من م��

1326



بتول ک�ه؟...

ـ زن اقا رحمت د�گه

�اش برو...اهااا �ادم رفته بود   ...

فت داشت �ه سمت حموم م��

منم ب�ااام...

و درو �ست چشم غرە ای اومد که خندم گرفت  وارد حموم شد. �ه سمت  لم برگشت
ی. �اشدم �ه ل�اس راح�� پوش�دم � ون زدم بوی قرمه س�� �ل خونه رو در بر   از اتاقم ب��

گرفته بود

خونه � �شت اش �ه من بود. پ��دم تو اش��

ە �ا �الی ر�ز ش�پوری �ه تن داشت هن �لند قهوە ای ت�� جلوی دهنم  دستم و . پ��
:گرفتم و �لو�� صاف کردم

ِاهم ِاهم...

...�ه سمت ام برگشت

 � ــ سالم خانم خ����
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سالم مر�... 

� شما ــ ماشا� بزنم �ه تخته چقد قشنگ��

:ل�خند زدم گفتم

لطف دار�ن... 

فت و �ه چ ا�� و زمزمه مدام ن�اهش روم � چرخ�د و ز�ر لب ق��ون صدقه ام م�� � ��
!چقدر �ا مح�ت بود. م�کردو فوت م�کرد طرفم

بو کش�دم.جلو رفتم در قا�لمه رو �از کردم

�تونم که خ��ه...  � �ه �ه آش��

ـ �له شمام لطف دار�ن 

�ه صند� دادم عقب و �شستم

...

یهو از خواب پ��دم 

� داشت کراوات اش و جلوی آینه � �ست ...تم�اشدم و �ه سمت اش رف. حس��
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ـ عه ب�دار شدی عشقم

صبح �خ�� ..اهوم...

ـ اووو صبح توهم �خ�� 

؟... �ن �سالم�� !ت�پ زدی جا�� م��

کت د�گه ـ ��

�دە واست ب�ندمش...

جلو اومد. دستم و �ه سمت کراوا�ش بردم

پ�شون�مو بوس�د. کراوا�شو مرتب و خوش�ل �ستم

�ه سمت آینه برگشت

 ...ـ �ار��ال
�

�ه تو م�گن زن زند�

 ام ارە؟... 
�

چون �لدم کراوات ب�ندم زن زند�

:خند�دو گفت
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 ...نخ��  -
�

چون همه �� تمو� بهت م��م زن زند�

ن�ا� �ه �تا �اش انداختم

هن سف�د و ک راوات راە کت و شلوارو جل�قه ی �مه ای اش ف�ت تن اش بود پ��
...راهش

!منو �اد برد پ�ت � نداخت

عشقم...

...ـ جان

چرا انقد خوش�ی�� هووم؟...

:خند�دو ل�م و کش�د

ـ تو چرا انقد خوش�� هووم؟

کتا...  داری �ه �اری م�ک�� �اهات ب�ام ��

احت کن ـ ع��زم ب�ای اونجا چ��ار اخه؟ �مون خونه اس��

سوف�ارو اخراج کن تا �اهات ن�ام...
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وع م�کنا - ب�خ�ال... ای �ا�ا دن�ا �از داری ��

نه عص�� شدم و گفتم � :از این که � د�دم دارە ز�ر حرفش م��

� تو بهم قول دادی...  ...حس��

شه؟مرد وقولش د�گه �ا...ـ ارە ع��زم قول دادم � قولمم م�مونم د�گه

چشمام و ر�ز کردم و بهش زل زدم 

ـ خب د�گه من برم د�گه

...برو دلم برات تنگ م�شه... 

م��م م�خوای نرم؟...ـ اخ اخ منم

�مون پ�شم...نرو...منم دارم همینو م��م د�گه... 

وع کرد �ه خند�د ��

...ـ نه د�گه �ا�د برم �� �ار موندە که �ا�د انجامشون �دم
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عههه درد ...

:�ه خندە هاش �ا�ان دادو آروم گونه ام و نوازش کرد

ـ مواظب خودت �اش �اشه

توهم مواظب خودت �اش �اشه؟...�اشه ...

ـ چشمم

خ�� خب برو د�گه ...

؟ ونم م�ک�� !ـ داری از خونه ب��

زود...برو برو...ارە...

ما م زن م�گ�� ـ م��

مح�م زدم تو �ازوش 

جرا�شو نداری...غلط م�ک�� ... 
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� کردو گفت :�ا خندە �ی �اال و �ای��

-  
�

جرا�شو ندارم...راس م��

ا آن�تا گو�� و برداشتم و �. �� دوساعت گذشت. �ا خندە خداحاف�� کردو رفت
...تا�� دم در منتظر بود. توی �ه �افه قرار گذاشتم

وش�دم و شال �ه �التوی طو� تا روی زانو هام پوش�دم کفشای �اشنه �لندم و پ
مشک�م

ە خالصه کردم ...آرا�شم و توی �ه رژ ت��

ساعت دو �عد از ظهر بود 

� دق�قا � م�اد خونه چون هر آن ام�ان دارە بزن ه �ه �ش زودتر ن� دو�ستم حس��
...�عد میومد د�گه و� خب معموأل دو �ا سه �ه. ب�اد �ا �ارش طول �کشه دیر تر ب�اد

� هم تصم�م گرفتم زودتر راە بیوفتم که تا از � �ار ب رنگشته بود خونه واسه هم��
ازما�ش و . ممانتو�� که آزما�شم و توی ج�ب اش گذاشته بودم و پ�دا کرد. �اشم

م��ا�لم و توی ک�ف مش� دس�� ام گذاشتم

از محوطه بزر�مون گذشتم. راە افتادم

و�ش اوردم ان�تا بود  صل کردمو . گوش�م �ه صدا در اومد از توی ک�ف ام ب��

الو ... 
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� �شت در حرف تو دهنم  دستم  و �ه سمت در بردم درو �از کردم �ا د�دن حس��
:�ه ابروش و �اال انداخت وگفت. ماس�د گو�� و قطع کردم

!ـ کجا ع��زم ؟

:هول و دس��اچه گفتم

ون...داشتم... فتم ب�� !�ع�� پ�ش �� از دوستام!...داشتم م��

وارد شدو در �ست

؟...  !عه چرا در و �س��

ـ � خوای منو تنها �ذاری و بری؟

...زود بر � گردم �خدا...

و�� خونه انداخت و  کردو گفت ن�ا� �ه نمای ب��
�

:پو�

ـ من چجوری این خونه رو �دون تو تحمل کنم هووم؟

 نرم؟...
�

!�ع�� م��
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ـ ق��ونت برم �گو دوس�ت ب�اد اینجا

ای خدااا

ون ساعت هشت شب میومد  فتم ب�� خونه که از  شا�سم که ندار�م حاال ا�ه من نم��
دادم که ب�ادpmدستم و گرفت و �ه خونه برگش��م �ه آن�تا . تنها�� بپوسم

� � :لند شدداشتم واسه عوض کردن ل�اسام �ه اتاقم بر� گشتم که صدای حس��

ـ دن�ا ناهار خوردی؟

اهوم گشنم بود خوردم...

برو برو �ه �ارت برس...ـ �ارە خو�� کردی ع��زم

� بود �ه اتاق خواب رفتم � غذاش روی م�� ه �لوز و شلوار �. بتول خانم مشغول گذاش��
پوش�دمشون.ساتن قرمزو مش� داشتم

...�لوز تا روی �اسنم � اومد و از وسط �ه �م��ند مش� داشت

� شلوارش هم دم �اش گشاد بود �ه دس�بند طال نازک و خوش�ل داشتم ر  وی م��
ندم و کفشای مش� �اشنه �ل. موهام و �از کردم و �شتم ر�ختم. گذاشتم اش

�ه خوردە از عطر خوش بوم و �ه ل�اس ام زدم. پوش�دم

 � خونه رفتم حس�� � خونه دس�بندو برداشتم و از اتاق خارج شدم �ه سمت آش�� �  تو اش��
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نبود

� کجاست؟... بتول خانم حس��

� ظرفا برداشت و گفت :دست از شس��

� دستاشونو �شورن ــ خانم فک کنم رف��

اها...

� دستاش بود. در �از بود. �ه سمت دس�شو�� رفتم وی م�ل رفتم و ر . مشغول شس��
�شستم

ون اومد �ه ن�ا� بهم انداخت از دس�شو�� ب��

ـ �ه �ه دن�ا خانوم

بهش ل�خند زدم و جلو رفتم 

ب�ا این و واسم ب�ند...

بوس�د دستم و . دس�بندو ازم گرفت و دور مچم انداخت و قفل کوچولوشو �ست

ـ ق��ونت برم 
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یهو �ه دود غل�ظ دورمون پ�چ�د

ماشا� ماشا� ...چشم �د دور...ــ اس�ند دونه دونه

...�ا دود اس�ند حس کردم راە نفس کش�دنم �سته شد

وای بتول خانم خفه شدم... 

ـ ماشا� چقد بهم م�این

�ه �فه کردن افتادم

یوان آب هم ب�ار�ه ل...دن�ا حساس�ت دارە... ـ مر� بتول خانم اینو ب�� خاموش د�گه

خونه رفتم. از کنارمون رد شدو رفت � � ه. واسه آب  خوردن �ه آش�� م رفت حس��
ل�اساش و عوض کنه

� �عد از چند . �شستم مشغول تماشا شدمTvرفتم و روی م�ل رو �ه روی  حس��
...دق�قه اومدو کنارم �شست

ای �ا�ا آن�تا چرا انقد دیر اومد؟ مردم انقد منتظر شدم... 

ـ حرص نخور ق��ونت برم م�اد د�گه
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:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

خسته شدم...

ازم جدا . اومد صور�شو اروم اروم جلو اورد که ل�امو ببوسه که اف اف �ه صدا در 
ون داد :شدو حر� نفسش و ب��

� خودم �از م�کنم ـ �ش��

...�اشدو درو �از کرد

س نفس زنان تند که آن�تا وارد خونه شد �ه استق�الش رفتم نف �ک دق�قه �شدە بود
تند گونه هامو بوس�د

؟ ــ ق��ونت برم خو��

مر� تو چطوری؟... 

� برگردوند و �ه سالم احوال پر� گرم کردو �ه س مت ام �شو �ه سمت حس��
دست اش و روی شونه ام بردو �ه خوردە عق�م کش�د. برگشت

...ــ ب�ینم تورو
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:متعجب گفتم. کنج�او ن�اهش روم چرخوند

!چ�ه؟...

!ــ عوض شدی

!شا�د تو دیوونه شدی...نه �ا�ا همونم...

...ش��ه...ــ نه �خدا ق�افه ات تغی�� کردە

؟... !ش��ه ��

!�خدا ش��ه مامان ها شدی!...ارە ارە!...ــ ش��ه مامان ها شدی

� �ا کنج�اوی �ش و کج کرد �تا �ام . و بر انداز کرد �ا ش��دن جمله ی آن�تا حس��
:ندە ا�� زور� گفتم�ا خ! وای �ع�� انقد �اردار شدنم روی چهرە ام تاث�� گذاشته بود؟

 نه... 
�

 آن�تا م��م دیوونه شدی م��
�

...�� داری م��

ــ نه �خدا جدی م��م

� برگردوند و گفت :دو�ارە �شو �ه سمت حس��
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ــ نه اقای مقدم؟

� روم چرخ�دو درحا� که تو فکر بودو شوکه :گفت  �ه �ار د�گه ن�اە حس��

!ـ واال �� ��م

تند دست اش و گرفتم �ه �� از اتاق ها بردم اش

س تمام وجودم و در برگرفت. روی م�ل �شست و لم داد ...اس��

ی و بهت ��م... � آن�تا � خوام �ه چ��

ـ �گو ع��زم

...راس�ش...

� ب�ینم � م�غ پر کندە شدی ب�ا �ش�� !ـ چرا ع��

. کنارش �شستم  رفتم و . دستام یخ کردە بودند ح�� از �ه ز�ون اورد�شم ترس داشتم
�م �م داشت ش�ل   ان�ار که هنوز �اورم �شدە بود �اردار بودم و �ک نطفه توی ش�مم

...� گرفت و رشد � کرد

ـ خب حاال حرفت و بزن
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دستام و تو دستاش گرفت

...ـ وای دن�ا یخ زدی که

دست اش و روی پ�شون�م گذاشت

...ـ تب ام که نداری

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

آن�تا ...

...ـ عه �گو د�گه

:ن�اهش کردم و تند گفتم

من �اردارم...

رها  دستامو . دهن اش �از موند چشماش قلم�ه شد. شوک عجی�� بهش وارد شد
...کرد

توروخدا ...�گو که شوخ�ه!...شو�� داری م�ک�� د�گه؟! ...ـ وای خا� �ه �مون شد
!�گو شوخ�ه من طاقت هضم اش و ندارم 
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...چ��ار کنم آن�تا �ه راە حل جلوی �ام �ذار...نه �خدا جدی م��م... 

!مگه تو قرص ن� خوردی؟... مگه!!!...ـ چ��ار کردی دن�ا؟

:�ا صدای �غض آلود گفتم

 بیوف�� ...نه...
�

� اتفا� و کردە بودم کف دستم و ب...احمق بودم فکر ن� کردم همچ��
همون هفته ی اول حامله � شم و خودم و ب�چارە م�کنم؟

...م�دو�� ا�ه �درت �فهمه چه �ال��  -

اون ن�ا�د �فهمه...

� قدی که نم�مونه ...ـ �الخرە که ش�م ات �اال م�اد هم��

:اش�ام �از�ر شد و هق زدم

س وارد نکن من خودم �م فکرو خ�ال ندا...  ...رمتورو خدا انقد بهم اس��

:وم لب زد�غلم کرد و درحا� که غرق در اف�ارش بود و دن�ال �ه راە حل آر 

ـ �� ��م بهت ع��زم؟ �� ��م؟
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:ازم جدا شدو گفت

ش و �کن�م !ـ �ا�د تا ش�م ات �اال نیومدە ��

!منظورت چ�ه؟... 

...ـ سقط

 آن�تا ...
�

 �چم و �کشم؟...�� داری م��
�

!�ع�� تو م��

ندە نگهداری�کش تا او�� که دوسش داری و بتو�� ز ...�کش تا زندە �مو�� ...ـ ارە

 ن...ادامه ندە...دست بردار از این حرفااا...
�

من ...زنخواهش م�کنم د�گه حر�
سم...نمیتونم  ...�ه من تلف شهاون �چه چه گنا� دارە که �ا�د � ندونم �ار ... می��

!ـ �ع�� تو ن� تر� از �درت ؟

ز این که �فهمه و ا. �ا فکر کردن �ه کوروش تمام تن و �دنم م�لرز�د � ترس�دم ازش
ان ناشد�� بزنه � ترس�دم :�ا گ��ه گفتم! دست �ه �ارای ج��

� چقدر �چه دوس دارە... ...وشحا�ا�ه �فهمه از خ...آن�تا تو که نم�دو�� حس��
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:پ��د میون حرفم و گفت

...ـ �ه راە د�گه هم داری

� ام اش�ام �ا� کردم و �ا ل. �ا ش��دن جمله اش متحول شدم ح�� ام�دوار �ا آست��
:گفتم

!چه را�؟...

ی �ه جای �ارا�� که مقا�ل در�افت  قرار�ودە در ـ هر چه زودتر مدارک و واسش ب��
 ک�� ...مدارک واست انجام �دە

�
� زند� � و ...�ذارە �ا حس�� دوست داری؟ اصال تو حس��

ی که � خو  � � �ارو � کردم من �ه اون چ�� س�دم، فکر خو�� بود �ا�د هم�� استم م��
ی که � خواست � ...اما اون. کوروش هم �ه اون چ��

�ه ب. اون عالوە بر مدارک دن�ال انتقام بود اون . زنهاون � خواست بهش ��
� و نابود کنه � . اما مگه من � ذارم. � خواست حس�� و  فقط عشق حاال د�گه حس��

 خودم جون اش اون �ا�ای �چه ای بود که من دلم ن� اومد �خاطر زند . هم� نبود
�

�
م ! و �گ��

... � هوی حرف دهنت و �فهما اقای مقدم نه حس��

:خند�دو گفت
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دوسش داری؟...ـ خب �اشه اقای مقدم

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

...خ�� ز�اد...ارە...

منم بزودی خاله � شم د�گه...ـ ق��ونت برم من

...�ا چشمای خ�س ام ل�خندی زدم

آن�تا بنظرت از �س اش بر م�ام؟... 

...ـ ا�ه � خوای �چه تو نگهداری �ا�د تمام س� ات و �ک�� 

� ن�ست؟...  بنظرت دزد�دن اون مدارک خ�انت �ه حس��

 دن�ا ان�ار �ادت رفته تو چه موقعی�� هس��ا
�

...ـ �� داری م��

اومدم که جوا�شو �دم که در �ه صدا در اومد

ب�ا تو...

� جلومو گذاشت  ��� وارد شد روی م�� هر . اشونبتول خانم �ا سی�� چای و ش��
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دوسا�ت شد�م و �حث و عوض کردم

؟...  ا آ�� خب د�گه چه خ��

رفت و درو �ست

ـ ه��� سالم�� ع��زم

؟...  از برد�ا چه خ��

�م گرفتم تصم...�ه قول خودت عشق که زور� ن�ست...ـ د�گه �اهاش �اری ندارم 
برم دن�ال ک� که دوسم دارە و واقعا منو � خواد

...اف��ن خب...

مش � کنم بهم توجه � کنه،�ه جورا�� کنارش احساس آرا...ـ م�الد �� خ���ه

از حرفاش خجالت � کش�د راە �ه راە ن�اهش و ازم � گرفت 

خت ��� واست خ�� خوشحالم آن�تا ام�دوارم خوش�...�تو �اال �گ�� دخ�� ...

:بهم ل�خند زد و گفت
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اش � کن�م  نگران این قض�ه هم ن�اش �اهم درست...ـ مر� ع��زم 

فس راحت خدا کنه �ه خو�� و خو�� تموم �شه و �عد مدت ها من �ه ن...اهوم...
...�کشم

�د �ه دلت راە ندە درست م�شه همه ��  -

...مشغول خوردن چای�امون شد�م

� مشغول تماشای . واسه �درقه ی آن�تا �اشدم و دن�الش رفتم درو  .بود Tvحس��
...برای آن�تا �از کردم

خوشحال شدم ع��زم... 

:گونه ام و بوس�دو گفت

ـ منم عشقمم

� �شنوە پچ زدم :جوری که حس��

� ��م قض�ه رو؟... آن�تا بنظرت �ه حس��

:�ه خوردە مکث کرد و گفت
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ە تا �ک  به��
�

�گهماهه دـ ارە �گو ، �الخرە که � فهمه االن بهش ��

�ع�� ��م د�گه؟... 

ـ اهوم

:صدامو �اال بردم

ای �اش واسه شام م�موندی...

ـ نه ع��زم دیر وقته د�گه برم

...�عد �� حرف �الخرە خداحاف�� کردو رفت

� تو �ش�من نبود �ه اتاق خو . �ه �ش�من برگشتم اب �ک کش�دماز اونجا�� که حس��

روی تخت دراز کش�دە بودو چشماشو �سته بود

محض این که  �ه. رفتم و �م و روی �ازوش گذاشتم و دستم و روی س�نه اش بردم 
ش مچالم کردمتوجه حضورم شد �ه پهلو خواب�دو طبق عاد�ش مثل �ه �الش تو �غل

� اروم�� ...  حس��

ـ چ�ه جوجه ؟
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...گناە دالم...استخونام خورد شدن خوو...

ب�ینم این دوس�ت �� م�گفت هووم؟ -

، �� � گفت ؟... ب��زم رو دار�ه  نکنه انتظار داری �ل حرفامون و ب�ام! وا �ع�� ��
واست؟

 بود که دم در زد -
�

نچ منظورم اون حر�

!کدوم؟...

...همون که � گفت ش��ه مامان ها شدی و فالن -

:�ه چشمک زدو در ادامه گفت

�ه هووم؟ - نکنه واقعا خ��

:ن�اهم و ازش گرفتم و �م توی گودی گردن اش فرو بردم و گفتم

...معلومه که نه دیوونه...عه...

ی ن�ست - تو چشمام ن�اە کن و �گو خ��

1349



:متعجب خودم و عقب کش�دم و ن�اهش کردم

...�ا...نکنه حرف منو قبول نداری...دارم بهت م��م ن�ست د�گه...

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم

�� کردی که �ارای �ه �ارا �ا �� اینکه �خوای درمورد �چه دار شدن �امن حرف بز�� ...
؟ او� اش و انجام دادە �ا��

:تو �لو خند�دو �ا لح�� مرموز گفت

...نه �ا�ا -

راس�ش و �گو...این نه �ا�ای تو خ�� حرفا توش بودا... 

خسته ام...عه دن�ا گ�� داد�ا �گ�� �خواب -

!وول خوردم که ولم کنه اما ول کن نیود

م �خوا�م؟... !تو خسته ا�� من �ا�د �گ��

قفل دستاش و مح�م کردو تو �غلش چلوندم 
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...منم �خوا�م ـ ا�ه م�خوای �خوا�� �گ�� �خواب ا�ه م�خوای وول �خوری و نذاری

ا د�دنم حرفش بزور �ه خوردە خودم عقب کش�دم و �ا ق�افه ای جدی بهش زل زدم �
و قطع کرد

...خب ادامه ش؟...

چ��ارت کنم...ـ ا�ه هم م�خوای وول �خوری �مون د�گه

خودشم از حرف خودش خندە اش گرفت

چشمامو . ش�دپ�شو�� اش و �ه پ�شو�� ام چسبوند و دست اش و اروم روی موهام ک
...�ستم و �ه خواب عم��� فرو رفتم

اد اوردن قو� که �ه �م�� از �ک هفته �ه �ا�ان ماە موندە بودو لحظه �ه لحظه �ا �ه �
س و ترس قل�م و ت�ف م�کرد کوروش دادە بودم ب�ش�� اس��

...گه دست �ه �ار � شدم�ا�د د�

 کنم و �چه ام و نگهدارم
�

� زند� �ا�د هر چه زودتر  �ه قول آن�تا ا�ر �خوام �ا حس��
ط ق�ل�م ط های جد�دم و جا�گ��ن �� م و �� � . �کنم مدارک و واسه کوروش ب�� حس��

��ار بود

گو�� و برداشت شمارە مامان اش و گرفتم

گو�� . عوتمون کنه�عد از �� سالم و احوال پر� �الخرە �اری کردم که واسه شام د
...و قطع کردم 
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...��ــــع �ه دوش گرفتم

ون کش�دم و ر�ختم روی ت خت و مشغول �ا حوله ی حموم �ل ل�اسام و از �مد ب��
...ن�م ساع�� گذشت. انتخاب شدم

� شدم �ا ش��دن صدای اف اف متوجه اومدن حس��

صداش زدم. صدای سالم اش توی خونه پ�چ�د

اومدو تو چهار چوب در وا�ساد

ـ جااانم عشقمم

خسته ن�ا�� ...سالاام چطوری نفسم...

مرس�� ع��زم -

هن های مجل� رو برداشتم و گفتم :دو تا از پ��

� این خ��ه �ا این؟... � بب�� حس��

�ه ن�ا� �ه ل�اس ها انداخت

!ـ جا�� � خوای بری ؟
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ارە � خوام برم ترک�ه...

:جلو اومد �ا اخم گفت

!ـ کجااا ؟

ترک�ه... 

...ـ داری � �ه �م � ذاری د�گه

...�ا د�دن ق�افه اش زدم ز�ر خندە

!ـ �ا توعما کجا � خوای بری ؟

عشقم امشب قرارە ب��م خونه ی مامان�ینا د�گه...

!ـ مامان�ینا چ�ه ؟

ای �ا�ا منظورم مامان و �ا�ات بود... 

؟...ـ اهاا ، خب  �ه دعوت � �سالم��
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مامانت...

خودش زنگ زد...ـ اوە اوە

نگف�� کدوم �� خ��ه ...ارە د�گه...

�ه ن�اە دقیق تر �ه ل�اس ها انداخت. جلوتر اومد

خب ؟...

�شو �اال اورد

ـ تو هر �� بپو�� بهت م�اد

؟...  � !هم��

ـ ارە د�گه ، مگه غ�� از اینه

�ه سمت �مد رفت کت اش و در اورد

کت مد و ل�اس�ا... البته طراح ل�اسم هس�� فک کنم...مثال رئ�س ��

ما � خور�ا �اشو �ه ل�اس بپوش � ...ـ عشقم اووو تا شب م�دو�� چقدە د�گه موندە
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...�اشو

:روی ل�ه ی تخت �شستم و ز�ر لب گفتم

...مردم شوهر دارن منم شوهر دارم...

هن اش و در اوردو روی ل�اسای روی تخت پرت کرد جلو اومد پ��

؟... چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

� هوووم؟من از � �ار اومدم خسته ام م�فه...ـ ع��زم چرا منو درک ن� ک�� 

راستم � گفت �ا�د درک م�کردم

...شدم �ه �لوز شلوار راح�� پوش�دم و از اتاق خارج. �اشدم و �غلش کردم

� خانوم ...ــ �فرمای��

� خوش�� که چ�دە بود اشارە کرد تم و منتظر روی صند� �شس. بتول خانم �ه م��
� شدم � صند� کنارم و عقب کش�د و �شس. دە د�قه ا�� گذشت. حس�� تحس��

؟... چرا اینجا �شس��

�ه ن�ا� بهم انداخت 
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!ـ کجا �ش�نم ع��زم؟

...رو �ه روم... 

ـ من دوست دارم کنار عشقم �ش�نم

:�ا اخما�� درهم پچ زد. ل�شو کش�دم

...ـ عهه دن�ا نکن بتول خانم � ب�نه زشته

خونه رو ن�اە ک � مشغول . ردم�ه خوردە �اسنم و از روی صند� �لند کردم و آش��
� ظرفا بود شس��

� . � جام �شستم � انداختم و گف�� :ن�ا� �ه حس��

؟.... وع ک�� ن� خوام ��

خند�دو �شقا�م و برداشت و توش برنج ر�خت

یهو متوجه ! �� اشتهام ز�اد شدە بود هر�� � خوردم س�� ن� شدم. مشغول شدم
� شدم �م و �اال بردم و متعجب گفتم :ن�اە حس��

!چ�ه ؟...
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ـ ع��زم؟

هووم؟...

ـ من زن چاق دوس ندارما

:�ا عص�ان�ت گفتم

!االن منظورت اینه که من چاقممم؟...

ـ نه م��م �ه خوردە �م�� �خور چاق ��� 

 ... � حس�ی��

ـ جااانم

قاشق و چن�الم و پرت کردم تو �شقا�م

م... اصال من انقد ن� خورم تا �م��

� اومد �ه اتاق خواب برگشتم از آینه ی ق دی خودم و ن�اە �� اعتماد بنفسم �ای��
ش قسمت �اسن و . کردم � تنه  �ه خوردە ت�ل تر از ق�ل شدە بودم و� ب�ش�� �ای��

...بود
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ح�ه ی ش�م مثل هم�شه �مرم �ار�ک و خوش فرم ح�� ذرە ا�� چر�� اضافه تو نا
...نداشتم

� من زشت تو فکر رفتم روی تخت �شستم و �الش ام و �غل کردم �ع�� از نظر ح س��
...بودم؟

...�ه فکر رژ�م افتادم

ی نخورم الغر � شم... � ...�ه چند روزی چ��

� وارد شد زش برگردوندم  �ه ن�اە �� اهم�ت بهش انداختم و روم و ا. در �از شدحس��
:آروم پچ زد. روی تخت خ��د و �ش و تو گردنم فرو برد

عشقممم -

جوا�ش و ندادم از دست اش دلخور بودم

ـ �ا توعما عروسک

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

ە بری این حرفارو �ه �ه آدم خوش استا�ل بز�� من چاقم و ز ... ...شتبه��

ما م زن م�گ�� ـ م��
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برو ،برو زن �گ�� ...

ـ برم؟

ە شدم بهش خ��

نکنه را�� شدی �ه زن گرفتنم؟...چ�ه هووم؟ -

� من چاقم واقعا؟... حس��

 د�گه سخت آدم چاق که �شه الغر کردن خ��...ـ ع��زم من واسه خودت گفتم �خدا
م�شه واسش

ب�ینم تو  واسه من اصال سخت ن�ست، چند روز ه��� ن� خورم تا زام�� �شم... 
خ�الت راحت م�شه اقااا

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ دست بردار دن�ا ، من ��م غلط کردم خ��ه

ارە خ��ه �گو...
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ـ ��م؟

اهوم...

ـ م��ما

خب �گو...

ـ دن�ا م��مااا

چونه شو دو دستم گرفتم و صور�شو فشار دادم

ون � ل�ای �ه �چه زد ب�� ل�ای خوش فرمش ع��

ن� خوااای �گ�� نگووو...

ودم کش�دم �شت دستم و برداشتم و �الش تو �غلم و ز�ر �م گذاشتم پتو رو روی خ
بهش خواب�دم

ـ عشقم ن� خوای واست ل�اس انتخاب کنم هووم؟

من نم�ام خودت برو...

��م�اشو ل�اساتو انتخاب کن آمادە شو ب...�اشو!...ـ �ع�� �� من نم�ام؟
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گفتم نم�ام...

ـ چرا اخه ؟

برگشتم و �ه ن�ا� بهش انداخت ل�امو او�زون کردم

� اومدە ... ون ک� ب�ی�تم... اعتماد بنفسم �ای�� ن� خوام برم ب��

:اخماش درهم شدو گفت

 �� � � ...ـ دن�ااا این چه حرف�ه م�� نمت�ه �ار د�گه از این حرفا بز�� م��

� کش داری کش�دم و گفتم. چشمام قلم�ه شد :ه��

؟... !چ��ار م�ک��

وع کرد �ه خند�دن �اشدم و �شستم ��

...نه �گو خجالت نکش...

اصن �ه من م�اد دست بزن داشته �اشم...ـ �ا�ا من غلط �کنم
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نه گذاشتم و نه برداشتم جواب اش و دادم

ارە...

!ـ جدا؟

اهوم...

ـ ع��زم �ه خوردە دقیق تر بهم ن�اە کن

چشمامو ر�ز کردم

؟ ـ داری چ��ار م�ک��

دقیق بهت ن�اە م�کنم د�گه...

حاال �ه ن��جه ا�� هم رس�دی -

ارە...

ـ خب؟
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داری ...وغ ��مچ��ارت کنم؟ وق�� بهت م�اد دست بزن داشته �ا�� نمیتونم که در ...
داری...اقا

ـ دس�ت درد نکنه د�گه

ون برە رفتم و دست اش و گرفتم شت�ه سمتم برگ. �اشد که از اتاق ب��

؟... عشقمم ن� خوای ل�اس هام و انتخاب ک��

 زد. �ه ن�ا� بهم انداخت
�

ل�خند پر از ذو�

ـ �اشه بپوش ب�ینم

... � �ش��

�اراوان چو�� �از کردم

و  هن قرمز رنگ �لندم و �ا کفشای �اشنه �لندم و پوش�دم و ب�� �ا د�دنم . ن رفتمپ��
ون کش�د خاموشش کردو رو تخت گذاشت اش ...�ش و از تو گو�� اش ب��

ـ �چ�خ

�ه چ�خ زدم
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نظرت؟...

مو�� های خ�� ـ ع��زم اوال خ�� �ازە �ما � خوری دوما این ل�اس مخصوصا مه
 

�
...بزرگه نه مهمو�� خانواد�

:دست �ه �مر وا�سادم و �ا اخما�� درهم گفتم

خ�� خب تموم شد؟... 

ـ �ا اجازتون

ون ... �اشو ، �اشو برو ب��

...عه دن�ا -

جلو رفتم دس�شو گرفتم و تا دم در کشوندمش 

ون.همه اش � دە بودم رو �د جور حساس ش. خند�د درو �از کردم و هل اش دادم ب��
د حرفا�� که در مورد استا�ل � ول�اسم م��

ە برداشتم و پوش�دم � قد نود ت�� �ه شلوار ج��

� هاش کف دستم و � پوشوند �التوی پو  ست تا روی زانوم و �ا �ه �لوز �اف�� که آست��
...تنم کردم و چ�مه های �اشنه �لند خوش�لم و 
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موهامو سشوار کش�دم و �شت ام انداختم

�ف دس�� �ه آرا�ش خوش�ل کردم و �الە مش� ام و �م گذاشتم ال� مش� و ک
� �ا �ا د�دنم جلو ا. کوچولوم و برداشتم و از اتاق خارج شدم ومدحس��

ی ...ـ جووون چه دخ��

:گفتم  چسبوندم و  دستم و �ه س�نه اش. �ا �� مح� �ه ن�ا� بهش انداختم

برو کنار...

درحا� که �تا�ام و ن�اە � کرد تو �لو خند�د

� زدن �ه ناخن روی م�ل �شستم و �ا روی �ا انداختم و مشغول ال. از کنارش رد شدم
...هام شدم

ام و خوش�ل و انقد دقت و ظرافت تو �ارم �ه خ�ج دادم که �الخرە همه ی ناخن ه
مرتب ال� زدم

ـ خب �اشو ب��م خااانم

� و �از کر  دم و �شستم و �م �اشدم ک�ف ام و برداشتم و جلوجلو رفتم خودم در ماش��
� حرکت کرد.و �ه سمت ش�شه برگردوندم  �م �شت چراغ قرمز ا�ستاد. ماش��
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� حا�م بود � من و حس�� سکوت �� سا�قه ای ب��

� بود انگ شتم و از �شت دو�ارە قطرە های �ارون در حال چک�دن روی ش�شه ی ماش��
دن�الشون و  ش�شه روشون گذاشتم و همراە �ا مس�� حرک�شون روی ش�شه لغزوندم و 

گرفتم

ـ دن�ااا

هوووم؟...

:�ا ��� گفت

ـ مگه بهت نگفتم هیچ وقت از این �لمه استفادە نکن

؟... �� � حرفتو بزن...چرا �م داد م��

ـ ه��� ولش کن

�گو د�گه...

ـ گفتم که ب�خ�ال

� ها�� که اروم در حال رد شدن از کنار  � �ه ماش�� مون بودن ن�اە از ش�شه ی ماش��
...دو�ارە سکوت. � کرد
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رفتم و تو �غلش �شستم.�التوم و در اوردم که کوچولو تر �شم 

بوسه های ر�زی �ه گرد�ش زدم. �م و تو گرد�ش فرو بردم

؟ ـ عصا�مو خورد م�ک�� �عد آرومم م�ک��

...�ه چشماش زل زدم

ـ ق��ون چشمات برم

� های �شت �مون سکوت عاشقانه ی ب�نمونو بهم زد بوق ماش��

� �جات تا حرکت کن�م  ـ اخ اخ دن�ا �ش��

بزور خودم و روی صندل�م کشوندم و �شستم

بهش ل�خند زدم. دستم و گرفت بوس�د

� پ�ادە شد�م ن و �در و پ��ا ل�� جو . حرکت کرد�م طو� نکش�د که رس�د�م از ماش��
وارد خونه شد�م و �شس��م. �ه استق�المون اومدند

:ل�� جون گفت

ا ــ خب د�گه چه خ��

1367



:بهش ل�خند زدم و گفتم

سالم�� ...

� �شست گونمو مح�م بوس�د پ��ا اومدو وسط منو حس��

ــ دلم برات تنگ شدە بود زن داداش

منم دلم برات تنگ شدە بود ع��زمم...

� �ا اخما�� درهم �ه پ��ا زل زدە بود :حس��

 � ـ پ��ا �اشو برو �ه جا د�گه �ش��

عه عشقم چ��ارش داری؟...

ــ راست م�گه چ��ارم داری دوست دارم اینجا �ش�نم

:مقدم �ه ن�ا� بهمون انداخت و چشم غرە ای واسه ی پ��ا اومد

ــ پ��ااا
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پ��ا �ا د�د�ش �اشدو روی م�ل رو �ه رومون �شست

� بهم نزد�ک�� شد دست اش و دور �مرم بردو �ه خودش چسبوندم حس��

ــ دن�ا جون ع��زم

�م و �ه سمت ل�� جون برگردوندم

جانم؟...

�ه؟ ــ ق�افه ات مثل خانومای �اردار شدە خ��

�ا حرفش شوک عجی�� بهم وارد شد 

:آب دهنم و قورت دادم پ��ا �ا ذوق گفت

!ارە دن�ا؟!...�� �چه؟ -

� انداختم کنج�او بهم ن�اە � کرد :نداخت و گفتابرو�� �اال ا.�ه ن�ا� �ه حس��

ـ دن�ا مامان �� م�گه؟

:بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم
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ی ن�ست... نه هنوز خ��

ی ن�م � � � گفتم �عد �ق�ه. ترجیح دادم چ�� � او�زون شدل�ای ح. اول �ا�د �ه حس�� س��

ـ عه مامان چرا ال� آدم و ام�دوار � ک�� 

� �ارە که تو �شخ�ص ام اش��اە � کنم !ــ اول��

:مقدم ن�ا� �ه منو ل�� جون انداخت و گفت. �س�ار مصنو� خند�دم

 �� � ...ـــ عه خانوم عروسمون هنوز کوچولوعه این چه حرف�ه م��

پ��ا مدام �ش تو گو�� اش بود

خونه رفت �م �م داشت گشن � . ه ام � شدل�� جون عذر خوا� کرد و �ه سمت اش��
� انداخت گرم گفت و گو �ا �درش بود ن�ا� �ه حس��

ش کندە � شد دن�ال �ه ر  ا� بودم واسه تو فکر �اری بودم که �ا�د امشب حتما ��
ح�� �شه بهشون اما اون که مدارک و جا�� ن� ذارە که �ه را. ورود �ه اتاق مقدم

� داشت دس��

س عجی�� بهم وارد شد  ی تو خونه داشت اس�� �  چ��
�

��ا بهم زل زدە پ.حتما �او صندو�
بود

متوجه �حث  �ا د�دن ن�اهم بهم چشمک زد در جوا�ش �ه ل�خند تح��لش دادم یهو 
� شدم :رو کرد �ه پ��ا و گفت. مقدم و حس��
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� رنگ توی �او صندوق هست ب�ارش م برو �ه ل�ست س�� ــ دخ��

ی د�دی؟ د�دی گفتم �اوصندوق دارە
�
ی ا

�
ی ا

�
...ا

� گفت :اومد که �اشه حس��

� پ��ا خودم م�ارمش ـ �ش��

:پ��ا لم دادو گفت

ــ به�� 

ت اش و مرتب کردو راە افتاد �اشد ت���

:تند گفتم. فرصت خو�� بود

منم م�ام...

� �ا ش��دن حرف ام � جاش موندو �ه سمتم برگشت �ا و مقدم ن�ا� �ه پ� . حس��
!انداختم بهم زل زدە بودند

�ع�� م��م که منم دوست دارم �اهات ب�ام اجازە هست؟هووم؟...

� گفت :مقدم �ا ل�خندی مح�ت آم��
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م برو...ــ برو دخ��

ل�خندی زدم و از جام �اشدم

� راە افتادم م �ه جلوی �ه در از �له ها �اال رفت�. ک�فم و برداشتم و �شت � حس��
ە ی طال�� وا�ساد�م � دس��گرە چرخون. قهوە ای بزرگ �ا دستگ�� . دو در �از شدحس��

:ن�اهم کرد و �ا ل�خند گفت

 � ـ �فرماای��

:بزور ل�خند زدم و گفتم. �دجور ذهنم درگ�� بود

مر�...

 بود. وارد شدم
�

اتاق خ�� بزر�

� خ�� بزرگ و �ه صند� چر� دق�قا رو �ه روی در بود رە های خ�� بزرگ پنج. �ه م��
� و صند� فضای اتاق و ز��اتر کردە بود ه �او صندوق چشمم �. و �لند �شت � م��

 افتاد که گوشه ای از اتاق و در بر گرفته بود 
�

مش� بزر�

� �ه سمت اش رفت  حس��

� �ار مقدم گذاشتم جل. رمز �اوصندوق د�جیتا� بود و رفتم که رمزشو ک�فم و روی م��
ب�ینم

وع کرد �ه زدن رمز ��..

)450268: (رمز
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چند تا .ادم نرە��ــــع �ه سمت ک�ف ام رفتم گو�� و برداشتم و رمزو سیو کردم که �
ون کش�دو درش و �ست ی توی دست داشت �ا دقت �ه �اغذا. �اغذ از �اوصندوق ب��

اش ن�اە � کرد

... � م��ما حس��

ـ جانم

�در اتاق �ارە بزرگ و خوش�� دارە ها...

:�ا خندە جلو اومد و گفت

بزرگ و خوش�له ـ خب اتاق خواب من توهم

...من گفتم اتاق �ار نگفتم اتاق خواب که...

انگشت و روی ب�ن�م کش�د و پ�شون�مو بوس�د

...ـ عشقم ب��م د�گه

� بودو برنداشتم ..ک��� که روی م��

� از اتاق خارج شد�م ه هر بهانه ای من �ا�د �. گوش�م و دستم گرفتم همراە �ا حس��
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...که شدە �ه �ار د�گه تنها�� �ه اتاق �ار مقدم بر� گشتم

� شام امادە بود  � رفت�م م�� از �له ها �ای��

� ش � گذاشت و �ا هم �ه سمت م�� � �اغذای توی دست اش و روی م�� . ام رفت�محس��
�شس��م و مشغول خوردن شام شد�م

ــ خب عروس �لم چه خ�� از �ا�ای�نا خ��ن؟

مر� �در �خ���ه شما اونا هم خ��ن...

� دلمون براتون تنگ � شه...ــ خب خداروشکر چند �اری �ه ...ب�ش�� بهمون � بزن��
� گفتم ب�ارە ب�ی��مت حس��

� ن� ذارە ... راسش من دوست دارم ب�ام حس��

� ن�اە کرد و گفت :متعجب و اخم �ه حس��

!ــ راست م�گه ؟

� کوپ کردە بود لیوان و پر آب کردو � کش�د. حس��

...د چشمـ خدا شاهدە منم دوست دارم ب�ام و� �ارم اجازە نم�دە ، وقت ش
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:زد صور�ش و جلو اوردو حر� در گوشم پچ. ق�افه اش خندە دار شدە بود

�� دخ�� ، من � گفتم ن� ذارە بری خونه ی � � ا�امـ چرا حرف ال� م��

ا�ه دلت � خواد حرف ال� نزنم ب�ش�� ب�ارم اینجا... 

چشممم -

حرفاتونو �ذار�ن واسه �عدا...ــ �چه ها شامتونو �خور�ن

ـ چشم مامان

�ا صدای �لند گفتم که �ق�ه هم �شنوند. دو�ارە مشغول شد�م

� من دوست دارم امشت اینجا �مونم... . حس��

:ل�� جون گفت

ق��ونت برم ع��زم �مون_ 

کت ـ عه مامان، فردا �ا�د برم ��
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وع کرد �ه حرف زدن :مقدم ��

کت و �ذار واسه �ه روز د�گه ��م ــ خب ��

...ـ �در جان اخه

 � ــ اخه ماخه ندارە د�گه امشب م�مون��

 نزد
�

� در مقا�ل حرف �درش حر� حس��

ـ چشم

ــ اخ جون من امشب � خوام پ�ش زن داداش �خوا�م

� اخماش درهم شدو رو کرد �ه پ��ا و گفت :حس��

ـ منم روی �انا�ه م�خوا�م را�� شدی پ��ا خانوم؟

� خند�د�م �عد از خوردن شام. �� �ه حرف حس��

�اس هام و ل. ل�� جون �ه اتاق خواب راهنمای�مون کرد و بهم ل�اس راح�� داد
. ل زدم�ه رمزی که تو گو�� ام سیو کردە بودم ز . پوش�دم و روی تخت �شستم

...عذاب وجدان داشتم ،اف�ارم اذیتم م�کردن
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� � فهم�د �ا�د چه غل� � کردم؟ وق�� که خود مو جای اون ا�ه �ه روزی حس��
تصور � کردم

ە و نمیتونم خودم و ب�خشم این �ار ته ته نامر  دی بود و� �ا�د چ��ار قل�م آت�ش � گ��
� کردم 

راە واسه در  دست روی دست � ذاشتم و �چه ام و عشقم و از دست � دادم؟ تنها 
� بود � موندن هم�� ش�م و �ا ش��دن صدای �از شدن در صفحه ی گو . کنار حس��

� وارد شد دە بودل�اساشو عوض کر . خاموش کردم و روی عس� گذاشتم اش حس��

ـ چطوری عشقم

خ��م...

�ه ن�اە دقیق تر بهم انداخت

ـ خوب بنظر نم�ای

نه خ��م...

ساعت اش و در اوردو کنار گوش�م گذاشت

ماتاق �امال تار�ک شد س� کردم ا. ا�اژورو خاموش کردو دراز کش�د زش فاصله �گ��
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ون ب�ام و �ا�د تا صبح تو ه مون حالت � خواب�دما�ه �غلم م�کرد د�گه ن� تو�سم ب��

:�ا لح�� که �امال پ�دا بود  تو فکرە گفت

ـ دن�ا

جانم...

:نفس عم��� کش�دو گفت

ـ دوست دارم

�دجور ابراز عالقه اش روم تاث�� گذاشت

نجام �دم بر ا�ه ح�� �ه �لمه ی د�گه ادامه م�داد دست از �اری که م�خواستم ا
م�داشتم

آروم لب .  داشتن�ا�د تحت تاث�� حرفاش قرار م�گرفتم اما �غض دست از �م برن�
:زدم

منم دوست دارم...

م منتظ. اروم دستم و نوازش م�کرد ر شدم که س� کردم جلوی احساساتم و �گ��
...�خوا�ه

� شدە بود که هر آن �ه خواب � رفتم و دو�ارە ا . ز خواب � پ��دمانقد �ل�ام سنگ��
تق���ا ساعت سه نصف شب شدە بود
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� رفتم گوش�م و برداشتم ینکه �ا صدای واسه ا. آروم از جام �اشدم و از تخت �ای��
...م برداشتم�اشنه ی کفشام ک� و ب�دار نکنم �ای برهنه �ه سمت در خرو�� قد

� درو آروم �از کردم و خارج شدم و � ا همون ر�تم آروم و همزمان �ا ن�اە کردن �ه حس��
� �ه سمت اتاق �ار مقدم قدم برداشتم � �اورچ�� ...�اورچ��

نگ �ه دم در اتاق فاصله ی ز�ادی �ا اتاق خوا�مون نداشت �ا هزار �د�خ�� و دنگ و ف
ە رو چرخوندم و ��ــــع وارد شدم و درو �ستم �ا و  رودم نفس راح�� �ار رس�دم دستگ��

کش�دم

فلش . مدستم و �ه سمت �ل�د برق بردم اما ��ــــع از روشن کرد�ش من�ف شد
...گوش�م و روشن کردم و جلوی �ام انداختم �ه سمت �اوصندوق رفتم

س داشتم و ترس�دە بودم ک. رمزی که سیو کردە بودم و زدم ه دستام � لرز�دانقد اس��

سته چ�ارو ز�رو رو ن�ا� �ه داخل �اوصندوق انداختم تمام برگه ها دالرها و سندو د
کردم

 جای این که �ه. چشمم �ه پوشه ی خا� رنگ افتاد که �ه مهر قرمز رنگ روش بود
ون از اتاق برای چند لحظه خش�م زد ...��ــــع بردارمش و بزنم ب��

ک و �ه �ل� هام �ا د�د�ش تمام �د�خت�ام و دردهام جلوی چشمم رژە � رفتند و اش
تزر�ق � کردند

� گذا شتم اش اومدم دست لرزونم و �ه سمت اش دراز کردم، برداشتم اش و روی زم��
� جلوی د�دم �ه تص��ر کش ...�دە شدکه در �اوصندوق و ب�ندم که چهرە ی حس��
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 کرد �ه احساس �د عذاب وجدان لرزش دستام و ب�ش�� � کردو من و ترغ�ب �
دلم . ��ه کنمدلم � خواست �ش�نم و ساعت ها گ! برگردوندن مدارک توی �اوصندوق

� ه م شخصی�� � خواست چشمام و �از کنم ب�ینم همه ی اینا خواب بودە و حس��
� که پر از لحظه های لذت �خش ب ود نقش آف���� بودە که توی این داستان غم انگ��

...کردە

مهم نبود  دلم � خواست دو�ارە ت�د�ل �شم �ه همون دخ�� قوی که ه��� واسش
جزء د�دن ماما�ش

� من روی زندگ�ه نک�ت �ارم تاث�� . اما چه فا�دە ی هم � گذارە؟مگه م�ل و خواس��

� مدارک �جاش �ه سمت م �از�ر � شد �ا وجود تمام غم و غصه ها�� که �عد گذاش��
رش و �ستم اش�ام و �ا� کردم پوشه رو برداشتم و داخل �اوصندوق گذاشتم و د

ک�فم و برداشتم و ��ــــع خودم و �ه در اتاق رسوندم

!حرف هاش، تهد�داش. ناخودآ�اە صدای کوروش توی گوشم ا�و شد

� شد افتادم،  �اد �چه ای که توی ش�مم بود و داشت هر لحظه رشد � کرد و بزرگ
 � ...�اد حس��

تمام لحظه های خوشم توی �م تکرارو تکرار شد

 و �د�خ�� �ه اون ک� بود که �اوجود اینکه بودن من کنارش مساوی بود �ا درد� 
...هیچ ق�م�� نمیتو�سم رهاش کنم

�ه های که کوروش قصد داشت بهش بزنه رو ند  توان د�دن ��
�

اشتم از طرف از طر�
 کردن �دون اون رو نداشتم

�
ه �اوصندوق �م و برگردوندم �. د�گه هم توان زند�
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...�اچند لحظه ای وا�سادم و فکر کردم یهو دل و زدم �ه در . چشم دوختم

ون کش�دم � ام درب شو �ا آ. �ه سمت اش رفتم �عد از وارد کردن رمز پوشه رو ب�� ست��
ن�ا� �ه دور . پوشه رو داخل ک�ف ام گذاشتم. �ا� کردم که اثر انگشتم روش نمونه

...و برم انداختم که هیچ مدر� و از خودم جا نذاشته �اشم

ه �ا گوش�ش اومدم که در اتاق و �از کنم که صدای پ��ا رو توی سالن ش��دم ک
!س�دمتر ! صح�ت � کردو پ�دا بود �ل سالن ز�ر قدم هاش داشت � گذروند

روی ! مه اش و ادامه �دەاز اینکه یهو�� �خواد درو �از کنه و ب�اد تو اتاق �درش و م�ال
� �شستم و �شتم و �ه در چسبوندم که ا�ه خواست �ازش کنه تا ح دودی مانع اش زم��

...شم

ی که ازش � ترسدم �م اومد � ...دق�قا همون چ��

ە چرخ�دە شدو چند �اری �� در �� �ه در تقه ای زدم و حلقم بودو �ل قل�م ت! دستگ��
ی و�ری ز�ر دلم. �دنم �ه �دت��ن ش�ل ممکن یخ زدە بود ...م درد � کردتو این ه��

...�دنم لرز�د و ترس و اضطرا�م چند برابر شد

 � افتاد؟. دستم و روی ش�مم بردم
�

گ��ه ز�ر لب پچ   �ا ! نکنه داشت واسه �چه اتفا�
:زدم

 بیوفته...خدا�ا خودت بهم رحم کن...
�

کن امش�م و �ه   �م�م...نذار واسه �چه ام اتفا�
...خو�� و خو�� از � �گذرونم

کوت سالن تازە متوجه س. اصال خو�� و خو�� و نخواستم �مک کن ترسم �م�� �شه
!شدم
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ە چرخ�دە ن� شد � �لند دستم و �ه دیوار گرفتم و �دنم و ا! د�گه دستگ�� ز روی زم��
...کردم

� شدم ک� توی سالن ن�ست ...گوشم و �ه در چسبوندم و مطم��

درو آروم �از کردم و از الی در

ع خودم و �ه ��ــــ.ن�ا� �ه دورو برم انداختم  خداروشکر هیچ کس توی سالن نبود
اتاق خواب رسوندم

� هنوز خواب بود ...ک�فم و ز�ر تخت گذاشتم.حس��

رحا� که دستم و دراز کردم و دس�ش و گرفتم و د. ��ــــع روی تخت دراز کش�دم
:�غض توی �لوم اشک و �ه چشمام روانه � کرد پچ زدم

ز این �ار ام�دوارم درک ک�� که من را� �ج...ام�دوارم �ه روزی منو ب�خ�� ...
 که برام ساخ�� �گذرم...من...نداشتم

�
...من نمیتونم هیچ جورە از زند�

� ل�ام در رفت دم و ناله ای از ب�� ...یهو از درد �ل� هام و بهم ف��

و توی �غلم  پهلو �ه پهلو شدم و طبق روان هم�شه �الش و از ز�ر �م برداشتم
دم !درد عجی�� توی دلم پ�چ�دو حس کردم شلوارم خ�س شد. ف��

.. .�الش و رها کردم و �� اخت�ار جیغ خ��� کش�دم

... � ...حس��

د توی گوشا � دم که صداش که ترس توش م�ج م�� :م پ�چ�د�ل� هام و روی هم ف��
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!...دن�ا -

دمانگشتاش و توی د از درد دستم و �ه دس�ش رسوندم و �ا تمام قدرت ستام ف��

م... م...دارم از درد م�م�� ...دارم م�م��

...تو که خوب بودی   ...چت شدو یهو!...چته نفسم؟ -

�لند تر �کشم دس�ش  از درد �ه خودم � پ�چ�دم و نفسم �اال ن� اومد که جیغ دو� و 
:روی ش�مم گذاشت و گفت

!...دلت درد م�کنه دن�ا؟!...ارە؟!...دلت درد م�کنه؟ -

ودش و �ه در اتاق تمام جونم و �ه �ار گرفتم �لند جیغ کش�دم که دستم و رها کردو خ
رغاهای �ل طو� نکش�د که چ. صداش و � ش��دم که ماما�ش و صدا � زد. رسوند 

� تو ات ...اقخونه روشن شدند و از اقای مقدم گرفته تا خدمت�ارا ر�خ��

ح�ت دست اش و روی پ�شون�م گذاشت و �ا مهرو م. ل�� جون دو�د �ه سمتم
خالصانه اش پ�شون�م و بوس�د

ی ن�ست آروم �اش - � ...آروم �اش ...ق��ونت برم چ��
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د گفت � :�شت �ش پ��ا اومد و �ا لح�� که ترس توش م�ج م��

...تو که حالت خوب بود...دن�ا جون_ 

:رو کرد �ه ماما�ش و گفت

�ە شب که حالش رو �ه راە بود! مامان چش شدە؟_ 

ە ف ام بردو �ه دست اش و �شت کت! تازە متوجه شدم ل�� جون دارە ن�ضم و � گ��
ی مقدم �ا همون آقا. �مک پ��ا و �� از خدمت�ارا بزور س� کردم از جام �لند شم

� �درانه جلو اومد روی موهام و بوس�د :لحن مح�ت آم��

م_  ...زنگ زد�م آمبوال�س. ..�ه ام�دخدا ه�چ�ت ن�ست...آروم �اش دخ��

ه �ل جهان روی چشمم �ه خون روی ملحفه افتادو ان�ار ک. کنار زد ل�� جون پتورو
�� این ! ت دادمشا�د واقعا من �چه رو از دس. �م خراب شد و لرزی ز�ر پوستم رفت

� �خواد متوجه �شه و دلش و �ه این خوش کنه که ما تو را�  دار�م من که حس��
!احمق �چه رو انداختم

م � وع دردم خ�� �م�� شدە بود اما د�گه نتو�ستم جلوی خودم و �گ�� ا صدای �لند ��
اما مگه . مم کنهل�� جون اش�ام و �ا� � کردو س� داشت آرو . کردم �ه گ��ه کردن

ا�� طعم آرامش و �چشه؟ �� � !قلب نا آروم من � تو�ست توی همچ��
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•••

 � "حس��

� �شسته بودم و ح�� ن� تو�ستم از جام �لند شم و �ه اتاق �ک  گوشه ای روی زم��
اش ترک  اون �ا صدای �لند اشک � ر�خت و قلب من ان�ار �ا هر ناله. �کشم

...آرزو کردم. بر � داشت

دهای اون مال من آرزو کردم از این لحظه تا آخ��ن ثان�ه های زندە بودنم تمام در 
...�اشه

یچ وقت آرزو کردم گوشام هیچ وقت صدای گ��ه کرد�ش رو �شنونم و چشمام ه
چون من �ا .  شدو ای �اش این آرزو برآوردە �. چشمای پر از اشک اش و تماشا نکنند

...� خ��دم �مال م�ل جلوی آرزو و خواسته � خم � کردم و دردهاش و �ه جون

:�ا صدای پ��ا �ل� هام و �از کردم

-  � ؟...حس�ی�� ە تو �شس�� !...چ��ار داری � ک�� ...اینجا زنت دارە از درد م�م��

ون کش�دم � نقاب دستام ب��  ام حرف اش و نا پ��ا �ا د�دن صورت خ�س. صورتم و از ب��
:تموم رها کرد و شوکه گفت

؟ - !تو داری گ��ه � ک��
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:تجلو اومدو خم شدو روی چشمام زوم کرد و �ا همون لحن بهت زدە گف

!�اورم ن� شه!...تو واقعا گ��ه کردی...تو -

...د�ا� کردمدستم و �ه دیوار گرفتم و از جام �لند شدم و گونه هام و تند تن

!مش�لش چ�ه؟!...حالش چطورە پ��ا؟...حالش؟...

ت�اری که اومد که حرف بزنه که صدای آمبوال�س توی محوطه پ�چ�دو صدای خدم
د فضارو پر ک � :رد�ه �عت از �له ها �اال � اومدو مامان و صدا م��

...خانووم...خانوم آمبوال�س اومد...خانوم_ 

قفسه ی س�نه ام  قل�م �ه �دت��ن ش�ل ممکن توی �ه. از جلوم رد شد و وارد اتاق شد
...� ک���د

دستام و . ون کش�دنددونفر بران�ارد �اال اوردن و طو� نکش�د که دن�ارو از اتاق ب�� 
� �ه �چه ی شش م و ع�� اله نزنم س مح�م مشت کردە بودم که جلوی �غضم و �گ��

� ممکن ب ...ودز�ر گ��ه که جلوی �در خورد شدن غرورم وحش�نا� ت��ن چ��

ە توی �لوم دس�� مردنه روی شونه ام قرار گرفته و �اعث شد �غضم و هرطور شد
:زندو�� کنم و برگردم �ه سمت �در

...مادرت کنارشه...�د �ه دلت راە ندە...درست � شه همه �� _ 
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در جواب اش ! ردجمالت اش آروم آروم روی زخم دلم تاث�� گذاشت و در نها�ت اثر ک
� کردم که �ه شو�� گفت :�م و �اال �ای��

؟...چ�ه خودت و �اخ�� که؟_  ر ن� ک�� فک...� خوای خانومت تک و تنها رها ک��
به�� �اشه �اهاشون بری ب�مارستان؟

:بزور ل�خند زدم و گفتم

� ...ارە... ...راس م�گ��

رو�� رسوندم ازش خداحاف�� کردم و �ه �عت �له هارو گذروندم خودم و �ه در خ
اهر شدو و وارد محوطه شدم �ه سمت آمبوال�س �ا تند کردم که مامان جلوم ظ

!دست اش و روی س�نه ام برد نگذاشت وارد آمبوال�س �شم

 _ � م حس�� � �شت �مون ب�این...من �اهاش م�� شما �ا ماش��

...آخه...آ...

داست خ�� پ�... ه�س حرف نزن برو روشن کن که �ا آمبوال�س برس�د ب�مارستان_ 
...حالت آشفته اس

ە بودم که هل ام داد :بهش خ��
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وا�سادە من ن�اە م�کنه...برو د�گه_ 

•••

"دن�ا

ان اومد و کنارم ل�� جون �ه عنوان همر . طو� نکش�د که خودم و تو آمبوال�س د�دم
:دستم و تو دست اش گرفت و گفت. درب �سته شدو حرکت کرد�م. �شست

!تو حامله ای دن�ا؟...تو -

:�ا چشمای خ�س اش�م توی چشماش ن�اە کردم

...فک کنم د�گه ن�ستم...فک کنم...

:دستم و بوس�دو گفت

ف�� نه؟چرا � شب که ازت پرس�دم گ...چرا زودتر نگف�� هووم؟...ق��ونت برم -

:هق زدم و گفتم
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� و سور�رایز کنم... � ک...دلم � خواست حس�� � �اشه که دلم � خواست اون اول��
و � شنوە ر بودم و �چه رو ا�ه �فهمه من �اردا...حاال �� م�شه ل�� جون؟...این خ��

ش و از دست دادم �خاطر این که نتو�سته ازم مراق�ت کنه هیچ وقت خود
...ن� �خشه

 �چه هم صحیح و ...ا�شا� که ه�چ�ت ن�ست...ع��زم نفوذ �د نزن ...عه -
� ن�ست...سالمه ا �چه سالم �ع�� وقت...ل�ه بی�� و خون��زی تنها دل�لش سقط جن��

ب�ش�� ...�� م�مونه فقط �ا�د �ق�ه ی دوران �ارداری رو ب�ش�� حواست و جمع ک
 نیوفته

�
م �اشآرو ...گ��ه نکن ع��زم...مراق�ت ک�� که خدا�� نکردە اتفا�

!...�ع�� ممکنه...

:نگذاشت ادامه �دم و گفت

ام �د�م واسه حاال فعال ب��م ب�مارستان آزما�شات الزم و انج...معلومه که ارە -
...صحت این موض�ع

دم و گفتم :دست اش و توی دستم ف��

؟...� ترسم...  افتادە �اشه ��
�

ا�ه اتفا�

� ترس و اضطراب خودش میتونه عامل اص� این اتفاق �اشه...ه�س - آروم ...هم��
�اش

 نزدم
�

دم و د�گه حر� � . �ل� هام و روی هم ف�� �ار از ته قل�م  اون لحظه برای اول��
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دم ...بهش گفتم چقدر تنهام. خدارو صدا زدم و �چه ام و �ه اون س��

...نمبهش گفتم چقدر درد و �د�خ�� توی زندگ�م کش�دم و دارم تحمل م�ک

...گفتم این �چه از ک� که دوس�ش دارم

ش صدرصد و از همه مهم�� بهش گفتم ن� خوام �خاطر از دست داد�ش که دل�ل
...اشته �اشمترس و اضطراب �خاطر گنا� بود که کردم تا اخر عمر عذاب وجدان د

دم �ه خودش !...و د�گه آروم بودم و همه �� رو س��

سونو انجام دادم  وارد ب�مارستان شد�م �� دوساع�� طول کش�د که آزما�شات الزم و 
� و  اقای مقدم پ��ا  توی لحظه لحظه اش ل�� جون کنارم بود و ح�� اجازە نداد حس��

...از این موض�ع مطلع شن

� نگ ی درمورد اینکه �ه حس�� � ه و این داستانا انقدر خانوم بود که تصم�م گرفتم چ��
ل�� جون  بهم �م وصل کردند و . بهش ن�م چون خودش � دو�ست �ا�د چ��ار کنه

.پتورو روم کش�د و کنارم �شست

!رو کردم بهش که ل�خند �ه لب داشت

...بنظرتون...

 واسه �چه ات نیوفتا...آروم �اش ع��زم...ه�س -
�

جواب ...دەخداروشکر هیچ اتفا�
...آزما�ش و ب�ارن دارو برات بن��سم ب��م خونه ا�احت ک�� 

:نفس راح�� کش�دم و �ا ذوق گفتم
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؟... � !توروخدا جدی م�گ��

:خند�دو گفت

...ارە -

...دست اش و روی ش�مم برد

�اورم ن� شه...دارم مادر�زرگ � شم... وای نم�دو�� چقدر خوشحالم -

د�گه تو خودم  ل�خند روی ل�ام �شست و از اون لحظه �ه �عد تصم�م گرفتم حرفام و 
� خودم و خدا درمیو�شون �ذارم و ازش �. ن��زم �ا تقه . مک �خوام�ل�ه � خواستم ب��

درو�از. ای که �ه دراتاق خورد ل�� جون از �اشدو �ه سمت در رفت

ون و گفت � و اومد که ب�اد تو که هل اش داد ب�� :حس��

کجا کجا؟_ 

:بهت زدە گفت

اومدم زنم و ب�ینما!...مامان -

احت کنه...برو_  ...برو که � خواد اس��
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:�ا صدای �غض آلودش گفت

� �� شدە - ازە ی صدسال این چند ساعت �ه اند...�خدا مردم از نگرا�� ...حداقل �گ��
 ن� زن�د...گذشت

�
چارە �اش�د�ه خوردە هم �ه فکر من ب�...چرا ه�چکدومتون حر�

ون خودشم رفت و درو �ست ...ل�� جون بردش ب��

•••

 � "حس��

...مامان هم قدم �اهام توی سالن قدم بر� داشت

-  �  نیوفته...آروم �اش حس��
�

و خونهحاال بر ...د�د�ش که حالش خوب بود...اتفا�

 ند�دین از درد �ه خودش � پ�چ�د �عد شما م...نصف ش�� ب�دار شدە...
�

� اتفا� �گ��
� �ارش �ه ب�مارستان کش�دە...نیوفتادە؟ ...خ��ه دار�ن � ب�ن��

:�ا عص�ان�ت گفت
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ی �شدە - � اری؟تو �ه �شخ�ص من شک د...ن� خواد نگران �ا�� ...گفتم که چ��

:قد� عقب گذاشتم و گفتم

...و� مامان...من غلط �کنم...من...نه واال...

ح�ت م�کرد قدم ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت �ا�ا که اونورە سالن �ا پ��ا داشت ص
:دو�ارە صداش زدم. برداشت

...�اتوعما...مامان...

ە ن�ام کردند لو�� صاف کردم و که �. �ل دک�� ، پرستارا دست از �ارشون کش�دن و خ��
� �ارصداش زدم :برای سوم��

...خانومه �اشف...

!ح�� لحظه ای س� نکرد برگردە ن�ام کنه

! و �ا �در شداز دور ن�اهشون � کردم که پ��ارو فرستاد برە و مشغول گفت و گ
. �ام کردنم�دونم �� گفت و �در �� ش��د که ل�خند روی ل�ای �در �شست و ن

...خدا�ااا

رم و ن�اە ل�اشون �اش �ه خوردە � تو�ستم جلو ب. �اش � شد از حرفاشون � دراورد
کنم ب�ینم � تونم متوجه �شم �� � گن �ا نه؟
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� و � خند�دند .مامان گرم گفت و گو بودو �ا �در � گف��

ی بود انداختم  که دن�ا توش �س��
�

ن�ا� �ه در اتا�

ە ن�اهم و ازش گرفتم و دو�ارە مامان و ن�اە کردم تا حواسش پرت گ فتو گو بود دستگ��
ە رو رها کردم. رو چرخوندم و وارد شدم رگشتم �ه سمت ب. درو آروم �ستم و دستگ��

...دن�ا و �ه �عت خودم و بهش رسوندم

•••

"دن�ا

�ا د�دن . از کردمتازە �ل�ام داشت گرم � شد که �ا گرم شدن ل�ام آروم چشمام و �
� اومدم که �ش�نم مانعم شد :حس��

...االناست که مامان ب�اد �له امو �کنه...�خواب �خواب -

؟... ��!

� من امشب هرطور شدە � خوام پ�شت �مونم...حرف نزن گوش کن - خودت ...بب��
ن برم خونه �ه مامان �گو �ه جوری راست و ر�ست اش کن �اشه؟ اون فک م�کنه م

م � کنه ن� تون م �خوا�م � فه�؟�ه نفعمه اما �خدا من برم خونه فکرو خ�ال پ��
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:کوتاە خند�دم و گفتم

... � ...�ه نفس �گ�� حس��

وس�د و دستم و گرفت و طوال�� ب. صند� و اورد و کنار تخت گذاشت و �شست
:گفت

خو�� دن�ا؟ -

...چه عجب حالمو پرس�دی...

ە شد !�� حرف بهم خ��

 نزدم و� �عد یهو حس کردم ل�� جون همه چیو بهش گفت
�

!هاولش حر�

ل�� جون �� بهت گفت؟...ل��...

نه اال ما - � ...واال ل�� جون شما �ا همه حرف م��

:موهام و نوازش کردو گفت

 افتاد واست هووم؟...خودت بهم �گو چت شد؟ -
�

چه اتفا�

� ...ه�چ�م �شد...ه��� ...�... �ه خوردە دلم درد گرفت هم��
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مگه � شه آدم �ا �ه دل درد �ارش �ه ب�مارستان �کشه؟ -

ەخودت که � دو�� من وق�� پ��ود � شم دل...وا معلومه که � شه... ...م درد � گ��

� کردم گفت :�ش و �اال و �ای��

دردت �جونم...� دونم...اهوم -

...خدانکنه...عه...

ە شد و این �ار من غم و اندوە و توی چشمای آ��  آروم آروم ! اش د�دمدو�ارە بهم خ��
!حلقه ی ناز�� از اشک توی چشماش �شست

... � !حس��

شماش و �ا� دستم و جلو بردم که صور�ش و نوازش کنم که �ش و ز�ر انداخت و چ
...کرد

� و د�د اخماش ل�� جون تا ح. یهو در �از شدو ل�� جون و اقای مقدم وارد شدند  س��
درهم شد

 _ � مگه بهت نگفتم برو خونه...حس��
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� برگشت و ن�اهش کرد حس��

...مامان آخه -

� اینجا �مونه؟...� شه...ل�� جون...  � شه حس��

آقای مقدم جلو اومد روی موهام و بوس�د

خداروشکر که �خ�� گذشت...عروس خوش�لم -

� متعجب گفت :حس��

!...مگه �ه دل درد نبود؟!...�� �خ�� گذشت؟ -

:برگشت و �ه ماما�ش گفت

مگه دلش درد ن� کرد مامان؟ -

:ل�� جون هول شدو جلو اومد و گفت

دلش درد � کرد ...ارە ارە_ 

� که هنوز از قض�ه � در نیوردە بودو پ�دا بود حرف ماما�ش و  ە  حس�� �اور نکردە خ��

1397



...و تو فکر ن�اهش روم � چرخ�د

:آقای مقدم گفت

�م خونه - � امشب ترخ�ص � شه م�� ...��م نگران ن�اش هم��

ترس �ل . فتادمتا اسم خونه اومد �اد مدار� که تو ک�ف گذاشتم و ز�ر تخت بود ا
...وجودم و پر کرد

� االن م�خوام برگردم خونه...من... ...من هم��

؟ - ��!

� منو ب�� خونه فضای اینجا اذیتم م�کنه... ...حس��

:ل�� جون گفت

...ع��زم ا�ه دوس داری ب��م خونه چرا که نه_ 

لطفا...ارە ارە ب��م...

...

...�ک ساعت �عد

...
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� در اتاق خواب و برام �از کرد . رداشتمآروم آروم �ه سمت تخت قدم ب. حس��
ک کنم دلم � خواست ��ــــع ز�ر تخت و چ. �شستم اومدو �م�م کرد دراز �کشم

� تو اتاق بودو ن� تو�ستم. ب�ینم ک�ف �جاشه �انه ...ح�ف که حس��

...پتورو روم کش�دو پ�شون�م و بوس�د

عشقم...

ی الزم داری؟ - � جانم ع��زم چ��

� شه �ه لیوان آب برام ب�اری �لوم خشک شدە...

...االن م��م برات ب�ارن...ق��ونت برم چرا که نه -

فت که خدمت�ارو صدا کنه که گفتم :داشت �ه سمت در م��

خودت ب�ارم...خودت...دوتا چای ب�ار �اهم �خور�م...نه نه...

!من؟ -

دلم � خواد خودت چای ب�اری �خور�م � شه؟...اهوم...
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:تو �لو خند�دو گفت

� االن دوتا چای د�ش م�ارم دوتا�� �خور�م - �اشه نفسم هم��

...رفت و درو �ست

� �شستم و �ه � رفتم روی زم�� ز�ر تخت �ک  ��ــــع پتورو کنار زدم و از تخت �ای��
روی  صدای �از شدن در اومد ��ــــع. �ا د�دن ک�ف نفس راح�� کش�دم. کش�دم

...تخت دراز کش�دم و �ه حال اول�ه برگشتم

...�ل�ام و روی هم گذاشتم

...صدای پ��ا توی گوشم پ�چ�د

دن�ا -

:آروم چشمام و �از کردم و گفتم

جانم ع��زم... 

:جلو اومدو گونه هام و بوس�د و گفت

ترس�دم که  وق�� د�دم داری گ��ه م�ک�� انقدر ...ق��ونت برم زن داداش خوش�لم -
 واست افتادە که...نگو

�
...گفتم نکنه اتفا�
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�م نبود که...عه پ��ا... � ...صحیح و سالم جلوت وا�سادم عشقم...چ��

� گ. �ش و ز�ر انداخت :فتدستم و تو دست اش گرفت �ا لح�� که غم انگ��

� برات گ��ه کرد - ند�دە بودم تاحاال گ��ه کنه...حس��

...دلم هوری ر�خت

 � ...نه برای غم توی صدای پ��ا �ل�ه برای حس��

اینکه دو�ارە تو  واسه. ک� که اصال معلوم نبود کوروش � ذارە کنارش �مونم �ا نه
:فکر نرم پر �شم از اضطراب و نگرا�� �حث و عوض کردم و گفتم

؟راس�ش و �گو تو واسه من نگران شدی �ا واسه داداشت هان...ب�ینم...

:خند�دو گفت

...َو ...واسه تو -

:مکث کردو گفت

واسه هردوتون خوو...واسه داداشم -

� درو �از کردو �ا دوتا چای و ش�ال  ...ت وارد شدهردوتا �اهم خند�د�م که حس��
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ون موقع�ت و عا� د�دی اومدی تو اتاق ارە - ؟ � خوای جای منو پ��ا تا من رفتم ب��
؟  تو دل زنم پر ک��

� گرفت رو کرد بهم و گفت :پ��ا ن�اهش و از حس��

...� بی�� �� م�گه دن�ا -

... � ...�ذا راحت �اشه...چ��ارش داری...عه حسی��

� گذاشت و گفت :جلو اومدو چای هارو روی م��

...�ار�ش ندارم -

� پ��ا شوهرم چقدر مه��ونه...اف��ن... . .  .بب��

...البته ا�ه این مح�ت ادامه دار �اشه...ارە دارم � ب�نم_ 

� دست پ��ارو گرفت و �ه سمت خودش کشوندو از روی تخت �لندش ک ردحس��

ون � خوام �ا زنم تنها �اشم...خ�� خب د�گه �چه پررو - برو ب��

� �ارە دارە می�ینه...زنم زنم_  ...ان�ار ز�ش و اول��
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� �ه سمت در � بردش برگشت و گفت :درحا� که حس��

مو�� ندارە_  �ادە م�ک�� �ه اون ف�� که روش پ...دن�ا چ��ار م�ک�� که این ازت س��
ماهم �اد �دە

ون و درو �ست ...هل اش داد ب��

صدای پ��ا آزار دهندە اس...سکوت مطلق...آخ�ش -

اومدو کنارم �شست چای هارو ب�نمون گذاشت

دوسش نداری؟...خواهرته ها...واقعا صداش آزار دهندە اس برات؟...

فقط دلم ن� خواد پرروش کنم...معلومه که دوسش دارم...عه دن�اا -

ش�دم که خند�دم و خودم و جلو ک. برام �ه ش�الت �از کرد. چای ام و برداشتم
وی ته دستام و ر . �خورمش که دس�ش و عقب کش�د و ل�اش و روی ل�ام گذاشت

ر�خت عمیق و  ر�شش بردم و �ه اندازە ی تمام نگرا�� ها و اشک ها�� که �خاطرم
...طوال�� بوس�دمش

اش و �ه سمت نفس نفس زنان � بوس�دم دست ! جلوتر اومد و بوسه هاش ادامه داد
ن چای که ب�نمون �لوز �اموا�� توی تنم بردو اومد که درش ب�ارە که �ا صدای فنجو 

:ق و نوق گفتمد�دم �� از چای ها خا� شدە بود رو تخت �ا ن. بود ازش جدا شدم
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... � � چ��ار کردی...حسی�� !!!بب��

ی �شدە ع��زم آروم �اش - � � د�...چ�� گه �ه ملحفه اس م��م ب�ان عوضش ک��

اومد�م �ه چای �خور�مااا...

...�� از چای ها هنوز موندە -

و �ا خندە  فنجون خا� شدە رو برداشت و نصف چای اون �� فنجون و ر�خت توش
:گفت

ب�ا تو اینو �خور منم اینو م�خورم -

...خند�دم و فنجون و ازش گرفتم

مر�...

خواهش � کنم -

� ...م��م ... حس��

:�ه خوردە از چای اش و خوردو گفت
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جان؟ -

م��م فردا ب��م خونه ی خودمون �اشه...

�ه مامان �گو اجازە اش و �گ�� ...چشم -

ممن �ه ل�� جون م��م و اجازە ا...تو فردا صبح زود منو ب�دار کن... و� ...ش و م�گ��
توهم �ا�د �م�م کن�ا

�اشه د�گه -

...خواب�دم �عدشم تخت گرفتم. �ا ل�خند فنجون و �اال بردم و چای ام و خوردم

� از خواب پ��دم �ا ش��دن صدای حس��

:�ا ترس لرز اینکه نکنه مدارک و د�دە �اشه گفتم

!چ�ه �� شدە ؟...

��ــــع �غلم کردو روی موهام و بوس�د

ی �شدە  � ...ـ ق��ونت برم اروم �اش، چ��

نفس راح�� کش�دم

:خودش و ازم جدا کردو گفت
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  د�شب گف�� ب�دارت کنم...ـ �اشو ل�اساتو بپوش ب��م خونه ی خودمون
�

�ه مامان ��
برگرد�ما

:�اشدم و گفتم

� ...مر� که ب�دارم کردی...ارە... ...ل�اسام و م�دی حس��

ون کش�د �ه سمت �مد رفت و ل�اسام و ب��

م�خوای �مکت کنم بپو�� ل�اساتو؟ -

� و روشن کن االن م�ام...نه... برو ماش��

!ص�حانه ن� خوری دن�ا؟ -

�م خونه ی خودمون م�خورم د�گه برو...نه عشقم... ...م��

:بهت زدە گفت

!�اشه ع��زم -

فقط دلم . تمجمع کردم و �س موهام و. تند تند ل�اسام و پوش�دم. رفت و درو �ست
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ون  نیوفتادە زودتر از خونه ی مقدم بزنم ب��
�

...� خواست تا اتفا�

ون اوردم �ه ن�ا� �ه داخلش انداختم خدار  وشکر مدارک � ک�ف و از ز�ر تخت ب��
جاش بودند

خارج شدم گوش�م و برداشتم و از اتاق. ز�پ اش و کش�دم و تو دستم گرفتم اش

� و من �ا �� دنگ و فنگ و �د�خ�� �الخرە ل�� جون �عد از �� سفارشا ت �ه حس��
� شد�م و . اجازە ی خروج داد خداحاف�� کردم و خارج شدم حرکت کردم  سوار ماش��

ردم که � � رس�م توی راە مح�م ک�ف و تو �غلم گرفته بودم و فقط �ه این فکر � ک
...خونه

ب�ست دق�قه ای گذشت وارد محوطه شد�م

� پ�ادە شدم و �ه راست �ه اتاق خواب رفتم درو �ستم ون اوردم پوش. از ماش�� ه رو ب��
� شک نکنه و ز�ر �شک تخت گذاشتم و مشغول در اوردن ل�اسام شدم که حس��

� وارد اتاق شد :همزمان �ا در اوردن کت اش گفت. حس��

� م�خور�ا  ـ عشقم آروم�� راە برو خدا�� نکردە زم��

نگران ن�اش حواسم هست...

ـ �ه بتول خانم که سالم ن� ک�� 

بتول؟... 
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وع کرد �ه خند�دن ��:

ـ بتول چ�ه �� ادب

خب بتول خانم؟...

ـ ارە گفت سالم نکردی ناراحت بود

اهااا �ادم رفت ب�خش�د...

ـ من ن�ا�د ب�خشم اون �ا�د ب�خشه

هن اش و �از � کردم �التوم و دراوروم و �ا عشوە جلو رفتم و درحا� که د�مه های پ�� 
...ش�طنت و توی چشمام اوردم و توی چشماش زل زدم

:آروم لب زدم

...عشقم تو خودتو ناراحت نکن...

دستام و گرفت و عقب عقب �ه سمت تخت بردم

�دن . دروم خ�مه زد و �ا چشمای جذاب اش توی چشمام زل ز . روی تخت افتادم
� اش روم انداخت وع کرد �ه ب. سنگ�� ...وس�دنم�ش و توی گردنم فرو برد و ��
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وی ش�مم �ه نفس نفس افتادم داشتم غرق بوسه هاش � شدم یهو �اد �چه ی ت
!افتادم که اون از وجودش مطلع نبود

وع کردم �ه تقل و جیغ کش�دم :�ا ب�اد اورد�ش ��

... � � برو کنار برو...حسی�� کناااار...حس��

ش�د اما از �ه خوردە خودشو عقب ک. دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار دادم
!روم �لند �شد

...جیغ دو� و کش�دم

برو کناااار... 

�دن اش و �لند کردو ��ا وا�ساد متعجب بهم ن�اە کرد

؟!ـ چ�ه �� شدە ؟ �� � !چرا داد م��

:�ت گفتم��ــــع �اشدم و درحا� که نفس توی س�نه ام ح�س شدە بود �ا عص�ان

 له � شممم؟؟؟...کثافت...
�

نم��

:تو �لو خند�دو جلو اومد که خودم و عقب کش�دم و گفتم

م حموم ل�اسام و امادە کن... من دارم م��
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ـ چشمم امر د�گه ای �اشه

امر د�گه ای ن�س�تت...

ون اومدم چشمم افتاد �ه ل�اس �اش انقدر . ام�ه دوش ب�ست دق�قه ای گرفتم و ب��
! فا�� که زدمعص�ا�� ن� شدم هم دلم براش تنگ شدە بود هم ناراحت بودم از حر 

:بتول خانم و صدا زدم

� کجاست؟... بتول خاااانم حس��

:وارد اتاق شد و گفت

کت ، م�ان وعدە تتون آمادە ست �� � ن�د؟ب�ارم م�ل ک...ــ خانم، اقا رف��

...تو برو ، من م�ام نه...

ل�اسام و تو دستم گرفتم. روی ل�ه تخت �شستمم

� �� منت بهم مح�ت � کردو دوستم داشت. دلم �دجور گرفت ت ، خ�ان. حس��
خ�انت ، خ�انت

کت. فکرای تو �م مدام عذا�م � دادند ...تصم�م گرفتم برم ��

�ن فرصت بود واسه این که خ�� �اردار شدنم و بهش �دم خونه رفتم�ه آش. به�� � ��:
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کت... م �� � و �ذار � خوام ب�� بتول خانم ناهار من و حس��

...ــ چشم خانم

 � خوام برم پ�شش ها...
�

� خوام سور�رایزش کنم... بهش ن�

ــ خ�التون راحت خانوم

�ه مانتوی . ب�ام دوست داشتم �ه ل�ا� و بپوشم که خانم تر بنظر . �ه اتاقم برگشتم
...تا روی زانو سف�د و مش� و �ه شلوار راسته ی مش� پوش�دم

گرە اش زدم  و �ه رو�ی ساتن زنانه خوش�ل، از جلو سادە. کفش های �اشنه �لند

ز اتاق خارج آرا�ش مال�� کردم و آزما�شم و توی ک�ف دس�� مش� ام گذاشتم ا
:بتول خانوم �ا د�دنم �تا�ام و ن�اە کردو گفت. شدم

...ر شدینــ هزار ماشاهللا خانم چقد این ل�اس ها بهتون م�ان،چقد خانوم ت

مر� ، ناهارو آمادە کردی؟...

ــ �له آمادە ست ، تا�� هم دم در منتظرە

اقا رحمت وارد خونه شد
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... � سالم اقا رحمت خ����

�ن؟ �ف می�� ــ ممنون خانم جا�� ���

کت... م �� ...ارە م��

از خونه خارج شدم  طو� نکش�د که

م ساع�� تق���ا ن�. اقا رحمت هم غذاهارو �شت �م اوردو توی تا�� گذاشت
کت رس�د�م ...گذشت که �ه جلوی ��

م؟اقا ب�خش�د � شه این غذاهارو واسه من ب�ار�ن �اال من نمیتون...

:ن�ا� �ه غذاها انداخت و گفت

ــ چشم مش�� ن�ست

رخورد م�کرد توی راە هر کس �اهام ب. پ�ادە شدم رانندە غذاهارو �شت �م اورد
سا�سورو فشار دادم �� توجه �ه راهم ادامه دادم د�مه ی آ! �تا�ام و برانداز م�کرد

کت � اومدم واسه مدل شدن � روزا�� افتادم که �ه �� ...�اد اول��

 کردم و ز�ر لب گفتم
�

:پو�

�ادش �خ�� ...
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اشت �ا گو�� ب�ا�� مثل هم�شه د. از آسا�سور خارج شدم �ه سمت �ان�� م��� رفتم
اف�� گو�� و �دون خداح! �ا د�دنم حرف تو دهن اش ماس�د. کرد.اش صح�ت �

قطع کرد

؟...ـ س � !سالم خانوم خ����

مر� تو خوب...

�ع�� منظورم اینه که خوش�ل�� !...ـ ق��ونتون برم چقد خوش�ل شدین
!ماشا�...شدین

مرسی�� ...

�ه سمت رانندە تا�� برگشتم

�دین �ه این خانوم غذاهارو...مر� اقا ...

ب�ا�� اومدو غذاهارو تح��ل گرفت

� اشارە کردم :�ه در ورودی دف�� حس��

ک� که داخل ن�ست؟...
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ـ نه خودشون تنهان

جلوی در ا�ستادم 

ە رو چرخوندم و وارد شدم � �ا د�دنم خشک اش. در زدم و دستگ�� �الخرە از . زد حس��
� �اشدو �ه سمت ام اومد و درحا� برق ذوق توی چشماش �  د�دم مدام �شت م��

ن�اهش روم � چرخ�د

کت !ـ سالم ع��زم، نگف�� م�ای ��

سالم عشقم خسته ن�ا�� ...

چقدم بهت م�اد!...ـ استا�ل جد�د

:�ا عشوە چر�� زدم و گفتم

دوسش داری؟...

ـ ارە خ�� ، ب�ا ب�ا �ش�ن�ه

ش انداختم ن�اە �� �ه دف��

� �. ح�� �ه صند� هم جا �ه جا �شدە بود ار �شستم ، روی همون صند� که اول��
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�شستم و لم دادم

اومدو رو �ه روم �شست

جهت �اد آوری خاطرات �ه صند� من و خودش �ا دست اشارە کرد

ـ �ادته؟

:�ا خندە گفت

مگه � شه �ادم برە...

�اشدو �ه سمت تلفن رفت

؟...  !� خوای چ��ار �ک��

ی ب�ارە د�گه � ـ ��م ب�ا�� چای، چ��

:�اشدم و �ه سمت اش رفتم تلفن و ازش گرفتم و گفتم

�دە خودم ��م...

م و نوازش قد� جلو گذاشت و آروم �ا انگشت اش ل�ا. ن�ا� �ه صورتم انداخت
...کرد
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ین فکر کن که اینجا ق�ل این که دلت �خواد �اری ک�� �ه ا...دیوونه �ازی درن�اری ها...
کته و جاش ن�ست ��

وع کرد �ه بوس�دن ل تو �لو خند�د و � دستاش گرفت و �� خودمو . �امصورتم و ب��
بزور ازش جدا کردم

... � ...عه حس��

:خند�د و گفت

چ�ه خب یهو�� دلم خواست -

تو درست �شو ن�س�� ...احمق...

.درحا� که � خند�د �شست و �ا روی �ا انداخت

ش �ش�نم �ه سمت صند� رفتم و روش �شستم � ک عین. دوست داشتم �شت م��
� بود برداشتم و �ه چشمم زدم اش دستام و این و  � مطالعه اش روی م�� ر اونور م��

ن�ام کردو خند�د. گذاشتم

چ�ه بهم نم�اد رئ�س �اشم؟... 

ـ چرا اتفاقا خ�� بهت م�اد خانوووم
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تلفن و برداشتم و �ه ب�ا�� گفتم غذاهارو ب�ارە 

گو�� و قطع کردم

� �ا کنج�اوی بهم ن�اە کرد و گفت :حس��

!ـ قض�ه چ�ه؟

ه��� ناهارو اوردم �ا هم �خور�م... 

� حر� در اوردم ا. عینکه مدام � � خوردو تا نوک ب�ن�م � اومد ش و روی م��
� انداختم گذاشتم اش ن�ا� �ه حس��

یروز مراق�ت کنم مثال قرار بود �عد اتفاق د...ـ ق��ونت برم چرا این �ارو کردی اخه
 کنه وای ا�ه مامان �فهمه این همه راە اومدی که پوست از �م �...ازت

�ا تا�� ...ها  �عدشم اومدم شوهرم و ب�ینم ...نگران ن�اش ک� قرار ن�ست �فهمه...
اومدم پ�ادە که نیومدم

...اما اخه -

:�ا لح�� �چه گونه گفتم

چ�ه دوس نداری �اهام ناهار �خوری...

1417



� روی ل�ام �شست روم �ا گردنم و آ. �اشدو �ه سمتم اومد. ل�خندی ش�طنت آم��
ردن دس�ش گرف خم شدو �ل�اش و روی هم گذاشت و آمادە شد واسه وسوسه ک

یهو صدای در �لند شد. احساسم

:اخم کرد و ق�افه اش جدی شد ز�ر لب گفت

لعنت �ه این شا�س -

:صداش و �اال بردو در ادامه گفت

ـ ب�ا ت���ا�� 

...وارد شد

 ب��� ش�� اشارە کردم که دور تا دورش صند�
�

� خ�� بزر� � . بود �ه م�� �ه سمت م��
رفت و غذاهارو روش گذاشت و برگشت ن�ام کرد

�ا من امری ندار�ن ؟_ 

نه مر�  -

� رفت دستاش و �شورە. از اتاق خارج شد ...حس��

� مرتب و خوش�ل چ�دمشون . ون اومداز �و�س ب�� . �ه سمت غذاهارفتم و روی م��
� اومد �ا ذوق وشوق �ه سمت م��
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!چه کردی خانومه خوش سل�قه...ـ �ه �ه

:�ه صند� و عقب کش�دم واسش و گفتم

� هم�م...  �ش��

مر� ... ـ اوە اوە

ی رفتم که ک�ف ام و روش گذاشته بودم ک�فم و برداشتم � �  �ه سمت م�� و روی م��
وع  ناهار گذاشتم اش �ه صندل�م واسه خودم عقب کش�دم و کنارش �شستم ��

 ن. کرد�م �ه خوردن ناهار
�

...� زدز�ر چش� ن�اهش کردم مشغول بود و حر�

... � م��ما حس��

جان �گو -

� �م �ادته � گف�� �چه دار ش�م من � گفتم نه...

�ای مخصوصا اون لحظا�� که دلم � خواست ل...مگه � شه �ادم برە...ارە -
خوش�لت حس کنم یهو زدی تو ذوقم و حس ام و پروندی

عه نگووو...
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...نکنه...حاال چطور شد �ادە این موض�ع افتادی �ل�...راس م��م د�گه -

:�ا خندە گفت

نکنه ناهار اوردی �خور�م و همینجا �ارای اول�ش و انجام �د�م...

:زدم تو �ازوش و گفتم

نخواس��م �ه �اد ب�اری ...ناهارت و �خور ...کثافت -

خند�دو دو�ارە مشغول شد

...چند د�قه ا�� گذشت

!ن� دو�ستم چجوری �ه ز�ون ب�ارم حرفم رو

:انقد � اومدو جلوش و � گرفتم که �الخرە یهو تند گفتم

� من �اردارم...  حس��

وع کرد �ه �فه کردن غذا پ��د تو �لوش و ��

وع کردم �ه حرف زدن !�د موقع ��

!�� شددد؟... 

�ز از اب ک � برداشتم و ل�� دادم دس�ش و . ردم�اشدم لیوا�ش و �ارچ آب و از وسط م��

1420



:گفتم

�خور �خور...

لیوان و گرفت و � کش�د

� �ت بهم زل زد. �عد از دو دق�قه �فه هاش تموم شد ع��

چ�ه؟...

� جای ـ چرا انقد منو اذ�ت م�ک�� هان؟ � خوای �ه کش�نم �دی؟ فک ن�  ک�� � م��
� ن�ست؟ شو�� و � �ه � گذاش��

�ا اخم �ه غذا خورد�ش ادامه داد

رگه رو ن�اە خشک شدە ب. برگه ی آزما�شو از توی ک�فم در اوردم و جلوش گذاشتم
�ینه � زنم ن�ا� بهم انداخت که ب. کردو آروم قاشق و چن�ال تو �شقاب گذاشت

ز�رە خندە و م��م شو�� بود �ا نه

�ا د�دن ق�افه ی �امال جدی برگه رو آروم برداشت

وع کرد �ه مطالعه اش. �ازش کرد ز اونجا�� که �ا ا. سکوت اتاق و در برگرفته بود. ��
� داشتم فکر � کردم خ�� خوشحال � شه اما ه ��� ن� گفت و شناخ�� که از حس��

ە بود !تو تمام مدت �ه برگه خ��

هو ف��اد ی. من توی اون فاصله و سکوت مطلق قاشق ام و برداشتم و مشغول شدم
!از جام پ��دم و قاشق از دستم افتاد. کش�د
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ـ واااااای خدا�ااا شکرت

ی دلم � خو . قل�م داشت از جا کندە � شد � جام م�خکوب شدە بودم � است چ��
...ب�ا�� �ا ترس پ��د تو اتاق! ��م �ا ح�� ل�خند بزنم اما نتو�ستم

 افتادە؟
�

!ــ �� شدە اقا اتفا�

:��ــــع �اشدو �ه سمت در رفت و داد زد

ون ب�ا��  وون...ـ نه برو ب�� برو ب��

آروم از جام �اشدم جلو اومدو پ�شون�م و بوس�د 

:بزور لب زدم

� ...تر... �چه اوف � شه ها...ترسوند�م حس��

:اشک توی چشماش جمع شد و گفت

ـ ق��ونت برم،�اورم ن� شه 

دست اش و روی ش�مم برد
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�گو که خواب ...!�ع�� من دارم �ا�ا � شم د�گه؟!...ـ �ع�� االن �� �� این توعه؟
�� بزن تو گوشم که �فهمم خواب ن�ست...ن�ست

:خند�دم و گفتم

 �عدشم تو � خوای بزنم که �عد...ارە فک کنم �� �� این تو �اشه... 
�

مگه م�شه : ا ��
ه جای �غل کردنم �ادم برە همون روزی که اومدی و خ�� �چه دار شدنمون و دادی و �

�� زدی تو گوشم؟

�� �اهم خند�د�م

خونه برگش��م قرار  �ا ش��دن خ�� �ا�اردار شدنم دست از �ار کش�د و جمع کرد�م و �ه
ون ق���ا ساعت ت. ل�اس هامون و عوض کرد�م و امادە شد�م. شد واسه شام ب��م ب��

پنج �عد از ظهر بود �شس��م و حرکت کرد�م

� � د�دم �ه موز�ک ش اد �ا صدای خوشحا� و لحظه �ه لحظه از توی چشمای حس��
�لند �� کردە بود

از رستوران  �ه �ه رستوران ش�ک و خوش�ل رفت�م و شام خورد�م. همخوا�� � کرد
خارج شد�م

� هم خ�ابون خ�س خ�س بود و ه �ه . وا �د�ه �ارون شد�د �ار�دە بود واسه هم��
� رفت�م سمت ماش��

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟
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دلم قدم زدن � خواد...

!ـ �دە هوا �ما � خوری

ل�ام و آو�زون کردم �ا د�دن ق�افه ام ل�خند زدو دستم و گرفت

مم دلش هوای �ارو�� و قدم زدن � خو ...ب�ا - ...ادب�ا ب��م فک کنم دخ��

:دست اش و روی ش�مم کش�دو گفت

؟ - دلت هوای �ارو�� � خواد؟...نه �ا�ا��

:خند�دم و گفتم

ە...منم ماما�شم هاااا...دیوونه...  بوداومد�م و �� ...�عدشم � گفته دخ��

ی عروس� و ق��ون ماما�ش برم که � خواد �ه دخ�� ت�ل م�له خوش�ل �ا موها -
...�ذارە تو �غلم کوچولو موچولو ل�اس های صور�� و کفشای

اال و �ال دخ�� � خوای ارە؟...م�غ ات �ه �ا دارە ها...

:خند�دو گفت
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� لحظه �ه �عد هر روز چک � �� ...ارە - از هم��

!�� م�شم؟...

چک -

!چرااا؟...

� خوام بزرگ شد�ش و ب�ینم. � خوام ب�ینم ش�مت � م�اد -

•••

 � "حس��

 ندارم چک کن...�اشه -
�

ب�ش�� ازش  فقط �ادت �اشه ماما�ش ب�ینه اون و ...من حر�
...دوس داری � کش�تا

:�ا خندە گفتم

من ق��ون ماما�ش برم هووم؟...
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:خند�دو گفت

خدانکنه -

...چند دق�قه ای �� حرف فقط قدم زد�م

دن�ا...

ـ جانم

�ار��ال �الخرە �اد گرف�� ...

:متعجب گفت

!چیو ؟...

 د�گه
�

نه �� �� � ـ این که در مقا�ل ک� که صدات م��

وع کرد �ه خند�دن :�ا لح�� کنج�او و سوا� گفتم. ��

ب�ینم تو چرا د�شب نگف�� �ارداری هووم؟... 
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ـ دوس نداشتم ��م

ل�شو کش�دم و گفتم؛

عه دوس نداش�� ...

� کش�د و گفت :دستم و گرفت و �ای��

...ـ دردم گرفت اقااا

یهو�� جیغ زد. گونه اشو بوس�دم

دستم و گرفت و �ه سمت خودش کشوند

!شدم �ا د�دن دو�ست و ش�� که �ه �عت از کنارمون رد شد متوجه موض�ع

•••

دن�ا

قل�م داشت از جاش کندە � شد 

کوروش روی   �ا د�دن اسم. چند ثان�ه ای نگذشته بود که گوش�م �ه صدا در اومد
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صفحه ی گوش�م

�ه زدن بهم ...فهم�دم که دست �ه �ار شدە بود واسه ��

� دور شدم که صدام و  . �شنوە �ا دستای لرزونم تماس و وصل کردم و از حس��
ن مثل هم�شه �ا او . برخالف من که ترس�دە بودم و �دنم مثل ب�د �ه خودش � لرز�د

وع �ه حرف زدن کرد آرامش �امل ��

 موندە، فق...ــ فقط خواستم �دو�� 
�

ِط فقط �ک فقِط فقط ب�ست و چهار ساعت �ا�
...روز

! اومدم که حرف بزنم که قطع کرد

� برگشتم. حرفم و همراە �ا �غض ام قورت دادم هم ن�اە �ا اخم ب. �ه سمت حس��
م�کرد

ی شدە ؟ � !ـ چ��

رو پنجه وا�سادم و پ�شون�شو بوس�د و �غلش کردم 

؟... چرا مواظب ن�س��

� قدم ب ر� داش��م �ا ق�افه ای بهت زدە و اخمو دستم و گرفت و �ه سمت ماش��
� و ز�ر � گرفت �ا�د چه. هنوزم دستام � لرز�دند � حس�� خا� توی �م  ا�ه ماش��

� ر�ختم؟ ح�� از فکر کردن بهش هم اشک تو چشمام جمع � شد

1428



ی �شدە که ، �ه چندتا دیوونه ی معتاد بودن که � خداروشکر ق�ل از  ـ ق��ونت برم چ��
 �  بیوفته راهشونو کش�دن و رف��

�
...این که اتفا�

... 
�

ارە راست م��

ـ اهوم ن�ینم ناراحت �اش�ا

من خ��م...

� �  خو�� ، از این که حالت خوش ن�ست مطم��
�

... شمـ وق�� اینطوری م��

اشک ر�ختم  صورت خ�س از اش�م و �ه سمت ش�شه برگردوندم و تا تو�ستم �� صدا 
...و تا خونه ح�� س� نکردم �لمه ای صح�ت کنم

...

�ه خودم �ه تکونم ندادم 

ون پنج دق�قه ای طول کش�د � از اتاق برە ب�� ��دن صدای �ا ش. منتظر بودم حس��
� رفتم ه ام بهم �ه سمت دس�شو�� رفتم ق�اف. �سته شدن در ��ــــع از تخت �ای��

صورتم و شستم. ر�خته بود

�ه ل�اس معمو� پوش�دم

ت رفتم ک�فم و برداشتم و �ه سمت تخ. ح�� حوصله آرا�ش کردن و هم نداشتم
ون کش�دمپوشه رو از ز�ر تخت ب��
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� و اف�دە ام روش چرخ�د ح�� ن� تو�ستم توش چ�ه � ام!...ن�اە غمگ�� ا از این مطم��
ای �� ارزش اینطوری خودش و �ه درو دیوا � ر بودم که کوروش واسه چ��

نه � ...ونهصدرصد هر�� �اشه اونقدی هست که مقدم رو �ه خا� س�اە ب�ش.نم��

� �ه سمت ام اوم دداخل ک�ف ام گذاشتم اش و از اتاق خارج شدم حس��

!ـ کجا ع��زم ؟

م انجامش �دم زود بر� گردم ... �ه �اری دارم م��

:داشتم از کنارش رد � شدم که دستم و گرفت و گرفت کنج�او گفت

!ـ چه �اری ؟

ون کش�دم و �ه سمت در خرو�� قدم برداشتم :دستم و از تو دس�ش ب��

�عدا واست توضیح م�دم...

سونمت ـ ص�� کن م��

 ... � خودم م�خوام برم حس��
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:صداش �اال رفت 

؟
�

ا�طت فرق! ـ �� داری م�� م�کنه �ا�د ب�ش��  �ادت رفته اتفاق د�شب رو ،االن تو ��
مراق�ت �اشم

�ا عص�ان�ت . دیوار انقد عصا�م خورد بود که ا�ه � تو�ستم �له ام و � ک��وندم �ه
:برگشتم و ن�اهش کردم

م خودمم بر م�گردم... � �چه که ن�ستم خودم م�� ...د�گه ای �ا�ا ولم کن حس��

�ا د�دن عص�ان�ت ام �� حرف فقط بهم زل زد

ن�اهم و ازش گرفتم و �ه سمت در خرو�� رفتم

ی و پ�ادە رفتم �عدشم تا�� گرفتم و راه�ه خونه شدم �ه مس��

ب�ست دق�قه ای طول نکش�د که رس�دم وارد شدم

ن�ای ق�ل ح�� جو خونه اش هم �اعث � شد از خود واق� ام ت�د�ل �شم �ه د
 � ...حس��

خدمت�ار جلو اومد

ـ سالم خانم خوش اومدین

�در هست...
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�ف دارن ـ �له تو اتاق �ارشون ���

...ارد شدم�دون در زدن و . �له ها رو � کردم و �ه جلوی در اتاق �ارش رس�دم

�شو �اال اورد

 اش نما�ان شد
�

�ا د�دنم ل�خند مرموز همش�

ـ �ه �ه دخ�� �ل و حرف گوش کنم، چطوری �ا�ااا

. گرفتم  �� توجه �ه حرفاش مدارک و از توی ک�ف ام در اوردم و �ه سمت اش
...ل�خندش محو شدو ق�افه اش ش�طا�� تر از هم�شه شد

دست اش و �ه سمت مدارک دراز کرد

م کش�دم اشهنوز انگشتاش �ه پوشه ی مدارک برخورد نکردە بود که �ه سمت خود

عا عاا ، اول حرف �عد تح��ل مدارک ... 

:دست اش و مشت کردو ز�ر لب حر� پچ زد

ـ لعن�� 

م های خوش�ل داخلش ذرە ذرە پودر � �  شدند�ه سمت شومینه ای رفتم که ه��
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م؟ ـ من و تو حرفامونو زد�م نه دخ��

وع کردم �ه حرف زدم دق�قا مثل خودش ��

ح�� ا�ه توهم این  ارە �ادمه گفته بودی � ذاری برم پ�ش مامان، اما �ا�اا جوون... 
� پ�ش مامان و داشتم نه؟ اجازە رو ن� دادی من حق رف��

:اخماش در هم شدو گفت

!ـ منظورت چ�ه؟

:روی صند� را� چو�� کنار شومینه �شستم و ادامه دادم

اما خب مش�ل  ...منظورم اینه که تو � خواس�� �ه جورا�� حق ام و بهم �فرو�� ...
� خودتم ، از این که حق ام و �خرم �ا د ر مقا�لش �اری اینجاست که من دق�قا ع��

برای ک� انجام �دم متنفرممم

خندە های مصنو� اش اوج گرفت

جا�� که دلت خواست  ـ دخ�� ع��زم ،حاال که مدارک و اوردی اونارو �دە �ه �ا�ا،و هر 
م برو،قول م�دم که جلوتو نگ��

قول �دە...
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م د�گه ـ قول م�دم که جلوتو نگ��

� و خانوادە اش �اری نداشته �... ا�� قول �دە که نه �ه من، نه �ه حس��

!�ا ش��دن حرفام صورت اش از شدت اعص�ان�ت �خ شد

؟ - !چی��

:نا�اورانه و عص�ا�� پوزخندی زد و در ادامه گفت

!داری شو�� م�ک�� نه؟ -

نه اصال...

خوابوندە تو �اشد و ��ــــع �ه سمت ام اومد از چشاش م�خوندم که قصد دارە �� �
�ه سمت  مدارک و ! گوشم �ا شا�دم تعداد چک هاش از �� ب�ش�� �شه و تلف شم

:آت�ش شومینه بردم و تند گفتم

...جلو ن�ا وگر نه...

:فتدستاشو �ه معنای �سل�م �اال ابردو گ. �ا د�دنم �جاش م�خکوب شد
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!ـ �اشه �اشه

عقب رفت و روی صند� اش �شست و بهم زل زد

...� دشمن من�ا�د دست � ذاش�� رو �... ـ تو چه غل� کردی دخ�� ، این همه آدم

�ه م�� که از  اون آدم خ���ه این تو�� که انقد حیوو�� که. مقدم دشمن تو ن�ست...
،قسم � خورم ا�ه ح�� جونم و � این مدار  ک کوف�� � دادم خونتم هم رحم ن� ک��

�کت هم نم�گ��د

:�ا ش��دن حرفام از جاش �لند شد و داد زد

نی��  � ـ انقد گستاخ شدی که نم�فه� داری �ا � حرف م��

 نزدم
�

� صداش د�گه حر� �ا �اال رف��

دە و بهت پرو �ال ـ تو داری �خاطر اون ��ە �ا �درت ،�ا ک� که �ه عمر بزرگت کر 
؟ �� � ال�� �ت معلوم ن�ست چه �. د�گه ن� شناسمت دن�ا!دادە اینطوری حرف م��

...اوردن که انقد هار شدی

اش�ام �از�ر شد

رس�دم �ا چشمای پر د�گه از گ��ه کردن جلوش ن� ت. اما س� نکردم �م و ز�ر بندازم
:از اش�م تو چشماش زل زدم و آروم لب زدم
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 کنم...
�

دوسش دارم �ذار �اهاش زند�

دن اش�ام از �ا د�. �ه سمت ام اومد دست اش و ز�ر چونم برد و �ه صورتم زل زد
د و مح�م توی صورتم زد که روی صن د� پرت شدت عص�ان�ت دندوناشو بهم ف��

 � ...شدم روی زم��

�ا�د �اری . مهق زدم و در مقا�لش ح�� �لمه ای �ه ز�ون نیوردم و مقاومت نکرد
ر � کردم � کردم که قبول � کرد �ا مقاومت فقط �ارو واسه ی خودم سخت ت

م، - سادە ل�ح  مثل من احمق و  تو تمام این مدت دلم �ه این خوش بود که دخ��
.. .که اون �ه عشق اعتقاد ندارە...ن�ست

:صداش �اال رفت

جادوت ...وردنتو که � گف�� �ه عشق اعتقاد نداری چت شد یهو چه �ال�� �ت ا -
کردن ارە؟؟؟

:�ا گ��ه گفتم

�اری که هیچ کس نتو�ست �کنه...معتقدم کرد...

:�ا عص�ان�ت ف��اد کش�د

ه ت�که آشغال شدی مثل �ـ احمق م�دو�� ا�ه ��ە �فهمه �ا نقشه وارد زندگ�ش 
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که تورو   دورت � ندازە، گفته بودم �� معمو� ن�ست مواظب �اش،همونطوری
ت که اون موقع س...جذب خودش کردە ارادە کنه کسای د�گه رو هم جذب م�کنه

ی مثل تو �ا اون آدم گدا و معتاد گوشه ی خ�ابون �   آدم �� همه چ��
�

واسش هیچ فر�
دم؟حالیته چه گندی زدی �ا ب�ش�� برات توضیح �...� فه�؟؟؟...ن� کنه

آروم لب . شتحرفاش مثل ت��� بود که مدام روی قل�م � کش�دو قصد کش�نم و دا
:زدم

اون از �چه اش ن� گذرە ...

:متعجب گفت

؟ از �� !...ـ کدوم �چه ؟ �� � �ینم منظورت ز�ون کوفت�ت و �چرخون ب!...داری حرف م��
!چ�ه

:�ه خوردە مکث کرد و در ادامه گفت 

!ـ توو؟

من ازش حامله ام...ارە من...

:�ا عص�ان�ت دو�ارە ف��اد کش�د و گفت

ون،فقط �ادت �اشهه نه تو د�گ ه دخ�� م�� نه من ـ �اشو �مشو از خونه ی من برو ب��
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ن� خوام د�گه هیچ وقت ر�ختت و ب�ینم...�اری �ه �ارت دارم

:داد زد

رووون... برووو ب��

� و هق دستم و �ه ل�ه ی صند� را� گرفتم که از جام �لند شم دو�ارە خو  ردم زم��
ە و از جا �لندم کنه. زدم م ا�ستادە بود و �االی � . اون ح�� س� نکرد دستم و �گ��

.مثل �ه مجرم بهم چشم دوخته بود

بزور از جام �لند شدم

�ف شدە انقد ضع. مدارک و روی صند� را� چو�� گذاشتم و از کنارش رد شدم
� ام اش�ام و �ا� ک. بودم که هر آن ممکن بود �� هوش �شم �ا صداش . ردم�ا آست��

:� جام ا�ستادم

 بیوفته
�

 ، نه من تورو � شناسم نه تو من...ـ هر اتفا�
�

و ، انتظار نداشته �اش هر اتفا�
�ش�ت وا�سم که گفته بودم �اتو کج �ذاری �ش�ت و خا� � کنم

ە �چرخونم و برای هم�شه از اتاق �ارش بزنم ون ق�ل از اینکه دستگ�� ! دلم گرفت. ب��
خ��ن �ار�ه که نه �ه خاطر حرفاش و �اراش �ل�ه برای چند لحظه احساس کردم این آ

�ه ) اون(ه نه �ه معنای کوروش ف��ب دهندە ی �د ج�س �ل�) اون. (اون و � ب�نم
...عنوان �درم، �ش�ی�انم

ناراحت و  ک� که مطئنم دوست اش دارم و �خاطر از دست داد�ش از عمق وجودم
مثل . �چشم �اش � تو�ستم برای �ک�ارم شدە �غلش کنم و طعم آغوشش و . غمگینم
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...نند و بهم عشق م�دنپ��ا وق�� کنار �ا�اش � ش�نه �ا زما�� که همد�گه رو �غل � ک

ه روزی اونا رو و �اعث � شن هردوتا دلشون �ه این قرص �اشه که ا�ه تمام جهان �
شه محروم بودم از اما چه فا�دە من مثل هم�. نخواد اون �درو دخ�� همد�گه رو دارند

...مح�ت �ا�ا

ە بردم و ن�اهم و ازش گرفتم و دستم و �ه سمت د. �شت اش بهم بود و تو فکر ستگ��
چرخوندم اش

� رفتم. خارج شدم از �له ها �ه سخ�� �ای��

ود که حوصله آن�تا �ا ق�افه ای متعجب و کنج�او جلوم ظاهر شد انقد حالم �د ب
حرف زدن �ا اونم نداشتم

!ـ �� شد چ��ار کردی ؟

ن�م... � ه��� �عدا حرف م��

...ـ �ع�� �� ؟ �گو ب�ینم �� شد دن�ا

تموم شد همه �� ...

!ـ قبول کرد ؟

ارە...
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:ذوق کرد و گفت

ـ واای خدارو شکر

�ا ن�اە کردن �ه چهرە ی داغونم ل�خندە اش محو شد

؟ خوشحال �اش! ـ قبول کردە د�گه چرا ناراح��

م م�فه�؟...  � � ن...�� مادر بودم �� �درم شدم،من االن �ه �� همه چ�� �ا�د غمگ��
�اشم؟

:�غلم کرد و گفت

ـ ق��ونت برم نگو

خودم ازش جداش کردم

م �عدا می�ینمت... من م��

ـ �اشه

:برگشتم و ن�اهش کردم و گفتم. از کنارش رد شدم که صدام زد
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هووم؟...

�ع�� مامان و �ا�ای قالب�ت...�ع�� ...مامان و �ا�ات -

؟... !مامان و �ا�ای قالب�م ��

� ترک�ه - ت دلش کوروش فرستادشون گف...�س��ه حساب کردن و برای هم�شه رف��
ن� خواد فعال این دورو برا آفتا�� �شن

�� ) �ت و خا� م�کنم�ش(ان�ار که دیوار د�گه ای از قل�م فرو ر�خت و �ه معنای واق� 
� �� � گفتم. بردم ؟ ا�ه �گه ب��م حاال �ا�د چه خا� توی �م � ر�ختم؟ �ه حس��

؟ ...پ�ش مامان و �ا�ات مهمو�� �ا د�د�شون ��

� �� ��م؟؟؟...حاال...آن�تا... حاال من �ا�د �ه حس��

:جلو اومدو گفت

ح�ق�ت -

؟... ��!
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� برای ه...از اون لحاظ نگفتم که - م�شه برن ترک�ه منظورم اینه که �گو تصم�مم گرف��
 �  ک��

�
زند�

؟؟؟... ا�ه گفت چرا انقدر �� خ�� ��

� د�گه اوناهم رف...�گو واسه �ا�ام �ار پ�دا شدە که حقوقش خ��ه و اینا - ��

:دس�ش و روی شونه ام بردو گفت. �م و ز�ر انداختم

ن�ینم تو خودت �اش�ا...دن�ا -

:دو�ارە داشت گ��ه ام � گرفت �� این که ن�اهش کنم گفتم

...خدافظ...

ون اومدم راە ح�اط و � کردم برای چند لحظه � جام موندم و برگشتم  از خونه ب��
و�� خونه ای چرخ�د که تمام کود� و ن. �ه عقب وجوا�� توش ن�اهم روی نمای ب��

�ن ن�اهم و اش�ام دونه دونه روی گونه هام ُ� خوردند و آخ� . گذشت و ت�اە شد
...ازش گرفتم

� �جام م�خکو . برگشتم درو �از کردم و خارج شدم ! ب شدمیهو �ا د�دن حس��
� اش دق�قا رو �ه روی در خرو�� بودو خودش �ا ابروهای گرە خ وردە و ن�ا� ماش��

ە ن�ام � کرد � اش تک�ه دادە بودو خ�� !...سوا� �ه ماش��
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ودم و بهش از خ�ا�ان عبور کردم و نفس نفس زنان خ. بزور �اهام و حرکت دادم
:رسوندم و گفتم

؟...سالم... تو اینجا چ��ار م�ک��

و�� و�ال چرخ�د و گفت � کردو ن�اهش رو نمای ب�� �ش و �اال �ای��

سم؟ - ا خونه ی کوروش ا�ر اش��اە نکنم اینج...به�� ن�ست این سوال و من از شما ب��
خونه اش  راِد همو�� که شب عرو� ادعا � کردی که ن� شنا� و یهو � از 

دراوردی

... � اول ص�� �اشدی افتادی دن�ال !...تو �ه من شک داری؟...حس�ی��
م کجا م�ام؟!...من؟ !تعق�ب ام م�ک�� ب�ی�� کجا م��

�گو ب�ینم اومدی اینجا چ��ار هان؟...�حث و عوض نکن!...شک؟ -

 همو�� که شب عرو�...آن�تا...خب اینجا خونه ی دوستمه..خب...خب...من؟...
ش رادِ آن�تا دخ�� کورو ...�اهاش آشنا شدی اونروزم اومد خونه امون د�دنم

 چرا تو �ا�ای دوس�ت و ن� ....اها خونه دوس�تونه؟ -
�

؟؟؟�عد م�شه �� شناخ��

!خب ن� شناختمش...

 و دروغ تو چشمای من ن�اە م�ک�� ...م�گن دروغگو �م حافظه اس، دروغ نگفتنا -
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؟
�

م��

؟؟؟... ا بهم آن�تا �عد.... ن� شناختم اش...چرا انقدر عصاب منو خورد م�ک��
معرف�ش کرد

م�شه دن�ا؟...مگه � شه آدم �ا�ای دوس�ش و �شناسه؟ -

:صدام �اال رفت و گفتم

� � �مم...  �فهم..ِن، �،شناخت، ِمش...حس��

زنگ بزن -

!�ه �؟...

-  � �ه آن�تا �گو ب�اد �ای��

ندە و عص�ان�ت �م از این که فک � کردم بهم اعتماد دارە اما نداشت از شدت غم و ا
ون کش�دم و شمار . موندە بود از حال برم ە ی آن�تارو گرفتم گوش�م و از توی ک�فم ب��

� ن�اهش قفل صورتم بود حر� . تمگو�� و قطع کردم و گذاش. تو تمام مدت حس��
:گفتم

بهش گفتم ب�اد ...
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� کردو گفت :�ی �اال و �ای��

خ��ه -

� سو�� �دە و نتونه ن س و اضطراب اینکه نکنه آن�تا جلوی حس�� قشش و خوب اس��
دتر از جلوی خونه �اش � شد زو . �ه جا آروم و قرار نداشتم. �ازی کنه امونم و ب��د

� و دق�قا رو �ه روی خ. ی کوروش رفت و د�گه برنگشت ونه اش از اینکه حس��
ە. م�د�دم ...احساس � کردم مرگ از رگ گردن بهم نزد�ک��

:نفس نفس زنان گفت. د�دم آن�تا �دو �دو دارە �ه سمتمون م�اد

!ــ سالم

سالم -

آن�تا �گو من پ�ش تو بودم...

:ن�اە متعجب و سوا� آن�تا ب�نمون ردو �دل شد و گفت

!خب پ�ش من بودی د�گه ع��زم_ 

؟ ـ تو دخ�� کوروش راد هس��
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بهم انداخت و  آن�تا �ا ترس ن�ا�. �ا سوا� که پرس�د نفس توی س�نه ام ح�س شد
:گفت

!ــ آ ، آرە دخ�� کوروش رادم

� بهش گفت :نفس راح�� کش�دم که حس��

...ـ ند�دە بودمت تا حاال

ام���ا بودم پ�ش مامانم...ــ نبودم �ه مد�� 

ـ اها �له، خوشحال شدم

ــ منم همینطور

� شد�م و حرکت کرد�م � د. سوار ماش�� روغ گفته بودم �ا اینکه �ک�ارە د�گه �ه حس��
اهاش حرف اما حسا�� از دست اش دلخور بودم و دلم ن� خواست ح�� �لمه ای �

...بزنم تا خونه الم تا �ام �ا هم حرف نزد�م

م و پتو رو روی �ا همون ل�اس ها روی تخت دراز کش�د. �ه راست �ه اتاق خواب رفتم
م حساب �از د�گه ح�� روی اسم کوروش هم ن� تو�ست. دلم گرفته بود. �م کش�دم

 برام بیوفتهکنم فقط خودم بودم و آيندە ای که معلوم نبود قرارە چه اتفاقا�� 
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� بو . همه اش �ه حرفای کوروش فکر � کردم دم ،�ه من واقعا �ه �� همه چ��
...�د�خت

ه طوری که دلم احساس شد�د تنها�� تو عمیق ت��ن نقطه ی وجودم نفوذ کردە بود �
...� خواست د�گه ن�اشم

...

مام و �از کردم از �ا صدای مردای غ���ه ای که توخونه در حاال رفت و آمد بودند چش
� رفتم وارد دس�شو�� شدم �ه صورتم زل زدم ە بودند و ز�ر ل�ام خشک شد. تخت �ای��

ب کردم و تو دستام و چند �ار پر از آ! چقد بهم ر�خته بودم! چشمام گود شدە بود
...صورتم �اشوندم

ون اومد ب��

ل زدم و ز�ر لب جلوی اینه رفتم و �ا حوله صورتم و خشک کردم توی آینه �ه خودم ز 
:گفتم

� و ن� خواس�� ... تموم . ردارەمگه ن� خواس�� کوروش دست از �ت ب...مگه تو هم��
...شد د�گه

د�گه هیچ وقت اونو نخواهم د�د

 . اشمخداروشکر اسمش ام که تو شناسنامه ی قالب�م ن�ست �ا�د خوشحال �
�

زند�
!...دارە روی خوششو بهم �شون م�دە و من ن�ا�د بهش �شت کنم

حالم و به��  نفس عم��� کش�دم حرفا�� که توی ذهنم واسه ی خودم مرور � کردم
شلوار مشک�ه  �ه �لوز ن�� سف�د برداشتم و �ا �ه. � �مد ل�اسم رفتم. � کردند
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...راحت

موهام و شانه زدم و سشوار کش�دم

اق و آروم �از در ات. �ه خط چشم نازک گوشه ی چشمم کش�دم و �ه ل�ام برق لب زدم
اورد�شون و � بردند �ا د�دن �ه عالمه وس�له که چند نفر �� در �� از جلوم � . کردم

!�ه سمت اتاق �غ� چشمام قلم�ه شد

� � �ا ا�ستادە بودو مشغول دستور دادن �ا د�دنم �ه سمت ام �ا دست . اومد حس��
�ه داخل اشارە کرد

...ـ برو تو ، برو تو

عقب عقب برگشتم تو اتاق وارد شدو درو �ست

روم و ازش برگردوندم و دست �ه �غل وا�سادم

ـ چطوری خانوم خانوما

حتما آن�تا . شدمداشتم از خجالت آب � . اون ن�ا�د من و جلوی آن�تا ضایع � کرد
عتماد ندارە �� تو دلش گفته خا� تو �ت اینم از عشق و عاشق�ت شوهرت بهت ا

...ازت مدرک � خواد واسه اث�ات حرفات

ـ دن�ااا

جلو اومد و دست اش و نوازش وار روی گونه ام کش�د
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چرا ن�ام نم�ک�� هووم...ـ عشقمم

� کش�دم و �ا اخم �ه چشماش زل زدم دس�ش و �ای��

ـ م�دونم �ارم اش��اە بود و� خب ع��زم خودتو �ذار جای من

� تو واقعا اون لحظه در مورد من �� فکر کردی که گف�� ...  زنگ بزنم آن�تا ب�ینم حس��
؟ �� � �� که از فک � کردم توهم دق�قا مثل م...�اورم ن� شه!...ب�اد که مطم��

ر �� اعتمادی که ن� دو�ستم انقد...چشمام ب�ش�� بهت اعتماد دارم بهم اعتماد داری
�ا م��� م�ای تعق�ب ام � ک�� 

 دن�ا؟؟؟من فقط شوکه شدە بودم
�

�ه �چه توی  اول صبح �اشدی �ا ...ـ �� داری م��
ون م�دم چند فکر کردی نفه...اونم �ا اون حال داغونت...ش�مت از خونه زدی ب��

 روزی که تو خود�� و ح�� �ه �لمه هم �اهام حرف ن� ز�� ب�ینم �� 
�

 شدە چه اتفا�
 واست �اشدم اومدم ن�الت چون � ترس�دم ات!...افتادە که حالت خوش ن�ست

�
فا�

� ...بیوفته دم نه تو دلخور ا�ه تو بهم اجازە م�دادی برسونمت نه من اون حرفارو م��
� شدی

حرف نزن که �ا این حرفا ن� تو�� �ارت و توج�ه ک�� ...حرف نزن...

:دستاش و دور �مرم حلقه کردو گفت

ش �ه ز�ش �گه غلط کردم ه - ووم؟تو که دلت ن� خواد �ه �در جلوی دخ��
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:ن�اهش کردم و گفتم

...�گو غلط کردم �گو...چرا اتفاقا دلم � خواد...

:تو �لو خند�دو گفت

 غلط کردم -
�

نه م�� � �ه ه�چکدومشون خ� ...حاال نکه جنا�عا� تا اش��ا� ازت � م��
�ا و گردن نم�گ��

من چه اش��ا� کردم که خودم خ�� ندارم هووم؟...

�� گفتم -

دو�ارە روم و ازش برگردوندم

؟ ـ عشقمم قه����

:حر� گفتم

� هان؟... شون از خواب اول ص�� �ا صدای تلق و تلوق...اینا تو خونه چ��ار م�ک��
ب�دار شدم

ـ اول �گو قهری �ا نه تا بهت ��م
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ن�ستم �گو... 

مون و دارن م�ارن د�گه ـ لوازم اتاق دخ��

؟... !چی��

د و �ا خندە گفت :دس�ش و روی ل�ام ف��

اقش و آمادە کن�م ع��زم چشم رو هم �ذار�م این کوچولو م�اد ،گفتم زودتر ات...ـ ه�س
...د�گه

� کش�د. �� حرکت وا�سادم دست اش و �ای��

ە ؟... � � گفته این �چه دخ�� � شه �گ��

:دستاش و �شت �مرش برد و �ا خندە صور�شو جلو اورد و گفت

ـ من 

؟... �� شد ��

:عقب رفت و ل�اش و کج کردو گفت
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...ـ خب

خب؟...

مم قفل م�کن�م ـ خب ا�ه �� شد �ه اتاق د�گه رو براش آمادە � کن�م در اتاق د خ��
هر وقت �ه دن�ا اومد اتاق و تح��لش م�د�م چطورە ؟

هان؟ تو فکر کردی من قرارە چند �ار بزام و برات �چه ب�ارم...افتضاح...

:�ا ل�خندی خندە داری گفت

چطور؟...شا�د �ه هفت ، هشت �اری -

ە ی دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و هل اش دادم �ا خندە دست اش و رو  ی دستگ��
:در گذاشت و گفت

� تو اتاق ـ من برم وسا�ل و ناجور نچی��

چ�دمان وسا�ل اتاق اش هم دست توعه د�گه؟...

ـ ارە د�گه
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:�� اخت�ار خند�دم و گفتم

چقد تو پرو�� ...

خودشم زد ز�ر خندە

منم م�ام...

ی بپوش � ـ برو �ه چ��

ی بپوشم ان�ار لخت ام... �  برم �ه چ��
�

�ه جوری م��

:چشم غرە ای اومد و گفت

� .. �� نداش�� هم به...�دو �ه ل�اس ت�ت کن دوس داش�� ب�ا...�دو...ـ ع��زمم �عد رف��
اتاق و می�ی�� د�گه اشون

...رفت و درو �ست

وارد �ش�من  درو �از کردم و . برگشتم �ه شال بزرگ روی شونه هام انداختم. احمق
� �ه ن�ا� بهم انداخت و �ا اخم رو کرد بهشون و گفت :شدم حس��

 � ـ خب د�گه خسته ن�اش��
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ــ و� آقا �ع�� از وسا�ل هنوز نچ�د�م تو اتاق

� ب��ن ـ گفتم که ممنون میتون��

ــ چشم

�ا� �ه �تا�ام �ه ن. سه تا مرد بودن �ک�شون چهل �ه �اال و اون دوتا ز�ر � سال
� و خارج شدند � جلو اومدو گفت! انداخ�� :حس��

ون ـ مگه نگفتم ن�ا ب��

:صورتم و نزد�ک صورت اش بردم و گفتم

نه نگف�� ... 

 که لوازم و �ه سمت اش بردە بو 
�

�ه دم . دند رفتماز کنارش رد شدم و �ه سمت اتا�
� کش داری کش�دم. درش رس�دم ت آور بود. ه�� �� �سند تمام وسا�ل اتاق دخ. ح��

خت و پردە های سف�دو صور�� خرس بزرگ صور�� رنگ گوشه ی اتاق ت. بودند
� و م�ل و ...�مدو م��

ـ دوسش داری؟

وای انقد خوش�له که خودمم دارم دعا م�کنم �چه امون دخ�� شه...
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خند�د و از �شت �غلم کرد

ـ ق��ون هر دوتاتون برم

دمتو چشماش ن�اە کر .دست اش و آروم روی ش�مم برد و نوازشش � کرد 

م و ناز م�کنم د�گه...چ�ه؟ - دارم دخ��

نم � ک... � � تر از محدودە  ی ش�م نرە که م�� شتمامواظب �اش دس�ت �ای��

فجر �شه چشماش قدە نعل�� شدو در حا� که هر آن ام�ان داشت از خندە من
:گفت

...قاتل -

ت و قفل دستاش و �از کردم و برگشتم �ه سمت اش و دستم و روی ش�م تخ
� حرکت عضال�� اش بردم روی پنجه وا�سادم و در حا� که دستم و �ه سمت � ای��

:م�دادم گفتم

...آقای مقدم...خ��ه هنوز نکشتمت ها ...

�ا �ا هل دادو  درو . تند ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و �ه داخل اتاق �چه هدایتم کرد
ا ر�ت� آروم فرو بردو � �ش و توی گردنم. �ست اش برای �سلط �ه دیوار چسبوندم
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ش بردم که یهو �� اخت�ار دستام و �ه سمت �م��ند ا. ز�و�ش و روی پوستم حرکت داد
!در اتاق �از شد

شدە �ه بتول  تند از هم جدا شد�م و همزمان �لو�� صاف کرد�م و �ا چشمای درشت
ە شد�م :ومدم و گفتمبزور �ه حرف ا. خانو� که ن�اە سوا� اش قفلمون بود و خ��

!بتول خانوم!...�اری داش�� !...جانم؟...

:بهت زدە گفت

ی الزم دارە �ا نه!...نه واال_  � ی چ�� !اومدم ب�ینم اتاق گردگ��

� برای �ار دوم �لو�� صاف کردو گفت :حس��

ن�د؟ البته بنظرتون به�� ن�ست ق�ل ورود �ه هر جا�� اول در بز ...بتول خانوم -
ب�خش�دا

�  بتول خانوم که � نداشت آروم در مقا�ل حرفای حس��  برای گف��
�

و ب��دە ب��دە  حر�
:گفت

!ب�خش�د...فک کردم اتاق خال�ه!...فک کردم!...واال_ 
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خدا ب�خشه  -

ونواسه اینکه �حث و ف�صله �دم از کنار بتول خانوم رد شدم و از ا . تاق زدم ب��
ون اومدم �شستم و مشغول Tvروی م�ل رو�ه روی . ص�حانم و �امل خوردم و ب��

� توجه ام و جلب کرد. تماشا شدم : که صدای حس��

ـ بتول خانم

ــ �له اقا

کت م �� مواظب دن�ا �اش ... ـ من م��

چشم آقا خ�التون راحت _ 

خرو��  مثل هم�شه ش�ک و جذاب داشت �ه سمت در . تند برگشتم و ن�اهش کردم
فت م��

!عشقم کجااا؟...

:�ش و �ه سمت ام برگردوند و گفت

ـ �� �ار ر�خته �م دن�ا �ا�د برم
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...ب�ا اینجا ب�ینم...

�ا ل�خند جذا�ش �ه سمتم اومد

ـ جان؟

ە رو چ��ار کردی ؟... این دخ��

ە ؟ - !کدوم دخ��

سوف�ا...

:ل�خندش محو شد و گفت

....ـ اونو که

خب اونو که؟... 

� امروز فرداست اخراج اش کنم ـ هم��

؟... تو هنوز اخراج ش نکردی؟ م�دو�� من ِ� بهت گفتم؟! چ��
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� امروز قرارداد اش فسق ک نم خ��ه؟ـ ق��ونت برم آروم �اش ، قول م�دم هم��

هوووف، ارە خ��ه میتو�� بری...

پ�شو�� ام و بوس�د رفت

برگشتم و �ه تماشا ادامه دادم Tvدو�ارە �ه سمت 

•••

 � "حس��

اش بود د�گه �اشو  از روز عرو� و اون اتفاق �دو آبرو ر�زی که سوف�ا �اعث و �ا�� 
کت نگذاشت م�اد تا منم �ه عمو هم ح�� �ک �ار بهم زنگ نزد �گه که د�گه ن! توی ��

� هم خودم �� این که بهش اطالع �. فکری �حال خودم �کنم دم د�گه واسه هم��
سوف�ارو الزم ندارم 

داشتم و واسه ی گو�� و بر . �ا چند تا مدل خوب قرار داد �ستم که �ارم لنگ نمونه
خرە مجبور شد طول کش�د و� �ال . ف�صله دادن �ه این قض�ه شمارە ی عمو رو گرفتم

:�ا لح�� که دلخوری توش ب�داد � کرد گفت. جواب �دە

-  � الو �فرمای��
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؟... � سالم عمو جان خوب هست��

؟ - � تو�� ...خ���م...ارە خداروشکر...حس��

ه من واقعا م�دونم خ�� گذشته اما زنگ زدم بهتون ��م ک...م��م عمو جان...شکر...
�ه و زاری کرد که سوف�ا انقدر گ� ...خودتون که د�دین...ن� خواستم اون اتفاق بیوفته

م عص�ا�� شدم نفهم�دم چ��ار کرد ب�خش�د...مد�گه نتو�ستم جلوی خودم و �گ��

بردمش ...اشهسوف�ا د�گه قرار ن�ست �اری �ه �ار تو زندگ�ت داشته �...مهم ن�ست -
� هم لم و لمس � ...دک�� دوز داروهاش و �اال برد...دک��  شه میوفته �ه واسه هم��

شب و روزش شدە خواب و دارو...گوشه �چه

من و ...ه عمومن دلم ن� خواد �ه تار از موهاش �م ش....من...واقعا ناراحت شدم...
ی شد...کنار هم بود�م...سوف�ا �اهم بزرگ شد�م من هیچ  اما ...عمرمون �اهم س��

من ...��ا بوداون برای من مثل پ...وقت �ه چشم �ه معشوقه نتو�ستم بهش ن�اە کنم
اما اون...پ��ا و سوف�ا...هم�شه فکر م�کردم دوتا خواهر دارم

که   نم�شه...هر�� شدە، شدە د�گه...مهم ن�ست...خ�� خب د�گه �اف�ه ��م -
زمان و �ه عقب برگردوند 

... � فقط...ارە راست م�گ��

؟ - فقط ��

م��م اجازە م�دین قرار دادش و فسق کنم؟...
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 کردو �عد �ه مکث طوال�� از � ناچاری گفت
�

:پو�

...فسق کن -

� ج لوە �دم و �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست اما س� کردم لحن ام و غمگ��
...نم�دونم تا چه حد موفق بودم تو این قض�ه

...��ارتون برس�د...مزاحموت شدم...�ازم ب�خش�د...چشم...

...خداحافظت...خ�� ممنون که زنگ زدی -

� بودم �خشش فقط ز�و �� بودە و ته �ا اینکه مثل هم�شه �اهام صح�ت نکردو مطم��
�ع فکر کردم دلش هنوز از دستم دلخورە ب�خ�ال دلخور�ش شدم و فقط �ه این موض

.... کنهکه حاال د�گه قرار داد فسق خواهد شدو این قض�ه هم ف�صله پ�دا �

•••

"دن�ا

. دم�ه حرفای بتول خانومم گوش � دا Tvهمزمان �ا تماشای. اف اف �ه صدا در اومد
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:درو زدو گفت

ـ خانوم �ه اقا�� دم در �ا شما �ار دارن 

:بهت زدە بهش ن�اە کردم و گفتم

!ک�ه ؟...

 � � خودتون م�دون�� ـ نم�دونم ازشون پرس�دم گف��

تو فکر از جام �اشدم و �ه سمت اف اف رفتم

!اینجا که ک� ن�ست...

...ـ ارە خانوم جلو نیومد که ب�ینم اش

؟... !�ع�� ��

. ه هام انداختبتول خانم �ه شال �افت و روی شون. ترس عجی�� �ه دلم افتادە بود
� کردماز خونه خارج شدم راە ح�اط تا درب خرو�� خونه رو

و مح�م تو دست  که یهو دستما� جلوی بی�� ام گرفته شدو �م. درو اروم �از کردم
!چشمام س�ا� رفت و افتادم. ک� قرار گرفت
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...

�ل� های بهم چس��دج و بزور �از کردم �م گیج � رفت 

 که تا روی تخت بودم ت...�ه سخ�� �م و چرخوندم و �ه دورو برم ن�اە کردم
�

وی اتا�
!نا بودهمه �� واسم نا آش! حاال �ک �ارم �ادم ن� اومد واردش شدە �اشم

ی افتاد که دستام و �اهاش �ه تخت �سته بودند د اون لحظه انق !چشمم �ه زنج��
:جیغ �لندی کش�دم. ترس�دە بودم که تمام �دنم � لرز�د

!�� ب�اد �م�م کنههه....ک� اونجا هس�تت؟؟؟؟ ....

:�� اخت�ار اش�ام �از�ر شد و ز�ر لب گفتم

...حاال چ��ار کنم...خدا�ا...

�ه در اتاق  دست از گ��ه کردن برداشتم و . �ا صدای چرخوندە شدن �ل�د توی قفل
م �ه قفسه ی �ا د�د�ش ترسم ب�ش�� شد قل�م مح�! چشم دوختم یهو برد�ا ظاهر شد

دم . س�نه م � ک���د � تند تند نفس نفس م��

:�ا ل�خند جلو اومد و گفت

ـ خو�� عشقم؟

دای لرزونم بهت زدە و �ا ص. ح�� لحن حرف زدن اش هم ترس و بهم منتقل � کرد
:گفتم
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!برد�ا...ب...

ـ چ�ه از د�دنم خوشحال شدی ع��زم؟

!چرا منو اوردی اینجا؟...

:روی ل�ه ی تخت �شست و دست اش و روی موهام کش�د و گفت

!ـ اوردمت خونه امون د�گه ، اتاق خوا�مون و دوست داری؟

ە شد �ه صورتم خ��

 کن�م ـ نفسم گ��ه نکن د�گه �د�خت�امون تموم شد قرار �ه عمر کنار هم
�

زند�

د � !ارە اون دیوونه شدە بود! مثل دیوونه ها حرف م��

و ن� دزد�دو ب�ارە تو خونه اش و  جوری وانمود کنه که  وگرنه �ه آدم سالم که �ه دخ��
 نیوفتادە

�
!ان�ار هیچ اتفا�

برد�ا تورو خدا �ذار برممم...

:از � عص�ان�ت پوزخندی زدو گفت
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!�ذارم بری؟ چه خواسته ی عج�ب و غ����  -

ە بودم که بهش خ�� . �اشد �شت بهم وا�ساد و دستاش و تو ج�ب شلوارش فرو برد
:گفت

ـ � خوای بری پ�ش اون ��ە ارە؟

اون ��ە شوهرمه...

� گفت :��ــــع �ه سمت ام برگشت و �ا لح�� تهد�د آم��

ن�ا � دارەاون احمق هیچ �سب�� �ا تو ن...ـ دفعه اخرت �اشه این حرف و م��

...کوروش...این تو�� که هیچ �سب�� �ا من نداری ...

...ـ کوروش غلط کرد

د � � �اری بود که � ش��دم �شت � کوروش اینطوری حرف م�� !اول��

� این جمله رو جلوی خودشم داری؟...  جسور شدی جرأت گف��

ـ تو روشم م��م
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� افتادم ە شدم و س�. یهو �اد حس�� داشت از ز�ر  �ه پردهای پنجرە های �لند خ��
!روز رنگ قهوە ای و کر� مانندشون روزنه ای و ب�ینم که �فهمم شِب �ا 

!ساعت چندە؟...

 کردو گفت
�

:پو�

هشت -

!هشت شب ؟...

� . دراورد�ش و �ه معنای ارە تکون دادو س��ارش و از تو ج�ب اش  ل�اش گذاشت ب��
...و �ا فندک طال�� اش روشن اش کرد

دیر وقته...برد�ا �از کن دستام و �ذار برم.... 

:پوز خندی زد و گفت

ن� ذارم ازم ...�اد�گه ن� ذارم جا�� بری دن...من تازە پ�دات کردم ...ـ چ��ار کنم؟
نت  �گ��

:چند �اری دستام و تکون دادم اما فا�دە ای نداشت �ا گ��ه گفتم
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...آااخ دستام درد � کنند....

وب اش و از ت. گرە کراوا�شو شل کرد کت اش و در اورد وی ج�ب اش قمقمه ی م��
ت کرد درش و در اورد و کت اش و گوشه ی تخت بزرگ دو نفرە ای که روش بودم پر 

�از کردو تا ته � کش�د

فتم �ه �ال�� �م ا�ه � گ. من �اردار بودم و اون ن� دو�ست. آب دهنم و قورت دادم
...ا�ه هم ن� گفتم. � اورد که همینجا �چه رو �اال ب�ارم

ی ن�م نه حرفام و �ه ز�ون  ب� � ارمنه � تو�ستم دهنم و ب�ندم و چ��

تا جا�� که  �دنم و . دستاش  و روی تخت گذاشت و چهار دست و �ا �ه سمت ام اومد
تو�ستم جمع کردم

...لحظه �ه لحظه نزد�ک�� � شدو ترس من ب�ش�� 

 عموی من فقط دخ�� ...من...من �ه زن شوهر دارم...احمق �شو...برد�ا احمق �شو...
�ه زن شوهر داررر ...من �ه زنم �فهممم...تو ن�ستم

�ا �� مقدم ترس ندارە �ا من ترس دارە ارە؟...ـ چ�ه � تر�؟

:جلو اومدو �ا لحن تح��ک کنندە در گوشم لب زد

� �ارت و تج��ه کردی - د�گه درد ندارە نگران ن�اش...تو که اول��

دم و� نتو�ستم جلوی اش�ام و �غض های �� در �� ا مل�ام و بهم ف�� هق زدم . م و �گ��
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:و گفتم

ست ا�ه احسا...نکن این�ارو...آدم عاشق عشق اش و اذ�ت نم�کنه...برد�ا...
دست بردار و اذیتم نکن ...واقع�ه

:هق زدم و �ا گ��ه گفتم. �� اهم�ت �ش و تو گردن ام فرو برد

برد�ا...

ە شد و گفت :دست از �ارش کش�دو �ش و �اال برد و �ه صورتم خ��

ـ � خوای �ذارم بری؟

� کردم درحا� که دن�ال دل�ل سوالش بودم �م و �اال ! اش�ام بند اومدند :و �ای��

!ارە... 

ـ التماس کن

ە توی چشماش زل زدە بودم که جمله اش و تکرار کرد :خ��

... کنم�ا �ه عشق �ا� �� مقدم دست درازی �...ـ التماس کن تا �ذارم بری
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:برگشت و �ه گوشه های اتاق خواب اشارە کردو گفت

� های خوش�لم همه �� و �ا صدا ض�ط � کنند �عدشم ار  - سال � شن اون دور���
��  واسه � ن ف�لما �ازم � خوام ب�ینم �عد د�دن او ...او�� که سنگش و �ه س�نه م��

دە � �� ...عاشقته �ا نه �ل�ل �ه فرامو�� س��

� خواد انجام  تک تک �لما�ش توی مغزم تکرار � شدندو همه ی �ارا�� که � گفت
!اون � خواست تحق�� شدنم و �ا چشم اش ب�ینه! �دە رو تصور کردم

ە و ز�ر �اهاش له ام کنه ح��  من � دو�ستم. ..اما نه! اون � خواست ازم انتقام �گ��
 شناختم خ�� خوب �چون من. ا�ر التماس هم کنم اون از خواسته اش ن� گذشت

...اش

وق�� د�د که �اری که � خواست و انجام نم�دم

امم روش تاث�� د�گه گ��ه ه. اون لحظه آرزوم مرگ � کردم. وحش�انه �ه جونم افتاد
!ن� ذاشت

:جیغ کش�دم

برد�ااا �ه �چه ام رحم کن...

�ش لرزە �ه تنم دست از �ارش برداشت و اروم �ش و برد ق�افه ی بهت زدە و عص�ان
انداخت

:�د�ش و از روم �لند کرد و �شست و گفت
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؟
�

؟!...درموردە!...ـ �� داری م�� �� � !...در موردە �� داری حرف م��

:گفتم  نال�دم و . انقد دستام تو �ه حالت موندە بودن که حسشون ن� کردم

آااخ دستاممم... 

�اشدم و . ددستام و �از کر  دست اش و دراز کرد �ل�دو از روی عس� برداشت و
��ان پ�دا کنه آروم آروم دستام و تکون دادم تا خون یخ زدە توی دستام ج. �شستم

!بهم زل زدە بودو تو فکر بود. ن�ا� �ه برد�ا انداختم

ـ داش�� شو�� � کردی که ولت کنم ارە؟

نه...

صورت اش قرمز شدو اخماش تو هم رفت

�چه ات و  کثافت تو م�دو�� ا�ه مقدم �فهمه تو دخ�� کورو�� خودت و !...نههه؟-
؟ افتخار � ک�� �ه �اردار شدنت ارە...پرت م�کنه گوشه ی خ�ابون؟؟؟

حرفاش �دجور ذهنم و درگ�� کردم

...ـ چند وقته؟
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:�ا چشمای خ�سم بهش ن�اە کردم و آروم لب زدم

�� ، دوما� � شه ...

:کف دست اش و �ه پ�شو�� اش ک��وند و حر� گفت

؟ ی نگف�� � ـ �ه ��ە که چ��

وق�� که سکوتمو د�د �ه سمتم اومد

!ـ احمق همه چیو گذاش�� کف دست ��ە ؟

�ا�ای �چمه هااا...چ��ار �ا�د � کردم؟...

یق افاقه صاف وا�ساد چشماش و �ست و چند تا نفس عمیق ک�� اما ح�� نفس عم
� . نکرد که نکرد !اون هنوز عص�ا�� بودو خشمگ��

...فقط �ک هفته بهت فرصت م�دم...�ک هفته-

؟...فرصت... !فرصته ��

� برە ـ �ه �اری کن توله ی این ��ە از ب��
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....نفس توی س�نم ح�س شد

 برد�ا ؟...
�

 �چه ام و �کشما...زدە �ه �ت!...�� داری م��
�

داری م��

� که ...�� اون قرار ن�ست �ه دن�ا ب�اد که تو � خوای ماما�ش �!...ـ �چه ات؟ هم��
ه �اری و انجان منم که � شنا� �خوام �...و گرنه خودم دست �ه �ار � شم ...گفتم

...از ک� هم ن� ترسم...�دم، انجام م�دم

!اخه چجوری ؟...

ش گردن تو ن یوفته، بیوفته ـ چه م�دونم �ه �اری کن بزن�ت �ه �اری کن که تقص��
فک نکنم �ه خوردە عذاب وجدان گوشت تن اش و آب ...گردن خودش

� ات و ندارم....کنه اش�اتم �ا� کن ، حوصه آ�غورە گرف��

!�ه سمت در خرو�� قدم برداشت

:�ا گ��ه گفتم

برد�ا �ا من این �ارو نکن، تورو خدااا...

:برگشت و �ا عص�ان�ت ف��اد کش�د

 ؟چرا �ه وق�� که دست تو دست ��ە داش�� عقد � کردی چرا اشک ن� ر�خ�� -
ش من �ا�د تحمل چرا همه ا...�ا�ات التماس نکردی که نذارە زن اون مرت�که �� هان؟
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کن ، �ه خوردە   توهم �ه خوردە غم و �ه دلت راە �دە ،�ه خوردە هم تو تحمل...کنم؟
� چه مزە ای اون ��ە ی  �ا این نطفه ی حروم و �ه وس�له ی...هم تو درد �کش بب��

� تخت �ه جوری �  ون �ا خودم روی هم�� �زی ب�� ون عو�� از تن ات م�� کشمش ب��
...که تا ا�د �ه �چه دار شدن فکر نک�� 

لمه ای �ه ز�ون ز�ونم قفل کردە بود و ن� تو�ستم �! از ترس لرزی ز�ر پوستم دو�د
ون رفت! ب�ارم کردم که ک� �اور انقد تو خودم � ر�ختم و لب �از ن� . از اتاق ب��

وە برد�ا فقط غم و اند .ن� کرد ز�ر �ار غم و غصه د�گه داشتم �مر خم � کردم
ی خودم �خاطر جدا شدنمونه اما من سالهاست که دارم زجر � کشم و �ه رو 

...ن� آرم

از جام �اشدم درو �از کردم و �ه سمت اش رفتم

وی زندگ�م من �ه روز خوش ت...د�گه طاقتم طاق شدە ...برد�ا من د�گه ن� کشم ...
 روی خو 

�
 م�کنم تازە زند�

�
� زند� ششو بهم �شون ند�دم از وق�� که دارم �ا حس��

 �دون
�

 و � چشم، ا�ه � خوای زند�
�

اون و واسم �سازی  دادە ، تازە دارم طعم زند�
ە ُ��ش�م و راحتم ک��  ...به��

ح�� �ه �لمه  �ه جوری ن�اهشو ازم گرفت که �اورم شد . صاف تو چشمام زل زدە بود
خونه رفت �ه لیوان چای! از حرفامم واسش اهم�ت ندارە � اورد و روی  �ه سمت آش��

صند� �شست و ب�خ�ال مشغول خودن چای اش شد

برگردونم خونه...

:ل�ه ی لیوان و از ل�اش جدا کردو گفت
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ی �اری که گفتم و انجام �دی د...ـ اف��ن حاال دخ�� خو�� شدی  �گهم��

 ام و � کنم توهم هر �اری که دلت � خواد و انجا...
�

برام مهم ...م �دەنه من زند�
ن�ست

ـ عه اینجور�است؟

� جور�است... ارە دق�قا هم��

...ـ �اشه فقط �ادت �اشه خودت خواس�� 

� برداشت و �ه سمت در خرو  �� رفت و �ه سمت ام اومد سوئیچ اش و از روی م��
:گقت

� منتظرم ـ �ای��

کفشام جلوی در بود پوش�دم اشون و دن�الش رفتم

� �شس. ل�اسم خ�� نازک بود دم ��ــــع رفتم و تو ماش�� � حرکت کرد�م. تمداشتم یخ م��

!توی راە ح�� �ه �لمه ام �اهاش حرف نزدم

تمام . فا ن�ستچون � دو�ستم هر �� ��م �� فا�دە اس و گوش اون �ده�ار این حر 
...فکر و ذکرش انتقام بود و �س
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 منو هم خراب
�

 اش آشفته بود � خواست زند�
�

کنه  حالش خوش نبود زند�

!چشم د�دن خوش�خت�م وکنار �� د�گه نداشت

...�ه جلوی خونه رس�د�م

پ�ادە شدم

و �ه سمت اف اف رفتم

سکوت همه . کردم  برد�ا �ه جوری �ازشو گرفت و رفت که برگشتم و �ل خ�ابون و ن�اە
� برد�ا ر  ر گرفته جا رو پر کردە بودو ان�ار نه ان�ار الس��ک های ما ش��

�
وی آسفالت گ

...دستم و روی د�مه ی اف اف گذاشتم و فشار دادم .بودند

�له؟_ 

بتول خانم منم...

� ؟ق��ونتون برم کجا بودین م�دو�ن چقد دن�الت ...ون گش��مــ عه خانم شمای��

�از کن درو یخ زدم...

در �از شد وارد شدم

� و ند انقد �دم بودو عصا�م و خورد که حوصله �ل �ل کردن تا در . اشتم�احس��
� جلوم ظاهر شدو �ا دادی که زد بتول خانو  � من ن�م خونه رو �از کردم حس�� مم ع��

:م�� پ��د هوا
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ـ کدوم گوری بودی هان؟

:�ا ترس و لرز گفتم

ون...�� ... ون بودم!...ب�� !ب��

� برای �ار دوم ف��اد  :کش�د  ح�� س� نکرد صداش و �ه خوردە ب�ارە �ای��

م�دو�� ساعت چندە؟؟؟...این وقت شب؟؟؟ -

:�ا گ��ه گفتم

ووحوصله ام � رفته بود خ...�ا آن�تا رفته بودم �ه دوری بزن�م...�ا... 

؟ - ی �ه دوری بزن�� ...از � تاحاال �ا ل�اس راح�� م��

... � ...داد نزن �چه امون � ترسه ها...حس��

� گفت :�� اهم�ت �ه حرفام �ا همون صدای �لندو خشمگ��

�حث و عوض نکن -

و ... منم مجبور شدم �ا ...ن�ا�ا آن�تا اومد جلوی در رفتم ب�ینم اش که گفت ب�ا ب��م ب��
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� ل�اسا رفتم د�گه � پ�ادە �شدم که ک� ب�ی�ت...هم�� م نگران ن�اش�عدشم از ماش��

:برگشت و بتول خانوم و ن�اە کردو گفت

چه ش�� بود اون آقا؟...مگه نگف�� �ه آقا اومد دن�الش؟ -

خت شدم رفت �د �. از ترس �ا چشما�� درشت شدە روی ل�ای بتول خانوم زوم کردم
...حاال چجوری این گندو جمع کنم

ارەگفت �ا خانوم �ار د...و� ند�دم ق�افه اش رو...�ه آقا اومد...ارە_ 

� و جلب کردم �ا خندە ای مصنو� توجه حس��

� �ا ��عموش اومدە ب...منظورت �� عموی آن�تاست؟...اهاا... ود که ارە حس��
سونتم فقط من و آن�تا...�ە راە �ار داشت پ�ادە شدو رفت د�گه دوتا�� بود�م...ب��

ی نگفتم که ی. ن�اهش قفل ن�اهم بود � :هو گفت�م و ز�ر انداختم و د�گه چ��

�گ�� شمارش رو -

:بهت زدە �م و �اال بردم و ن�اهش کردم و گفتم

وع � کن�ااا... � �از داری �� ..بب��

1477



اوردم و روی  ل�اسام و در . �مدو �از کردم. �ه اتاق خواب رفتم .از کنارش رد شدم
ودم و روی سنگی�� اشک ها�� که ر�خته ب. تخت انداختم و ل�اس خوا�م و پوش�دم

�ه دس�شو�� رفتم صورتم و شستم. صورتم هنوز حس � کردم

� اما بتول خانوم �ا سی�� شام وار . صدای درو ش��دم
� سی�� رو . د شدفکر کردم حس��

� گذاشت روی م��

:بهش ل�خند زدم و گفتم

مر�...

رفتم و روی صند� �شستم. از اتاق خارج شد

ی غ�� از غذام فک ن� کرد � ب�ست د�قه ای . مانقد گشنه ام بود که اون لحظه �ه چ��
...گذشت

رج شدم �ه ازاتاق خا �عد از خوردن شام ظرفارو جمع کردم سی�� و برداشتم و
خونه بردمشون � ...آش��

� خودم � اومدم !ـ عه خانوم شما چرا؟ � گفت��

...اوردمشون د�گه...

� تو �ش�من نبود . ن�ا� �ه �ش�من انداختم حس��

روی تخت دراز کش�دم. �ه سمت اتاق خواب رفتم

ی �شد ن�م ساع�� منتظر شدم که ب�اد اما خ��
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...م�اشدم و از اتاق خارج شد. ن�ا� �ه ساعت انداختم دوازدە شب بود

� جا�� رفته؟...  بتول خانوم حس��

�ا دست �ه اتاق �چه اشارە کرد

�ه سمت اتاق رفتم و آروم درو �از کردم

روس� دراز �شت �ه در اتاق، دست اش و ز�ر �ش گذاشته بودو روی �ل�م فرش ع
کش�دە بود

چشماش �سته بود. آروم �ه سمت اش قدم برداشتم

گونه اش و بوس�دم و دستم و روی �ازوش کش�دم

عشقمم... 

:رگشت�شو چرخوند ن�ام کرد �ا د�دنم دو�ارە اخم کرد �ه حالت اول�ه ب

...ـ برو تو اتاق ات

اتاقم؟ �ا اتاقمون؟...

 نزد
�

!�ل� هاش و روی هم گذاشت و حر�

کنارش دراز کش�دم

منم همینجا � خوا�م که �� �� اذ�ت شه... 
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�ا خ�ال  !طو� نکش�د که خودمو روی تخت تو �غل اش د�دم. برگشت و ن�ام کرد
...راحت چشمام و �ستم تخت گرفتم خواب�دم

....

...دوماە �عد

ی که خورد تو ش�مم یهو از خواب پ��دم � !�ا چ��

ش�مم . وشوندمصورتم و �ا دستام پ. نفس نفس زنان ن�اهم توی تار�� اتاق چرخ�د
م و  � هم ن� تو�ستم زانوهام و �غل �گ�� �م و بهشون تک�ه  �اال اومدە بود واسه هم��

ون زد و خواب �ل�ل از �م پ. �دم !��د�ا تکون دو� چشمام از حدقه ب��

 افتادە بود؟ �ا داشت � افتاد؟
�

ی �� در �� �ه ش�مم ل�د ها! نکنه واسه ی �چه اتفا�
 بیوفتهزدە شد جوری که حس کردم هر آن ام�ان دارە ش�مم �ارە شه و �ه ا

�
�م . تفا�

� برگردوندم کو�ش دادم دستم و روی �ازوش گذاشتم و چند �اری ت. و �ه سمت حس��
:و �ا گ��ه گفتم

... � � ب�دار شو...حس�� ب�دار شووو...حس��

ور بردو �ه دست اش و �ه سمت آ�اژ . شوکه از خواب پ��د برگشت و هنگ ن�ام کرد
:�ا د�دن حالم �اشدو گفت. اتاق روشنا�� داد
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!...چت شدە؟!...چ�ه ق��ونت برم؟ -

:این �ار ل�د مح�� �ه ش�مم زدە شد که �� اخت�ار نال�دم

� ...ش�مم دارە �ارە � شه...آااخ... �چه دارە �ه دن�ا  نکنه...�خدا دارە �ارە � شه حس��
م�اد

 �ه دن�ا م�اد؟...ع��زمن -
�

نج ماە و ن�مه هنوز پ! اخه �چه چجوری توی سه ماە ن�م�
...د�گه موندە

:جیغ کش�دم و گفتم

زنگ ...ل�� جون دارە تکوون م�خورە �ه �اری �کن زنگ بزن �ه...دارە تکون م�خورە...
...بزن

اق �از شدو بتول �ا ترس و لرز گو�� اش و برداشت اومد که زنگ بزنه که یهو در ات
...خانوم �ا هول و وال �ه سمتمون اومد

 افتادە؟!...�� شدە؟!...�� شدە خانوم؟_ 
�

!اتفا�

:ه گفتم�� خ�ال اینکه �� اجازە اومدە بود تو اتاق �غلش کردم و �ا گ��

�چه ام بتول خانوم...�چه ام...
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ب�ینمتون...خون ر�زی دار�ن؟!....�چه �� شدە؟_ 

� دست از زنگ زدن برداشت و رو کرد �ه بتول خانوم و گفت :حس��

بتول خانوم برو زنگ بزن �ه آمبوال�س �دوو -

��م واسه �� آمبوال�س م�خوا�م..اخه مش�لشون چ�ه؟...اخه_ 

:جیغ کش�دم و �ا گ��ه گفتم

نه ش...�چه تو ش�مم دارە وول � خورە...�گو دردش گرفته... � �مم �ارە � ل�د م��
� شه �د�خت � شمااا

:یهو بتول خانوم �ا خندە گفت

ی �شدە که_  � طب�ع�ه...چ��

ون بردم و بهت زدە گفتم :�م و از توی �غل اش ب��

!�ع�� �� طب�ع�ه؟!...طب�ع�ه؟...

 فک کنم د�گه وق�ش �اشه ب��...هزار ماشا� �چه  اتون ش�طونه ها -
�

د سنوگرا�
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� ج�س�ت اش واسه تعی��

� و ن�اە کردم ە شدە بود و همزمان گ. برگشتم و حس�� :فت�ا ذوق بهم خ��

�د ش�تون خوش...خ�� خب بتول خانوم - �فتون و��� شما ���

م ��م من و �ا این �ه جوری هم ن�اە � کرد که �م موندە بود دست بتول خانوم و �گ�� 
� امشب �ه �اری � کنه �چه رو بزام زدم بتول خانوم رفته  تا �ل�. تنها نذار وگرنه هم��

!بود

؟...چ�ه؟... !چرا اینجوری ن�ام م�ک��

...رو �الش هل  ام دادو روم خ�مه زد

ار دادم ازم ل�اش و جلو اورد که دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و �ه خوردە فش
فاصله گرفت

 بیوفته هووم؟...
�

تو که ن� خوای واسه �� �� مون اتفا�

!نه -

�س �� درد� �گ�� �خواب...
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دس�ش و . ش�دآنچنان خشک اش زدە بود که آروم و شوکه کنار رفت و کنارم دراز ک
:روی ش�مم برد آروم پچ زد

عاشقتم دخ�� ش�طون �الم...نفسم...�ا�ا ق��ونت برم -

:�ا عص�ان�ت گفتم

هوی جلوی من ق��ون صدقه اش نرو...

وع کرد � . ه بوس�دن ش�ممواسه اینکه حرصم و درارە �اشدو ل�اسم و داد �اال و ��
:رد گفتبهت زدە �ش و �اال او  .همزمان �ا بوسه هاش �چه مدام ل�د � زد

نه!...دن�ا - � !دارە ل�د م��

 چ��ارش کنم؟؟...
�

�کنه وق�� �ا�اش نصف ش�� هوس م...�چه ی توعه د�گه...م��
نه ز�ش و حرص �دە �چه اش هم از اینکه �ا�اش طرف اونه ذوق م�کنه و � ...ل�د م��

من متوجه  خندە هاش اوج گرفت خم شدو دو�ارە ش�مم و بوس�د و آروم جوری که
:�شم پچ زد

نت و �ا تموم من �ه تار موی ماما...فک نک�� تورو از مامانت ب�ش�� دوست دارما -
 ام عوض ن� کنم

�
� االن �ا�د �دو�� وسعت جا��اە ما...زند� مانت توی قل�م از هم��

�اشه قشنگ �ا�ا؟...چقدرە
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د و ل�خندی روی ل�ام �شست اهش کردم و ن�! �چه د�گه ل�د ن� زد. �غض �لوم ف��
:گفتم

...داری �� پچ پچ م�ک�� هووم؟...

...کنارم دراز کش�دو �غلم کرد  

 �اشه؟ -
�

�م سنوگرا� فردا م��

...�ه ل�� جون �گو ...�اشه...

نم - � فردا بهش زنگ م��

:�ه خوردە �ه خودش فشارم دادو گفت

...چقدر خ��ه که  میتونم همزمان هردوتاتون و �غل کنم -

. ..م�م و توی گودی گرد�ش فرو بردم �ا ل�خند �ل�ام و روی هم گذاشت

...

...تو آینه اخ��ن ن�اە ام و �ه خودم انداختم و خارج شدم
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...ـ عشقم �ه ساعته منتظرما

ب�خش�د خوو...

� و واسم �از کرد اروم �شستم �ا ل�خند در ماش��

 ن
�

�ه موز�ک . یوفته�� �� بزرگ�� شدە بود واسه همینم خ�� مواظب بودم که اتفا�
...ە شد�مطو� نکش�د که جلوی ب�مارستان پ�اد. اروم �� کرد و حرکت کرد�م

س داشتم �� اس��

د � هم دستم و آروم تو دس�ش ف�� � هم متوجه شدە بود واسه هم�� �ه جلوی . حس��
 رس�د�م

�
...من و رو �ه روی خودش قرار داد. اتاق سنوگرا�

س دارم... � اس�� وای حس��

س �� اخه ،�ا دخ�� م�شه �ا �� د�گه ...ـ ق��ونت برم اس��

دو �ه سمتمون ل�� جون �اش. آروم تر شدم در زد�م و وارد شد�م. پ�شون�مو بوس�د
اومد

ــ ق��ونت برم ع��زممم

�ا شوق و ذوق � تا �ام و برانداز کرد�ا ل�خند بهش دست دادم 
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... � سالم خ����

...خ�� وقته منتظرتونم...ــ مرس�� ع��زدلم تو چطوری

...ـ مامان تورو خدا ��مم �ه من توجه کن �م بود مح�ت دارم �خدا

:ن�اهش کردم و گفتم

؟...  � شما از � تا حاال �م بود مح�ت گرفت��

خند�دو ن�اهش و �ه ل�� جون داد

م و اذ�ت نکن � دخ�� ...ــ عه حس��

�ه سمت تخت رفتم و دراز کش�دم 

...ل�الجون هم اومدو روی صند� اش �شست و مشغول �ارش شد

� اینو ژل و بزن واسش ...ــ ب�ا حس��

:شوکه گفتم

کجا �ا�د بزن اش؟...
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:خند�دو گفت

...ــ ع��زم �ه ش�مت د�گه

...اها...

...ل�اس ام و دادم �اال

� خم شدو ش�مم و بوس�د  زە متوجه خودشم تا. از خجالت داشتم آب � شدم. حس��
:دو گفتآروم �ش و �اال بردو �ه مامان اش ن�اە کر . شدە بود چ��ار کردە

!...یهو�� شد...ب�خش�د -

وع کرد �ه خند�د و گفت :ل�� جون ��

خدات و شکر کن که من اینجا بودم و جای من �� د�گه نبود_ 

ارە واال...

� �ش و ز�ر انداخت و �ا دس�ش ژل و روی ش�مم �خش کردم حس��

ب�ش�� بزن...آخ آخ چقدر حال م�دە...
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:خند�دو گفت

�چه ام دلش ژل م�خواد مامان -

...ل�� جون زد ز�رە خندە

چند دق�قه ای گذشت سکوت همه جارو پر کردە بود

روم حرکت ل�الجون دست�اە و روی ش�مم گذاشت و آ. هردوتامون �� ذوق داش��م
داد

. توی گوشش بود همزمان �ا حرکت اش �ه مان�تور هم ن�اە � کرد و گو�� پزش� اش
د � � انداختم. قل�م تند تند م�� ن�ا� �ه حس��

وتامون از و هرد. �امال معلوم بود که اونم حس منو دارە چند دق�قه ای گذشت
س و اضطراب داش��م خفه � شد�م �ه هر  ل�ال جون دست�اە و برداشت و . اس��

� . نفس توی س�نمون ح�س شدە بود. دوتامون زل زد � �ا لح�� که م�� ان ترسش حس��
:�امال توش حس � شد گفت

 افتادە؟
�

!ـ �� شدە مامان ؟اتفا�

:یهو�� ل�� جون �ا ذوق گفت

�ک م��م �ه دخ�� ت�ل م�ل و خوش�ل ــ ت��

از شوق ز�ادی �اشدم و �شست
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؟... � !جدی م�گ��

�غلم کرد و گونه هام و بوس�د. جلو اومد

� برگشتم خندم محو ل�. خشکش زدە بود �عد از �� ابراز خوشحا� �ه سمت حس��
:شدو گفتم

؟... ع��زم خو��

:ل�ال جون �ا د�دن نگران�م بهش گفت! جواب ام و نم�داد

 � ــ وا حس��

� �ه حرف اومد :یهو حس��

ە...ـ وای �اورم ن� شه ، خدا�ااا شکرت � من م�گفتم ...اد�دی دن�...د�دی گفتم دخ��
ە تو م�گف�� نه ...دخ��

...ش�دصور�ش و �ا دستاش پوشوند و �ه �ش�� صند� لم داد و نفس راح�� ک

...شکرت شکرت...خدا�ا شکرت -

�ا ش��دن صداش نفس عم��� کش�دم
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ـ ه�سس آروم�� اینجا ب�مارستانه ها

 رفت
�

��ــــع �اشدو �ه سمت دست�اە سنوگرا�

و روی صند� ل�ال جون �شست و گو�� اش و �ه گوشش زد

ـ کدومو بزنم صدای قلب اش و گوش کنم ؟

:گفت ل�الجون دست اش و روی شونه اش برد

ی؟ � ــ جاتون راحته؟ �م و ک�ی چ��

:�ا خندە گفت

...ـ عه مامان اذ�ت نکن د�گه

م گذاشت و ل�الجون اومدو کنارم �شست دو�ارە دراز کش�دم دست�اە و روی ش�م
� هم مشغول گوش دادن صدای قلب �چه شد و �شت � هم ق��ون صد قه حس��

فت  و ر�خت�م روی فلش و �ه خونه برد�م. اش م��
�

ف�لم سنوگرا�

� پوش�دم موهام و �از کردم و از اتاق خ هن �لند �دون آست�� � . ارج شدم�ه پ�� حس��
رفتم و کنارش �شستم. مشغول تماشای ف�لم بود
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سالاام...

ـ سالم ق��ونت برم

روی موهامو بوس�د

� کرد و  موهام و نوازش...خودم و بهش چسبودنم و �م و روی س�نه اش گذاشتم
Tvتماشا � کرد

آروم دست اش و روی ش�مم برد و نوازش وار حرکت اش � داد

ە �اور ن� کردی...ـ ق��و�ش برم ...د�دی گفتم دخ��

� من و هم ناز کن...ارە د�دم... ...حس��

مح�م گونه ام و بوس�د

...ق��ون توهم برم عشق من...

اومدم که حرف بزنم یهو صدای آالرم گو�� اش �لند شد

...ـ �ا�است ع��ز �ه لحظه

وصل کردو جواب داد
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ـ �ه سالم �در گرا�

_

 � ا خ���� ـ چه خ��

_

ارە دن�ام خ��ه-

_

:یهو �ا لح�� جدی و شوکه گفت

۰

!ر�ن ؟ِاە �ا نن منظورتون اونا�� ن�ست که دادە بودم نگهدا!...ـ مدارک ؟

دلم رخت چنگ  �ا ش��دن �لمه ی مدارک حالم از این رو �ه اون رو شد ان�ار توی
دند �س �الخرە فهم�دن مدارک نا�د�د شدند � !م��

ظه حالت لحظه �ه لح. آب دهنم و قورت دادم �م و از روی س�نه اش برداشتم
.. .چهرە اش تغی�� � کرد و لحظه �ه لحظه ترس من ب�ش�� 

وع کرد � :ه حرف زدنانقد پ��شون بود که از جاش �لند شد و �ا صدای �لند ��

� ؟ ـ چرا زودتر نگفت��

_

کت نگذ...�ع�� �� اخه مگه � شه - اشتم ح�� من اون مدارک و توی �اوصندوق ��
اشون امن �ه خونه هم نیوردمشون ، دادم دست شما چون فکر � کردم اونجا ج

...ترە

_

مندە - �اشه �اشه اومدم...دشمنون ��
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. پوش�د گو�� و قطع کرد و ��ــــع �ه سمت در خرو�� رفت و کت اش و برداشت و 
:�ه سمت اش رفتم و گفتم

ی؟... � داری کجا م�� !حس��

�ا�د برم -

 افتادە ؟... 
�

!اتفا�

خدافظ... ـ حاال �عدا بهت م��م

پ�شون�م و بوس�دو رفت و درو �ست

انقد اضطراب داشتم که ناخن هام و � ج���دم

ود که �عد از این قرارە تنها سوا� که توی ذهنم مدام � اومد و �� جواب � موند این ب
چه اتفاقا�� بیوفته؟

� �Tvشستم ن�اهم �ه TVتا خود شب روی م�ل رو �ه روی  ...بود اما فکرم پ�ش حس��

دنم نداشتم اشتهام چند �اری بتول خانم واسم غذام و اورد اما ح�� م�� �ه غذا خور 
...مدام �ه ساعت ن�اە � کردم. �امال کور شدە بود

� نبود ی از حس�� !ساعت از �ازدە شب گذشته بود و خ��

!اما در�ــــغ از �ک�ار جواب. چند �اری شمارە اش و گرفته ام
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�ا ترس و لرز از . نکنه فهم�دە بود دزد�دن مدارک �ار من بودە؟ در �ه صدا در اومد
� بود. جام �اشدم و �ه سمت در رفتم م�� حرف فقط بهش ن�اە کرد. حس��

� پرت ک ردو کت اش از ق�افه اش معلوم بود که حالش خوش ن�ست سوئیچ و روی م��
و در اورد

!از کنارم رد شدو رفت ح�� بهم سالمم نکرد

د � عص�ا��  چرا . �ع�� اون همه چیو فهم�د؟ ا�ه فهم�دە بود �س چرا حرف نم��
!ن� شد

...�غض �لومو گرفته بود

ـ دن�ا غذاتو خوردی؟

�ه سمت اش برگشتم

ی نفهم�دە � � شدم چ�� ...�ا سوا� که پرس�دم مطم��

!نه منتظر تو بودم...

م  ـ من س��

:دو�ارە برگشت. �ه سمت اتاق خواب رفت
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ـ بتول خانم شام دن�ا رو آمادە کن

وارد اتاق شدو درو �ست

خونه رفتم فقط واسه این که ضعف نکنم چند قاشق از غذام و  � خوردم و  �ه آش��
ون اومدم ب��

ە . وارد اتاق خواب شدم � دراز کش�دە بود �ه سقف خ�� وی ل�ه تخت رفتم و ر ! حس��
�شستم

دستم و روی ته ر�شش کش�دم

دستم و گرفت و بوس�د.  انقد تو فکر بود که تازە متوجه حضورم شد

 �� شدە؟...
�

ن� خوای ��

...ب�ا �خواب دیر وقته ها...ـ ه��� ب�خ�ال

 ن� خوا�م...
�

تا ن�

نفس عم��� کش�د و �شست

کت �م شدن �  �ع�� �م �شدن ،م�گن که �ه �قت...ـ �ه �ی از مدارک �� رف��

؟...  اخه چرا �ا�د اون مدارک �دزدن، مگه �� بودن؟!...شو�� � ک��
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کت و هزار کوفت زهرمارە د�گه ک ه ا�ه پ�دا ـ �� سند ، چک ،ط�ح های جد�د ��
ە ...�شن �ل زندگ�مون �ه فنا م��

دو گفت :دست ام و تو دست اش ف��

 شم تمام �� قرض و قوله �اال م�ارم و ور شکست �...�د�خت � شم � فه�؟ -
ە هوا خص�تم، شهرتم، ش...زحمت ها�� که � این سالها کش�دم پودر � شه م��

...اعت�ارم

آب دهنم و قورت دادم. قل�م وا�ساد

وروش � دو�ستم ک! من �ا دست خودم �ه زندگ�م آت�ش زدم؟...خدا�ا �ع�� من
ای �� ارزش انقد ن� جنگه � :گفتم  جلو رفتم و ل�اش و بوس�دم و . �خاطر چ��

...پ�دا � شن...غصه نخور ع��زم...

 
�

...ـ خدا کنه همی�� �اشه که تو � �

آ�اژور و خاموش کرد. روی تخت خواب�دم

�ل شب و چشم روی هم نذاشتم 

� هم ب�دار بود ...حس��

...اتماون �ه مدارک اش فکر � کرد و من �ه تمام �د�خ�� هام و اش��اه

...دم صبح �ل� هام و روی هم گذاشتم و �� دوساع�� خواب�دم
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...

� �جاش نبود � رفتم از اتاق خ! چشمام و �از کردم حس�� ارج شدماز تخت �ای��

� کجاست؟... !بتول خانم حس��

-  � ...صبح زود رف��

نگفت کجا؟...

-  � ی نگف�� � ...نه چ��

ص�حانه خورد؟....

 افتادە ؟ پ��شون بنظر م�این
�

 و �� حوصله بوداقا هم صبح عص�� ... ـ نه،خانم اتفا�

 نیوفتادە نگران ن�اش...
�

نه اتفا�

� منوال گذشت ...چند روزی �ه هم��

ون بود  تا دیر . شب ها �� خواب بود روزهام صبح زود ب�دار � شدو � رفت وقت ب��
فت هر وقتم � اومد �� حرف �ه اتاق خواب م��
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انقد این وضع�ت ادامه پ�دا کرد که از �ا درو اومد

� د�گه اون ادم سابق نبود حس��

...�� حوصله

...عص�� 

...وسواس

د � ...ح�� �ا من هم حرف نم��

فت ە � شدو تو فکر م�� دم �ه �ه گوشه خ�� � �د �ه �اری �ا. وق�� �اهاش حرف م��
� کردم 

کت شدم ...ل�اسام و پوش�دم تا�� گرفتم و را� ��

کت شدم ...�اورم ن� شد. پ�ادە شدم کرا�ه رو حساب کردم و وارد ��

!توی ب�ج �ه اون �اال �لندی ح�� �ه نفرم نبود

!�س �ارکنان کجا رفته بودند؟. اخه مگه � شه

...فتممثل هم�شه د�مه ی آسا�سور فشار دادم و �ه ط�قه ی ب�ست و پنج ر 

چه ! اش نبوداز آسا�سور خارج شدم �ه سمت �ان�� م��� رفتم ح�� ب�ا�� هم � ج
کت اومدە بود؟ � ا�ستادم در زدم و ! �ال�� � �� وارد شدم �شت  جلوی در اتاق حس��

ش �شسته بود  � م��

خت و التماس نم�دونم تو برگه ی جلوی دست اش �� � نوشت که ب�ا�� اشک � ر�
:ب�ا�� �ه سمتم اومد و گفت. � کرد
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 � ــ خانم توروخدا �ه �اری �کن��

!�� شدە ؟...

ش خواه...ازتون خواهش � کنم...ــ آقای مقدم دارن اخراج ام � کنند
توروخدا نذار�ن من �ه اینجا عادت کردم...م�کنم

� برگه رو �ه سمت اش گرفت و �ا ��� گفت :حس��

ـ �گ�� 

ــ آقا تورو خدا

� داد زد :یهو حس��

نجا چ��ار ک�� � خوای �مو�� ای...ـ خانومه ب�ا�� ن� بی�� همه رو فرستادم برن
م...هان؟ ن و موندن �ا من �عد تو داری از اخ�ج نکرد...منم دارم گورم �م � کنم م��

؟ حرف � ز��

� صداش ب�ا�� برگه رو گرفت و آروم از اتاق خارج شد !جلو رفتم�ا �اال رف��

� چرا این�ارو کردی؟... !حس��
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اومدی اینجا هان؟ اصال �ا این وضعت چرا ...ـ ب�ا�� و فرستادم برە حاال ن��ت تو شد؟

 ... �� � آروم �اش. چرا اینجوری �اهام حرف م��

:دست اشو توی موهاش فرو برد و گفت

...�ه مدت تنهام �ذار...دن�ا �ه مدت -

د � د . �غض کردە بودم. �ا حرفاش �ه قل�م خنجر م�� � که   مثل کسا�� حرف م��
�ه رها کردن  �ع�� اون مدت هاست که .مدت هاست دارن �ه این موض�ع فکر � کنند

من فکر کردە؟

� داری؟...   حس��
�

ن�ا! ...�� داری م�� � !داری �ا من حرف م��

ع و احوالم که به�� ـ چون تو�� بهت م��م تنهام �ذار ،برو پ�ش خانوادە ات ��م اوضا 
شد خودم برت م�گردونم

!خانوادە؟

...من که ک� و ندارم!...کدوم خانوادە؟

. �ارتون خواب شم  من انقدر �� کس و �ارە �د�ختم که ا�ه تو منو نخوای محبورم برم
؟ �� � �عد تو داری از خانوادە �ا من حرف م��

:�ا گ��ه گفتم
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� � خوای تو این وضع�ت ولت کنم و برم؟... حس��

:داد زد

...ـ ارە این هم �ه نفع توعه هم من

ش خارج شدم .ن�اە ام و ازش گرفتم هق زدم و �ه تا�� . ددلم گرفته بو . از دف��
ە شدم. گرفتم و �ه خونه برگشتم روی تخت دراز کش�دم �ه سقف خ��

اش�ام از گوشه ی چشمم � چک�دند

 
�

� و تماشا کردن زند�  که داشت ذرە ذرە هیچ �اری از دستم بر ن� اومد غ�� از �شس��
...ای �اش � تو�ستم �اری �کنم...جلوی چشمام پودر � شد

� پ �� . �دا شدانقد تو اتاق موندم که �الخرە ساعت دوازدە شب �و �له ی حس��
�� آب و صدای �از شدن ش. توجه بهم کت اش و در اورد و �ه سمت دس�شو�� رفت

ش��دم

�ه ر�ــع . اشممثل �ک مجسمه � جام موندم و نه س� کردم حرف بزنم نه از جام �
�اشدم و �ه سمت دس�شو�� رفتم! گذشت هنوزم ش�� آب �از بود

� �ا اخم و ق�افه ی توهم اش داشت دستاش و � ش. درش �از بود ...ستحس��

...تو فکر بود

اما ان�ار نه ان�ار. منتظر موندم تا �ارش تموم شه 

...مدام دستاش و بهم م�مال�دو � شست
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...جلو رفتم و ش�� آب و �ستم.د�گه داشتم �الفه � شدم

ون اومدو ن�اە �� اهمی�� بهم انداخت ش هم مثل گذشته ح�� ن�ع ن�اە ا. از فکر ب��
نبود

� اما د�گه شعله های ع... من � دو�ستم اون که هنوز هم دوستم داشت شق آ�ش��
!اش و توی چشماش ن� د�دم 

� � رفت؟ نکنه �م �م این عشق و  نکنه �م �م احساس اش �س�ت بهم داشت از ب��
...از کنارم رد شدو رفت! احساس داشت �کطرفه � شد؟

�ا صدای بتول خانوم از اتاق خارج شدم

� شام و مثل هم�شه چ�دە خوش�ل و مرتب بود �شستم � هم منتظر شدم ح. م�� س��
...ب�اد

ح�ت صداش و � ش��دم که �ا عص�ان�ت �ا گو�� اش ص. چند دق�قه ای گذشت
� کرد

خونه شد � � �شست. وارد آش�� قطع کرد اونور م��

و �ا عص�ان�ت واسه خودش غذا کش�د � ...گو�� و پرت کرد رو م��

وع کرد �� توجه بهم ��

ە شدە بودم اشک توی چشمام جمع شد. بهش خ��

دلش واسه ی  شا�د اون تنها ک� بود که. بتول خانوم جلو اومدو واسم غذا کش�د
!...این دخ�� ب�چارە � سوخت
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وع �ه لرز�دن کردند شتم و اش�ام و دستمال بردا. انقد غصه � خوردم که دستام ��
توی سوپ ام فرو بردم. قاشق ام و برداشتم. �ا� کردم

� بود !ان�ار نه ان�ار که رو �ه روش �شسته بودم. ن�اە ام رو حس��

قاشق و �اال . کردمهم�شه فک � کردم عالقه ی اون ب�ش�� از منه اما نه اش��اە � 
�اس ح��ر بردم یهو از توی دستای لرزونم � خورد و سوپ توش خا� شد روی ل

...سف�دم

� �ا ابروهای بهم گر  � حس�� ە خوردە �ه �ا �لند شدن صدای افتادن قاشق کف زم��
:و یهو صداش �ه اوج رس�د. ل�اس ام زل زد

زود...ـ �مشو برو تو اتاقت ل�اس ات و عوض کن حالم و بهم زدی

لرزە �ه تن ام افتاد

ە شدم. نفس ام �اال ن� اومد توی چشماش خ��

ی و توی چشماش م�د�م غ�� از اون آد� که من دیوانه وار ع � اشق اش بودمهر چ��

نه � ...ــ آقا آدم که �ا زن حامله اینطوری حرف نم��

ش تو اتاق اش تا کفری �شدم ...ـ بتول خانم جمع اش کن ب��

:گفت ز�ر لب
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تو این ها��� وا��� من �چه � خواستم چ��ار؟ -

بتول خانوم �ا ترس �ه سمت ام اومد

 � اون د�گه ح�� . ددست اش و ز�ر �ازوم برد و از جام �لند شدم �غض �ه �لوم چنگ م��
شا�د ! واست�چه ای که واسه ی �ه دن�ا اومد�ش اون همه ذوق داشت و هم ن� خ

واقعا من داشتم فراموش � شدم

آروم آروم �ه سمت اتاق خواب قدم برداشتم

بتول خانوم درو �از کردو وارد شد�م

� ها � که اوضاع بهم ر�خت...ــ خانوم از دست اش ناراحت �ش�� ه است، دست م�دون��
...خودش ن�ست ا�ر 

...فقط �ه ل�اس �دە بپوشم...خ��م...نه بتول خانوم...

ــ ق��ونتون برم

...م اش�مد ام و �از کرد و �ه ساح� �لند واسم اورد �مک ام کرد پوش�د

و از اتاق  روی تخت دراز کش�دم پتو رو روی شونه هام کش�دچراغ و خاموش کرد 
تا در �سته شد �غض ام ترک�د. خارج شد

� بود و احساس اش  کوف�� حس��
�

�گه احساس اش حاال د. دار و ندار من توی این زند�
...ساعت سه نصف شب بود. شا�د برای هم�شه. رفته بود
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ە �خوا�ه ا این که هیچ گونه �. و من هنوز ب�دار و چشم �ه در که ب�اد و � جاش �گ��
.  اومداحسا� از خودش �شون ن� داد اما �دون حضورش خواب �ه چشمام ن�

�اشدم و �شستم

� برم که صدای �از شدن در و ش��دم م و پتو رو روی دراز کش�د. اومدم از تخت �ای��
...شونه هام بردم چشمام و �ستم و هیچ گونه حرک�� نکردم

� شدنم فهم�دم روی تخت خ���دە د دق�قه ای چن. طو� نکش�د که �ا �اال و �ای��
گذشت

�شت بهم اونور تخت خواب�دە بود...�ه �شت �م ن�اە کردم

...هیچ دردی بزرگ�� از این نبود

�اشدم آروم  �ازو اش و بوس�دم و پتو رو روی شونه هاش کش�دم

...اون من و دوست نداشت من که عاشقش بودم

...مثل �ه چشم بهم زدن پنج ماە گذشت

 شد�د شدە بود
�

� دچار اف�د� حس��

�د� های ز�ادی �اال اورد

ی روی اما این هیچ ت. خدارو شکر �ه �مک �درش همه �د� هاشو پرداخت کرد اث��
روح�ه اش نداشت که نداشت

� کردند  . پ�شمون موندن بتول خانم و اقا رحمت �ا هزار خواهش التما� که �ه حس��
�� قدم بر از اتاق خواب خارج شدم �ه سخ. ح�� �ه نگرفتم حقوق هم را�� شدند
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� داشتم

 کردم �ه روی از صبح تو ناح�ه �مر �ه خوردە درد داشتم اما قا�ل تحمل بود س�
� برام خ�� سخت شد. دلم هوای تازە � خواست. خودم ن�ارم آروم . ە بودراە رف��

آروم �ه سمت ح�اط �ش�� قدم برداشتم

ە � مثل هم�شه روی صند� �شسته بود و �ه گوشه ای خ�� ه جوری وضع�ت �. حس��
 ن� کرد

�
�� ا�ر �ه �ت �د در واقع فرق � کرد اون ح. شدە بود که بود و نبودش فر�

م اشو �� احساسم بود من �ه حضورش احت�اج داشتم و شاهانه � پرس��د

پر �و صدا و  اما منظور از فرق نکردن بودو نبودش این بود که د�گه مثل گذشته
و ش�طون نبود �� حرف بود  انقدر سا�ت و . و عشق ن� داد د�گه �ه آدم انرژی. ��

!که �ا� �ه حضورش شک � کردم

 .�ه سمت اش قدم برداشتم

!یهو متوجه بوی عجی�� شدم

س�د شوکه گفتم فتم بوش ب�ش�� �ه مشامم م�� :هر چقدر جلوتر م��

!س��اررر ؟...

� �ه سمت ام و نداد واسه این که متو  جه حضورم �شه ح�� �ه خودش اجازە ی برگش��
ستم و �اال د. رو �ه روش وا�سادە ام �ا د�دن س��ار توی دست اش ام�� چسبودنم

...بردم و مح�م زدم توی صور�ش

�شو �اال اوردو �� هیچ عکس العم� بهم ن�اە کرد
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تک�ه دادو  �� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت و �ه س��ارش پوک زدو �ه �ش�� صند�
د�گه تحمل �� محل�اش و نداشتم دلم . �غض کردە بودم. چشماش و �ست

...� خواست دو�ارە مثل ق�ل �شه

...همونطوری دوست  داشت�� و پر انرژی 

و �از کرد و  چشماش. وق�� ق�ال و اال�شو �ا هم مقا�سه � کردم حالم �د � شد
 
�

ی ازش �ا� � �ا�ت . اموش کردنموندە بود و روی دیوار خ س��ارش و که حاال د�گه چ��
ون کش�د !س��ارش و از ج�ب اش ب��

� �ش�نم و از ته د ل �ه حال خودم �ا د�دن �ا�ت توی دس�ش �م موندە بود روی زم��
زار بزنم

ساسش زل �ا چشمای اشک�م توی چشماش خا� از اح. دستم و ز�ر چونه اش بردم
:زدم و گفتم

...فک ن� کردم انقد ضع�ف �ا�� ...

:�ا گ��ه گفتم

...د�گه دوست ندارم...

!�دمان�ار که �ا جمله ام متحول شد چون �الفاصله ترس و توی چشماش د

دم و ن�اهم و ازش گرفتم ت � هم صدام دن�الم � اومد و �ش. دندونام و بهم ف��
د � گردم و ن�اهش اما انقدر � این مدت اذ�ت شدە بودم که دلم ن� خواست بر . م��
...کنم
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...ص�� کن ب�ینم...�ا توعم ن� شنوی؟؟؟...دن�ااا...دن�ا -

یهو درد . رد شدمدرو �از کردم و وا. �� اهم�ت �ه سمت در ورودی خونه قدم برداشتم
� گرفتم و دستم و �ه ل�ه ی م! عجی�� توی دلم پ�چ�د و نفس توی س�نم ح�س شد ��

...جیغ کش�دم زانو افتادم �� اخت�ار  �ه. د�گه نتو�ستم خودم و � �ا نگه دارم

م.... ...آاااخ دارم م�م��

...نگذشته بود که خودم و تو سالن ب�مارستان د�دم زمان ز�ادی

ی �م رد چراغ های توی سالن مثل خطای وسط جادە �� �س از د�گری از �اال
ک � ر�خت و �ا �ه �ای � شدند   و پرستارا رو �االی �م م�د�دم و بتول خانو� که اش

...ت � بردنمپرستارا �ه �عت �ه سمت مقصدی که از درد ز�ادی نم�دو�ستم کجاس

اون . � اومدنفسم �اال ن. حس � کردم تمام رگ های �دنم در حال ترک�دن بودند
وی دستم فشار لحظه تنها �اری که � تو�سم �کنم این بود که دست بتول خانوم ت

...�دم و از درد جیغ �کشم

...یهو همه جا تار�ک شد

...

�ا ! روم �از کردمتو خواب و ب�داری بودم که �ا ش��دن صدای گ��ه �ه �چه چشمام و آ
� �� حا� و ضعف ام و از �اد بردم �ای خش�م و از ل. د�دن چهرە ی ذوق زدە ی حس��

:هم �از کردم آروم لب زدم
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؟...خو... خو��

:ل�خند زدو گفت

ـ تو چطوری ع��زم

...و اوردشجل! چشمم �ه نوزادی افتاد که �ا ل�اسای صور�� رنگش تو �غلش بود

ـ ن�اش کن 

�م و جلو بردم چشمم �ه صورت ت�ل م�لش افتاد

ود و چشماش هنوز �سته بودند و پوست اش �ه قرمزی � زد و� �ا نمک ب
لوش و دستم و جلو بردم و دست کوچو . اشک توی چشمام جمع شد. دوست داشت�� 

...توی دستم گرفتم

...چقد خوش�له...

ـ ک�� برداری شدە از خودته ها

ە شدم � خ�� �ه حس��

�ستم خواب بودم حرفاش مثل ق�ال ها بود ن� دو ! �عد از مدت ها داشت ل�خند � زد
�ن بود و دلم ن� خواست برگرد. �ا ب�دار ...م زمان گذشتهاما هر �� بود خ�� ش��
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... � ی معلوم ن�ست حس�� � ه ک�ه�ا�د بزرگ�� شه که �فهم�م ش��...هنوز که چ��

� ل�ای خودتن ...ـ �ا�ا گرد�ه صور�ش و بی�� شو ن�اە کن،ل�اش ع��

ی �ه چهرە اش ن�اە کرد � گرفتم و �ا دقت ب�ش�� راستم � گفت تا . من�اە ام و از حس��
� بود. حدودی ش��ه بهم بود � حس�� م و از �چه ن�اه! اما قوس بی�� عروس� اش ع��
گرفتم و ن�اهش کردم

... � حس��

. وازشش � کرددرحا� که آروم انگشت اش و روی ل�ای کوچولوی �چه � لغزوندو ن
:دو�ارە گفتم. ز�ر لب �� ق��ون صدقه اش � رفت

ع��زم �ا توعما...

بزور ن�اهش و از صورت �چه گرفت و ن�ام کرد

جانم �گو؟...ـ جانم ع��زم

:ل�خند زدم و گفتم

هم�شه همینطوری �مون �اشه...
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جلو اومد پ�شون�مو بوس�د

ـ خ�� اذ�ت شدی نه؟

ی نگفتم � ...�ا چشمای پر از اش�م توی چشماش زل زدم و چ��

...قول م�دم...قول م�دم د�گه اذی�ت نکنم -

یهو در �از شد ل�ال جون وارد شد. بهش ل�خند زدم

!ــ سالاام دن�ا جانم خو�� ع��زم؟

مر� خ��م ، دس�تون درد نکنه شمام �ه زحمت افتادین...

�� خوش�لم � ــ عه این چه حرف�ه م��

:جلو رفت و اروم دست کوچولوشو بوس�د و گفت. ن�ا� �ه �چه انداخت

� نوە ی خانوادە ی مقدم خوش اومدی ��ون صورت خوش اومدی ق...ــ ای جانم، اول��
ماهت برم

�ش و �اال اوردو بهمون ل�خند زد
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ــ اسمش و � خواین �� �ذار�ن؟

� انداختم اونم همزمان ن�ام کرد ن�ا� �ه حس��

بود) در�ا(اون عاشق 

در�ا...

ل�� . تل�خندی روی ل�اش نقش �ست و �ش و ز�ر انداخت و �ه �چه چشم دوخ
:و گفت جون هم ن�ا� �ه �چه انداخت

ق��و�ش برم...ــ وای وای در�ا خانوم نازم چقدم اسمش بهش م�اد

مر�...

د فقط �ه �چه زل زدە بود �  نم��
�

� حر� دا وارد اتاق یهو حجم ز�ادی از �و ص. حس��
.شد

...آقای مقدم و پ��ا،م�الد،رضاا

...�شستم �ا د�د�شو آب دهنمو قورت دادم و �ه خوردە خودم و �اال کش�دم و 

:ل�ال جون خم شدو درە گوشم گفت

دو�ارە م�ام پ�شت...من �ار دارم ع��زم -

1513



...د�ا ورود �ق�ه ل�� جون خارج ش. بهش ل�خند زدم. روی موهام و بوس�د

� تند �اشدو گ ون �کشه که حس�� � ب�� :فتپ��ا دو�د که در�ا از �غل حس��

...ومن هنوز از �غل کرد�ش س�� �شدم که �خوام �دمش �ه ت...کور خوندی -

...ل�ای پ��ا آو�زون شدو ذوقش پ��دو عقب رفت

عمه اش �غلش نکنه � � خواد �غلش کنه؟...کثافت دلم و شکوندی _ 

� که د رحال �ل �ل یهو وسط پ�شون�م گرم شدو �اعث شد ن�اهم و از پ��ا و حس��
م و آقای مقدم و ن�اە کنم :ل�خند زدو گفت. کردن بودند �گ��

ن�اش ممنون که مواظ�ت کردی و صحیح و سالم �ه د...دس�ت درد نکنه عروس_ 
اوردی

...ل�خند زدم و �م ز�ر انداختم

:روی موهام و بوس�دوگفت

 _ � ی الزم داش�� �گو تا ��م فراهم ک�� � چ��

ی الزم ندارم... � ...ممنون فعال چ��
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�ک �گه و �غلم کنه که �ا د�دن آقای م قدم عقب رفت و رضا اومد که ب�اد بهم ت��
ل کنه � روم و از آقای مقدم بر . س� کرد خودش و کن�� :گردوندم�ا صدای حس��

ش - و� فقط پنج دق�قه ها...ب�ا �گ��

� آروم توی �غلش گذاش�ش. پ��ا خند�دو جلو رفت ش نکردە بود هنوز پ��ا �غل. حس��
� �ا اخم گفت :که حس��

�دە �چه امو...خ�� خب �سه د�گه -

ون کش�دو �غلش کرد. همه زدن ز�رە خندە ...�چه رو از �غل پ��ا ب��

...من ق��ونت برم که انقدر خوش�� ال� -

:آقای مقدم گفت

� دو دق�قه هم ب�ار �ذارش تو �غل �ا�ا بزرگش_  ...حس��

:خند�دم و گفتم

ە قرارە فرار کنه�ه جوری مح�م �غلش کردە که ان�ار �چه ی �ه روز . ..ارە راس م�گن...

1515



:م�الد گفت

� �ت � �ا وا�س�م...واال منم خواستم �غلش کنم نذاشت - و فقط  مجبور�م ع��
البته ب�خش�د آقای مقدم...ن�اهتون کن�م

 د�گه...نه خواهش م�کنم م�الد جان_ 
�

داری حق�قت و م��

� که ب�خ�ال فقط مشغول ن�اە کرد �ه در�ا بود و مدام ق��ون ص فت حس�� دقه اش م��
...ح�� س� نکرد ن�اهمون کنه

... � الووو...حس�ی��

:شوکه ن�ام کرد و گفت

!جان؟ -

:چشم غرە ای واسش اومدم و گفتم

�چه رو ب�ار �دە �ه �درجان لطفااا...

 کردو �ه سمت آقای مقدم قدم برداشت
�

 پو�
�

ا ترد�د توی �چه رو آروم و �. �ال�
ونم �گه �سه �غلش گذاشت �ه جور�م بهش ن�اە م�کرد که هر آن ام�ان داشت �ه ا

...د�گه الزم ن�ست انقد �غلش ک�� 
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:آقای مقدم دست در�ا رو گرفت و بوس�د

بزرگ ��  ز�ر سا�ه ی �در مادرت قد �ک�� و ...قدمت م�ارک �اشه...ق��ونت برم_ 

:رضا �ا خندە گفت

در نرە �ه وقت...ن�اە کن چجوری گوشه ی پتوی �چه رو گرفته_ 

� تند برگشت �ه سمت رضا گفت :حس��

�ه �لمه ی د�گه حرف بز�� من م�دونم �ا توها...

� فقط در�ار ! اتاق غرق سکوت شد . و ن�اە � کردبرگشتم و پ��ا رو ن�اە کردم غمگ��
�ک �گه و �غلم کنه !ح�� جلو نیومد بهم ت��

ن� خواب �غلم ک�� هووم؟...پ��ا...

� گفت :حس��

ە ها...هوی پ��ا - �ک �گو دلش م�گ�� زنم �غل کن بهش ت��

ی نم��م و �اری ن� کنم _  � تا �چه رو ندین �غل کنم چ��
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:اقای مقدم چشم غرە ای واسش اومدو گفت

زن داداشته ها ناراحت م�شه...این چه حرف�ه � ز�� ...عه پ��ااا_ 

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

اهوم قهر � کنم...

ی و�ری رفت واسم دە �غلم کرد و ��ــــع خودش و بهم رسوندو �ا خن. پ��ا که دلش ق��
:گفت

� �شد...عشقممم_  ار موش �ه ای ال� که �ه ت...خداوشکر که �� �� تون ش��ه حس��
 نه ق�افه

�
� نرە نه اخال� شت�� و �ال �شه کپ خودت مه��ون و دوس دا...حس��

خوش�ل

:ازش جدا شدم و شوکه گفتم

 شوهرم زشت و �د اخالقه؟...وا...
�

!�ع�� م�خوای ��

� انداخت و گفت :ن�اە �� اهمی�� �ه حس��

ا�ش -
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� �ا ��� گفت :حس��

ق�افه ات و واسه من کج و مع�ج نکنا...هوی پ��ا -

� تخت �� حرف وا�سادە بو  � دوتا �اد��ارد �ای�� دند توجه ام و جلب م�الدو رضا که ع��
:کردند

!شما دوتا چرا اونجا وا�سادین؟...

:رضا گفت

ی ��م هم� جونتون بزنه چشمام و درارە - � � ترسم چ��

:م�الد پوزخندی زدو گفت

�ک ��م...ارە واال_  � گوشم و گرفت و پ�چ...اومدم �غلت کنم ت�� وند که فک همچ��
کنم اصال متوجه �شدین فقط من بودم و که قطع عضو شدم

� دادم � . قدم بود�چه تو �غل آقای م. بهت زدە ن�اهم و ازشون گرفتم و �ه حس�� حس��
ه اش خم شدە بود و مدام دست کوچولوش و � بوس�د و ز�ر لب ق��ون صدق

واسش و �ه من ای خداا این � � خواد ب�خ�ال �چه �شه و �ه خوردە هم ح. � رفت
�دە؟
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... � ؟...حس��
�

ی �� � تو ن� خوای چ��

:�� این که ن�ام کنه گفت

� ...حقشون بود - ...حق ندارن زن ام و �غل ک��

� �ا �چه ی توی �غلش �ه سمت م�الدو ر  ضا رفت و آقای مقدم �� اهم�ت �ه حس��
� ند�د �د�دا ذوق مرگ شدو �� . �چه رو توی �غل م�الد گذاشت وع کردم �ا رضا ع��

که �ال   �ه جور�م غرق شدن. �ازی کردن �ا دست و �اهای کوچولوش و بوس�د�ش
� کنار !دلخوری و بوس�دن و گذاش��

� روی ل�ه ی تخت ام �شد و دستم و تو دست اش گرفت وم گونه ام خم شدو آر . حس��
...و بوس�د

نفسم-

:جوری که ک� �شنوە حر� پچ زدم

ت و د�دی زن...نفسم نفسم نکن که اصال حوصله ات و ندارم... ت و فراموش تا دخ��
...کردی ارە؟

� گفتم :انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و �ا لح�� تهد�د آم��

.. .�خدا ا�ه �خوای اول اون و دوس داشته �ا�� �عد منو...
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:�ا خندە �ش و جلو اورد گفت

چ��ار � ک�� هووم؟...خب؟ -

ە ش پ��ا که هنوز . دمن�اهم و ازش گرفتم و �ا اخم �ه م�الدو رضا و آقای مقدم خ��
� گفت :دلخور بود از دست حس��

ەفک کنم امروز ن��ت �غل کردن �� �� اتون �ه من ن� رسه برم به - ��

؟...عه پ��ااا... �� � این چه حرف�ه م��

:رو کردم �ه اقای مقدم و گفتم

� شه �ه خوردە هم �ذار�دش تو �غل پ��ا؟...�درجان...

ون کش�دو گفت :آقای مقدم �چه رو بزور از �غل م�الد ب��

م - � ...ب�ا دخ�� � چه گ�ال� شدە...ب�ا برادرزادە ات و بب�� ...ب�ا بب��

...از این که اقای مقدم �ه در�ا � گفت گ�الس خندم گرفت

� �ا دلخوری گفت :حس��
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م نگو �الس...عه �در - میوفته رو ز�وناها...�ه دخ��

:اقای مقدم خندە ی مستانه ای � دادو گفت 

از گ�الس به�� چ�ه؟....خب بیوفته -

:پ��ا �ا ذوق �غلش کردو گفت

...ق��و�ش برم من...نفس عمشه...گ�السه عمشه_ 

:رو کرد بهم گفت

مش خونه؟...دن�ا - امشب و م�دی ب��

� �ا عص�ان�ت تند از جاش �لند شد  :حس��

م و �دە...�دە �دە - �ش خونه؟...دخ�� ...مگه عروسکه که م�خوای ب��

:پ��ا عقب کش�دو گفت

نم�دممم...نم�دم -
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:اقای مقدم پ��د وسط دعوا نذاشت ادامه �دن

� �چه ها_  � همه امون االن مامانتون م�اد � این که �و صدا راە ا...�س کن�� نداخت��
ون � ندازە ها و ب��

د کردهمه زد�م ز�رە خندە که یهو در �از شدو حالل زادە و �ا اخم ورو 

...چرا انقدر �و صدا � کن�د؟؟!...چتونه؟ -

:رو کرد بهشون و گفت

ون...م�الد، رضا، پ��ا - احت ک...ب��د ب�� ون دن�ا �ا�د اس�� نهب��د ب��

ون کش�دو �ا لح�� پر مح� ە جلو رفت و �چه رو از توی �غل پ��ا ب�� ت �ه صور�ش خ��
:شد

...انقدر نوە ام و اذ�ت نکن�د...ال� من ق��و�ش برم -

:دو�ارە اخم کردو در ادامه گفت

وا�سادین منو ن�اە � کن�د؟...ب��د د�گه -

آقای مقدمم تا . طو� نکش�د که م�الدو رضا و پ��ا �شت � هم از اتاق خارج شدند
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و برداشت  د�د اتاق خلوت شدە و ل�� جون عص�ان�ه خداحاف�� کردو جون خودش
احت ل�� جون در�ارو توی �غلم گذاشت و �ه بهانه ی �ار رف. و در رفت ت که اس��

...کنم

� اومدو �لندش کرد و ر  وی صند� هنوز در�ارو توی �غلم نگرفته بودم که حس��
!�شست

 ... � ...م�دی �غل کنم �چه ام و �ا نه؟....عه حس�ی��

:�ا خندە گفت

مو�� ندارم - ذار هر وقت توروخدا دلم و �شکن �...وای دن�ا من از �غل کرد�ش س��
رفت�م خونه و من نبودم �ه دل س�� �غلش کن �اشه؟

ون و ن�ا�� ... ا�د چ��ار کنم اونوقت من �...اومد�م و جنا�عا� دلت نخواست بری ب��
هان؟

...اون د�گه مسئله اش جداست و ر�� �ه من ندارە خانوم -

:�ا نق و نوق گفتم

... � � ...�خدا گ��ه م�کنم ...حس�ی�� نم �ل ب�مارستان �ا �چه ام و �دە �غل کنم �ا جیغ م��
نا ب��زن تو اتاق �چه ام و ازت �گ��
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نامه ی ب�خش�د که قرارە امروز شناس...ب�خش�د که من �ا�اشم ها...دن�ا...عه -
�م ب��م خونه م واسش...خوش�لش و �گ�� م واسشش...وای من م�م�� م�م��

� . �� اهم�ت روم و ازش برگردوندم حالش خوب  عصا�م خورد بود �عد مدت ها حس��
...خداروشکر. شدە بود

� کردو �ا جمله های اما اینکه مثل ق�ل بهم توجه ن� کرد �ا حداقل �ه خوردە �غلم ن
� بودم ...عاشقانه اش مثل هم�شه قل�م آروم ن� کرد غمگ��

م��ما -

...من�اهم و از پنجرە ی اتاق گرفتم و روم و برگردوندم و ن�اهش کرد

� هووم؟ - مامان و �ا�ات نم�ان نوە ی خوش�لشون و ب�ی��

. شتم تک�ه دادمآب دهنم و قورت دادم و �ه خوردە خودم و �اال کش�دم و �ه �الش �
...انگشتام و توهم قفل کردم که لرزش دستام �م�� �ه چشم ب�اد

!دن�ا -

:ن�اهم و از نقطه ای نا معلوم گرفتم و گفتم

!جانم؟...ها...

؟ -  واسشون افتادە؟...نگف��
�

اخه ند�دە بودم ...نکنه واقعا ن� خوان ب�ان �ا اتقا�
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اومدند که تو �م�� من که حالم خوب نبود اون ها �ا�د � ...اصال ب�ان بهمون � بزنن
عذاب �ک�� 

:بزور ل�خند زدم و گفتم

... � هر ک� گرفتاری خودش و دارە د�گه ...من حالم خ��ه حس��

؟ - مش�� واسشون پ�ش اومدە؟...گرفتار�ه ��

...فقط...نه نه...

:�م و ز�ر انداختم که متعجب گفت

؟ - !فقط ��

� ...ه��� ... خ�� وقته رف��

؟ - � !�؟!...کجا رف��

� ترک�ه... اوناهم ...آمد عا��ا�ا �ه �ار خوب واسش پ�دا شدە بود �ا حقوق و در ...رف��
� و �ه موندن ترجیح دادن ...روس�مونتق���ا چند هفته �عد ع...خ�� وقته...رف��

:شوکه گفت

1526



 نزدی؟!...�س چرا نگف�� تو؟!...�س -
�

!!چرا اصال درمورد این موض�ع حر�

موض�ع ز�اد مه� نبود...�� �ا�د � گفتم؟...

�د �دون �در من �ا...واسه ی من مهمه...مهمه !...�ع�� �� موض�ع ز�اد مه� نبود؟ -
زن و مادر زنم کجان د�گه

�� �اری نمیتو�� �ک...خب االن که فهم�دی � خوای چ��ار ک�� هووم؟...

...ار�دغم و اندوە از �تا�اش � �. ن�اهش روم موندو �ش و ز�ر انداخت

جوری  من عرضه نداشتم حداقل �ک سال اول زندگ�مون و ...من...ب�خش�د دن�ا -
اینم از ...ف�ا کرداون از عروس�مون و �اری که سو ..برات �سازم که احساس �مبود نک�� 

...دوران �ارداری ات که من �ا�د ب�ش�� حواسم بهت � بود و� نبود

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

...این �چه رو �ارم �ه جا�� رس�دە بود که �ک �ار �ه ز�ون اوردم که ن� خوام -

:ن�اە کردو �ا چشمای پر از اشک گفت

...نفهم�دم �� گفتم...�خدا که از ته دل نبود دن�ا -
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�از کردم و  منم که حاال د�گه اشک توی چشمام جمع شدە بودو �ا گ��ه دستام و 
:گفتم

ب�ا اینجا...

ستم و توی د. �اشد �چه رو روی تخت اش گذاشت و جلو اومدو �ا خندە �غلم کرد
�ل�ام خا� شد  موهای مش� اش فرو بردم و �ل� هام و قفل هم کردم تمام اشک توی

...روی شونه اش

؟ ..�ع�� تو �ا�د من و ب�خ��

...�خاطر تمام درد ها و غم هات؟

...�خاطر �غض هات و عص�ا�� شدن هات؟

؟ مندە شدنت جلوی ک� که عاشق اش هس�� ...�خاطر ��

�ا�د �خش�دە �شم؟  و �ا وجود تمام این ها آ�ا من هنوزم �ا�د �ه آیندە ام�دوار �اشم
...�ه و� که نه

...من �خشش رو تو خوا�م هم نمیتونم ب�ینم

� در�ا رو �ه سم ت اتاق اش تق���ا ساعت هفت شب بود که �ه خونه رس�د�م حس��
داشتم �دجور ن�از �ه �ه دوش درست و حسا�� . برد منم �ه اتاق خواب رفتم

ون اومدم �ه خوردە درد داشتم اما �س�ت بهش �� اهم�ت بودم �عد از دوش گر  � ب�� ف��
توی نصف روز ��  �اورم ن� شه! ش�مم فرو رفته بود اما نه مثل دوران ق�ل �ارداری

مت �مد ل�اس دوست داشتم ل�اسای ق�ل �اردار�م و بپوشم �ه س! تغی�� کردە بودم
هام رفتم
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ون اوردم و پوش�دمشون از �لوز تا ن�م تنه گرفته ت هندونه دونه ب�� ...ا پ��

و�ستم این ن� ت.  � این مدت چند ک�لو�� چاق شدە بودم! خ�� تنگ شدە بودند
وضع و تحمل کنم �ا�د هر چه زودتر دست ��ار � شدم

...دوست داشتم مثل ق�ال ها �دنم خوش فرم و خوش�ل �شه

� ب�ینه �� از ل�اسام تنگ شدە �ه جوری م�گه من ز  ن چاق دوس فقط �اف�ه حس��
ادتر از �ق�ه بود و �� از ل�اس هام که �ه خوردە گش. ندارم ان�ار دو�ست ک�لو وزنمه

برداشتم و پوش�دم

� م�� بود �ه �مر بند از ج�س خودش دا هن کوتاە ح��ر آست�� شت �شت �مرم �ه پ��
وار کش�دم و بردمش و �ستم اش جوراب شلوار�م و برداشتم و پوش�دم موهام و سش

 شدە بودند
�

دم اس�� �ستم حسا�� شال�

اقش ب�ینم اش بتول از اتاق خارج شدم و �ه اتاق در�ا رفتم دوست داشتم زودتر تو ات
� اش بود ا ل�خند جلو دستام و �شت �مرم بردم و �. خانم مشغول ق��ون صدقه رف��

...رفتم

نه...ــ عه سالم خانوم � هزار ماشاهللا �ا خودتون مو نم��

�ه ن�ا� �ه صورت �انمک اش کردم قند تو دلم آب شد

جدأ؟...
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ە ــ ارە من برم س��تونو ته نگ��

مشغول �ازی کردن �اهاش شدم. از اتاق خارج شد

...ق��ونت برم دخ�� خوش�لم...

. داشت چقد حس خو�� . �اورم ن� شد فک ن� کردم �ه این زود�ا مامان �شم
� تو چهار چوب در ظاهر . احساس � کردم �ه ت�که از وجومه چشمام . شد یهو حس��

ون زدو تند از جام �لند شدم از حدقه ب��

... � !حس�ی��

:�ا همون ر�تم کش دار گفت

ـ جااانم

قت بود خ�� و ! مثل ق�ل ل�اس های ش�ک و خوش�ل. ته ر�ش خوش�ل موهای مرتب
خداروشکر . وداین مد� ند�دە بودم اش دلم واسه چهرە ی ق�ال هاش �ه ذرە شدە ب

...رگ � شدمکه دو�ارە داشتم همون آدم سابق رو، رو �ه روم � د�دم و ذوق م

و �لو خند�دو ت. �ا ل�خند پر از �غ�� �ه سمت اش �ا تند کردم و مح�م �غلش کردم
:گفت

...ـ گفتم که د�گه اذی�ت ن� کنم
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ی فکر نکن �اشه ؟... مر� که دو�ارە مثل ق�ل شدی... � �خ�ال ب...د�گه �ه چ��
...اتفاقای گذشته

�اشه؟... ـ د�گه فقط تو و در�ا

:گوشه ی ل�م و گ��دم و گفتم

�اشه...

:دستم و گرفت و �ه سمت تخت در�ا برد و گفت

ـ خب خب خب ب�ی��م در�ا خانوم در چه حاله

ب�دارە ها فقط ن� دونم چرا چشماش و �از نم�کنه....

چه انتظارا�� دار�ا...ـ ق��ونت برم هنوز �ک روزشه خب

� � چشماش و �از م�کنه؟... حس��

شا�دم چند روزە د�گه...ـ نم�دونم شا�د فردا

سم؟... زنگ بزنم از ل�� جون ب��
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از کنهچه عجله ا�ه �الخرە که �ا�د چشمای درشت و خوش�لش و �...عه ع��زم -

اخ اخ اخ دوست دارم زودتر ب�ینم چشماشو...

چشماش رو؟!...ـ �� شو � خوای ب�ی�� ؟

....� خوام ب�ینم چشماش چه رنگ�ه د�گه...اهوم...

:تو �لو خند�دو گفت

ە ـ ع��زم وق�� همه �� اش �ه تو رفته چشماشم ش��ه توعه د�گه ،�ه من که نم��

:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

جدی؟...

ش��ه تو �شه  چشمای �ه این خوش�� من که از خدامه...ـ اهووم حاال چرا ناراح�� 
دن�ا

ە شدم دستم و ز�ر چونه ام بردم و �ه چشماش خ��

...و� من دوست داشتم چشماش ش��ه چشمای تو �شه...
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ە شد صور�ش و  آروم جلو اومد �ه قدم عقب گذاشتم �ه دیوار چس��دم. بهم خ��
:پر کرد یهو صدای بتول خانوم فضا رو . ل�امو بوس�دو نرم و عمیق جلو اورد

...وای خا� عالم...ــ خانوم س��تون آمادە اس

� حس. بتول خانوم خجالت � کش�د ن�اهمون کنه. ��ــــع از هم جدا شد�م ��
� انداخ. � خند�د منم �م موندە بود بزنم ز�ر خندە تمن�ا� �ه حس��

برم؟...

...ـ ارە ع��زم برو من مواظب در�ام

...ل�خند زدم و از کنارش رد شدم

م و � خونه رفتم و این �ار تصم�م گرفتم جلوی خودم و �گ�� � �الخرە . م�� �خورم�ه آش��
...و ز��ا�� رس�د از ش�م �ا�د گذشت تا �ه تناسب اندام. �ا�د عادت کرد �ه �م خوری

...اووووف �� گفتم

� هنوز ک. �ه اتاق در�ا برگشتم. �عد از خوردن �ه خوردە از سوپ نار تخت اش حس��
:بودو ن�اهش � کرد جلو رفتم و گفتم

جاِن من س�� �شدی از ن�اە کردن بهش؟...
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:�ا ش��دن صدام ن�اهش و ازش گرفت تو �لو خند�دو گفت

مو�� ندارم...جاِن تو نه - برم تختمون و  ش�طونه م�گه...اصال ن� دونم چرا ازش س��
ب�ارم �ذارم تو اتاقش ها

وننه تورو خدا ب�ا برو تخت و هم ب�ار �ذار اینجا منم از خونه پ... خودت ...رت کن ب��
 � ت خوش �اش�� ...و دخ��

:تمحر� هل اش دادم و گف. �اشدو �ا خندە �ه سمتم اومد که �غلم کنه

ت و �غلش کن... برو دخ��

مون...نزن این حرف رو...عه دن�ااا - م نه و دخ�� ک� غلط   �عدشم...اوال که دخ��
ە � کنه جای تورو توی قل�م �گ��

:ل�خند مرموزی روی ل�ام �شست ون�اهش کردم و گفت

ح�� در�ا؟...

آروم و . کرد  دست اش و دورم بردو �ش و توی گودی گردنم فرو بردو موهام و بو 
:تح��ک کنندە لب زد
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...ح�� در�ا -

:�ا خندە خودم ازش جدا کردم و لپ اش و کش�دم و گفتم

حاال شدی عشق خودم...

:صور�ش و عقب کشوندو �ا اخم گفت

ذار کنار د�گهاین�ارا �چه گونه رو �...من �ا�ای �ه �چه ام ها...نکن تورو خدااا -

ی هم � ذارە؟... ...مگه �ا�ا شدن روی ش�طنتای تو تأث��

:�لو�� صاف کردو گفت

...حاال �ذار �ه چند وق�� �گذرە � بی�� گذاشته �ا نه -

ە ن�اش م�کردم. �ه سمت تخت در�ا رفت :دە و گفتیهو ��� زد ز�رە خن. فقط خ��

...فک کنم ب�ش�� � شه �م�� ن� شه -

وع کرد �ه گ��ه کرد بزور خودمون و . همزمان �اهاش خندە هام اوج گرفت که در�ا ��
ه ش�� دو�د تو بتول خانوم �ا �ه ش�ش. آروم از روی تخت اش �لندش کرد. خفه کرد�م

� ش�شه رو از د. اتاق س�ش قاپ�دو ق�ل این در�ارو �غل کنه و بهش ش�� �دە حس��
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:گفت

م...�ذار خودم بهش ش�� �دم - �ا�اش ش��  دلم � خواد �چه ام از دست...�اد �گ��
...�خورە

و � ە و چجوری ش�� ذارە تو بتول خانوم خند�دو بهش گفت چجوری �چه رو �گ��
ش�� دادن بهش  �عد از �� ن�اە کردن �ه در�ا و . جلو رفتم و کنارش �شستم. دهن اش

د�مش �ه بتول خانوم ... �الخرە ازش دل کند�م و س��

احت �ه اتاق خواب رفت�م ە شدم روی تخت دراز کش�دم و �ه سقف. واسه اس�� . خ��
ال روی تخت در�ا�� که تا دیروز صبح توی ش�مم بود حا. دستم و روی ش�مم بردم

....کوچولوش خواب�دە

...هوووف چقدر این جهان پ�چ�دە  و عج�ب و غ���ه

ون اومدم � از فکر ب�� :�ا صدای حس��

...ب�ا نزد�ک�� !...ـ چرا اونجا خواب�دی؟

. مون فاصله بودراست � گفت اندازە ی دو نفر ب�ن. �ه فاصله ی ب�نمون ن�اە کردم
اش و فراموش � این مدت  انقدر از هم دور بود�م که طعم آغوش گرم و مردونه 

!کردە بودم

:�ه پهلو خواب�دم و گفتم
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گفتم شا�د اینطوری راحت تر �ا�� ...گفتم...ن� دونم...

دم .خودش و جلو کشوند و مح�م توی آغوشش ف��

د�گه ن� خوام اندازە ی �ه تار مو ب�نمون فاصله �اشه -

:�ا خندە گفتم

� خوای مثل ق�لنا دل و رودە ام و تو �غلت �اال ب�ارم...

خند�دو �ل�اش و روی هم گذاشت

. �م و �ه س�نه اش چسبوندم و چشمام و �ستم

...

� انداختم تو خواب  ساعت هفت صبح بود که از خواب ب�دار شدم ن�ا� �ه حس��
پتو . ون کش�دمآروم خودم و از �غلش ب�� . در�ا شدە بود تمام فکرو ذکرم. عمیق بود

� رفتم ...رو روی شونه هاش کش�دم و از تخت �ای��

� از اتاق خارج شدم که ب�دار �شه � �اور چ�� . در�ا قدم برداشتم �ه سمت اتاق. �اور چ��
� خوا�ش بردە بود. درو آروم �از کردم !بتول خانم روی زم��

:دلم واسش سوخت آروم جلو رفتم و صداش زدم
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بتول خانوم ب�دار شو...بتول خانوم...

:از خواب پ��دو گفت

ــ سالم خانم تازە خوا�م برد ب�خش�د

احت کن من هستم...اش�ال ندارە...  �اشو برو اس��

ــ اخه

...اخه ندارە �اشو د�گه...

ش�شه ش�� و �ه سمت ام گرفت. ل�خند زد از جاش �اشد

...ــ ا�ه گ��ه کرد آروم این و �ذار�ن تو ده�ش

از اتاق خارج شد. از دست اش گرفتم اش

�ه صند� برداشتم و کنار تخت در�ا �شستم

سا�� دوست داشتم توی �غلم �چلونمش و ح. دست کوچولو شو تو دستم گرفتم
...بوس �ارو�ش کنم

 براش بیوفته
�

�ام و �ه دست آروم ل. ح�ف که هنوز کوچولو بود و � ترس�دم اتفا�
دم �ا یهو متوجه �از شدن چشماش ش. کوچولوش چسبوندم و دست اش و بوس�دم

1538



...د�دن رنگ چشماش نا خودآ�اە جیغ زدم

دم که جیغ دو� و ن. در�ا �ه تکو�� خورد �ه دق�قه . کشمتند دستم و �ه ل�ام ف��
� �ا ترس و لرز توی چهار چوب در ظاهر شد نکش�د که حس��

:�ا چشمای قرمز و موهای پ��شو�ش بهم زل زدە بود

ی شدە؟!...ـ �� شدە دن�ا ؟ � !...چ��

و از روی  دستم! انقد ترس�دە بود که جرأت نزد�ک شدن �ه تخت در�ا رو نداشت
:ل�ام برداشتم و گفتم

... � ب�ا بب��

 افتادە از همینجا �گو من تحمل د�د�شو ن
�

!...دارمـ تورو خدا ا�ه اتفا�

� رفت آروم جلو اومدو . زدم ز�ر خندە �ا د�دن خندە ام . �ه در�ا ن�اە کرد ترسش از ب��
:�ا ق�افه ای متعجب و ذوق زدە گفت

خوش�لم...ـ چشماااااش ق��ونت برم دخ��

 شد ،شد دخ�� خوش�ل تو د�گ! �� شد، �� شد ؟...
�

...ه ارە؟حاال که چشماش رن�

...انگشت اش و تو دست در�ا گذاشت و مشغول �ازی کردن �اهاش شد
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لت د...تورو خدا ن�اهش کن...ن�اە کن چشماشو...ای خداا...ق��و�ش برم من -
ە دن�ا واسش ضعف نم��

:�ا اخم گفتم

� �ه خوردە هم �ه من توجه کن... حس��

�ش و �اال برد و تو چشمام زل زد

ـ ب�ا اینجا ب�ینم

د �م و �ه دستم و گرفت و روی �اش �شوندم و دست اش و دور �مر بر . جلو رفتم
د و دستم و نوا. شونه اش تک�ه دادم � ...زش � کردآروم آروم �ه موهام بوسه م��

م ... � � خوام رژ�م �گ�� حس��

...ـ جدی چقد عا�

:�م و از روی شونه اش برداشتم و �ا ابروها�� گرە خوردە گفتم

نظورت ارە م...�ع�� تو االن فک � ک�� من خ�� زشت شدم؟...�� عال�ه؟؟؟...
� بود د�گه هم��
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!ـ نه �خدا منظورم این نبود

چونه اش و توی دستم گرفتم

�س منظورت �� بود هان؟...

:�ه خوردە فکر کرد و �ا خندە گفت

� خ���ه  - ...رژ�م �ال چ��

:خند�دو گفت. �اشدم و هل اش دادم و را� اتاق خواب شدم

ع��زممم...دن�اا...�ا توعم...ـ دن�ااا

�� اهم�ت �ه راهم ادامه دادم

گوش�م و برداشتم و شمارە ی ان�تارو گرفتم

�عد از بوق دو� جواب داد

الوو...

؟ در�ا خ��ه؟ �ام ب�ینمتون و� دلم � خواست �ا م�الد ب...ـ الوو سالم ع��زدلم خو��
� اومد در خونه اون دروغ...خودت که م�دو��  ارو � هم �عد از اونروزی که حس��
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کردم حس کردم ن�ام به�� �اشه

کنم خوب �اری کردی حاال �عدا � فرصت دعوتت م�....اش�ال ندارە �ا�ا...
ب�ینم حاال � اسم دخ�� منو �ه تو گفته هووم؟...ب�ای

:خند�دو گفت

م�الد گفت کپ خودته راس م�گه؟...م��مااا...ـ م�الد د�گه

ماش فهم�دم اش��اە تا االن منم فکر � کردم ش��ه خودمه و� �ا د�دن چش...نه �ا�ا...
� کردم و �چه ام �ه �ا�اش رفته

:ذوق زدە گفت

؟؟؟ چشماش رنگ�ه د�گه ارە؟ -
�

!!!جون من راس م��

:خند�دم و گفتم

ارە...

�س عروسک زای�دی ارە؟...وای خدا�اا -

...حرف دهنت و �فهم ب�شعور...

1542



:خند�دو گفت

واال ا�ه �ه �ا�اش رفته �اشه عروسکه عروسک...راس م��م د�گه -

خدا خفه ات کنه مگه من زشته ام؟؟؟..آن�تاااا...

و�ستم چه �ه در �ل من از همون اولشم م�د...واال توهم خوش��...غلط کردم �ا�ا -
� عروسک � شه  شدە حاال که شا�ستون زدە و چشما...تو �ه برە چه �ه حس��

�
ش رن�

�ا�د ��م که خر شا�� خانووم

ب�ند ادامه ندە وگرنه نقشه ی قتل ات و � کشم...

:بهت زدە گفت 

� ندارم -  برای گف��
�

!واال من د�گه حر�

 کردم و گفتم
�

:پو�

؟... ی را�� هس�� م��م آن�تا از این �اش�ا� که هر روز م��

!چطور؟...ـ ارە خ��
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� �ه جوری که چند ماهه چند... ؟  ک�لو وزن �م�ع�� مر�� هاش خوب هس�� ک��

؟ ...ـ اهااا � خوای الغر ��

:عص�� گفتم

من که چاق ن�ستم ع��زم ...

 �ه ... فرستمـ ارە اونو که � دونم �ذار شمارە ی مر�� خودم و دارم واست �
�

و� �ست�
تالش خودت دارە و تغذ�ه ات د�گه

�اش منتظرم...

گوش�م pmدای�ا ص. جلوی آینه قدی رفتم �تا �ام  و ن�اە کردم. گو�� و قطع کرد
شمارە ای که فرستادە بودو ��ــــع گرفتم. برگشتم و �ه سمت اش رفتم

وع �ا�د ا. �عد از �� صح�ت �اهاش بهم برنامه ی شش ماهه ای بهم داد ز امروز ��
...م�کردم

ه سمت اتاق �. هدفون و گوش�م و برداشتم و توی کوله ام گذاشتم �ا �ه �طری آب
در�ا رفتم

� سوئیچ ماش�نتو �دە... ...حس��
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!جا�� � خوای بری؟! ـ سوئیچ و � خوای چ��ار؟

...� خوام برم �ه خوردە ورزش کنم...

!ـ اوە ورزش

گرفت تا خواستم   از اتاق خارج شد و �ه اتاق خواب رفت سوئیچ و اورد و �ه سمت ام
م اش �اال گرفت اش ...�گ��

...عه اذ�ت نکن د�گه...

ـ مواظب �اش

 کردم و گفتم
�

:پو�

�اشه... 

 کن 
�

...ـ مثل آدم رانند�

:چش� چرخوندم و �الفه گفتم

�اشه �دە د�گه... 

1545



:ل�اشو آو�زون کردو گفت

ـ دلم برات تنگ � شه 

:حر� گفتم

نم�دی نه؟...

د گرفتم و �ه سمت در خ � رو�� راە ن�اهم و از چشما�� که خندە توشون م�ج م��
چند �اری صدام زد جوا�شو ندادم. �ا خندە دن�الم � اومد. افتادم

ـ عه عشقممم

ز�پ کوله ام و �از کردو سوئیچ و توش انداخت

پ�شون�م و بوس�د

ـ ن�ینم د�گه �� مح� کن�ا 

وع کرد �ه خند�دن اداشو در اوردم که ��

...ن�ینم د�گه �� مح� �کن�ااا...

:ق�افه ام و جدی کردم و در ادامه گفتم
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تو عصاب منو خورد نکن که �� مح� نکنم...

داشتمخند�دم �ه سمت در خرو�� قدم بر . درحا� که از خندە ر�سه � رفت

...طبق برنامه ی غذای�م

فتم �ارک و � دو�دم و روزی دو ساعت �ا فتمشش ماە تمام هر صبح م�� . ش�اە م��
خ�� سخت بود

این حرفا بودطو�  اما �شت�ارم قوی تر از . خ�� از غذاهارو د�گه ن� تو�ستم �خورم
اح�� � تو�ستم نکش�د که �دنم �ه حالت اول�ه برگشت ح�� تنگ ت��ن ل�اسام و �ه ر 

!بپوشم

از اتاق خواب . �ه تاپ سف�د پوش�دم و شلوار جذب روشن ام و موهام و �از گذاشتم
ون ...زدم ب��

صدای خندە های در�ا توی خونه پ�چ�دە بود

� و صدای خندە ه خونه ان چون همزمان صدای حس�� � ای پر از معلوم بود تو آش��
خونه قدم برداشتم و و  � ارد شدمذوق بتول خانم و هم � ش��دم �ه سمت آش��

ـ �ه �ه ن�اە کن � اینجاست،مامان مانکن ات اومدە

خند�دم و جلو رفتم

ون کش�دم اش و  � ب�� د از توی �غل حس�� � ...�غلش کردم در�ا �ا د�دنم دست و �ا م��
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ق��ونت برم دخ�� خوش�لم...

...آروم گونه اشو بوس�دم

!یهو حس کردم قسم�� از موهام از ر�شه کندە شد

�� اخت�ار جیغ زدم

� داشت از خندە ر�سه � رفت در�ارو توی �غلش گرفت و بزور د ستای حس��
و �ا ق�افه ای  رو کرد �ه در�ا . کوچولوشو از موهام جدا کردو روی موهام و بوس�د

:جدی و عص�ا�� گفت

ـ دفعه ی اخرت �اشه مامان و اذ�ت � کن�ا

� زد ز�ر گ��ه و صور�ش قرمز شدە ب بتول خانم . وددر�ا �ا د�دن ق�افه ی جدی حس��
� اش کرد که �الخرە آروم شد . جلو رفت و �غلش کرد و �شو روی شونه  انقد �اال �ای��
!اش گذاشت و خواب�د

� و ن�اە کردم که گفت :حر� حس��

ـ چ�ه انتظار داش�� بهش ��م اف��ن �ارە خو�� کردی هووم؟

:جلو رفتم و بوسه ای روی موهای مش� و لخت در�ا زدم

م �چه ام �ا گ��ه خواب�د... ال� �م��
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ــ خانوم من برم �ذارمش روی تخت اش

ە بودم گفتم � �ه در�ا خ�� :درحا� که غمگ��

...�اشه برو...

خونه خارج شد و رفت � از آش��

� جلو اومدو دستاش و دور �مرم حلقه کرد و گفت :حس��

م استفادە کن�ا  ـ د�گه ن�ینم از �لمه ی �م��

� بودند. تو چشماش زل زدم � چشمای حس��  جذاب و . چشمای در�ا دق�قا ع��
...دوست داشت�� 

� و �ه �اد � اورد و �ا ن� اە کردن �ه چشمای آدم �ا ن�اە کردن �ه اون چشمای حس��
� معصوم�ت چشمای در�ا ...حس��

:آروم لب زدم

من اینجوری تورو � خوام...� دونم �اورش سخته...

:ل�خندی پر ذوق روی ل�اش نقش �ست و گفت
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د�دو �ه ق�ل  مگه � شه تورو ...من از وق�� تورو د�دم زمان �ک ثان�ه هم نگذشت -
د�دنت برگشت؟

اد که داشت �ه خند�دم و جلو رفتم که ل�اش و ببوسم که چشمم �ه بتول خانوم افت
خونه � اومد � :�ه حالت اول�ه برگشتم و زدم ز�ر خندە. سمت اش��

� بتول خانوم دارە م�اد... حس��

خونه ش. برگشت و ن�اهش کرد � منم �شت . دخودش و ازم جدا کرد و �� حرف از آش��
...�ش رفتم 

...�ا�د �ه چن تا ل�اس ش�ک و خوش�ل � گرفتم

� قرار نبود جا�� ب��م �دجوور دل تنگ چندتا  ل�اس مجل��  �ا این که من و حس��
...جد�د بودم

و�� هام و پوش�دم وال�� مدت آمادە آرا�ش کردم و خودم و برای �ه خ��د ط. ل�اس ب��
...کردم

...ارج شدماز اتاق خ. ک�ف دس�� ام و برداشتم و عینک دودی ام و �ه چشمم زدم

� مشغول تماشای  کت �ه لطف من تخته شد اون. بود Tvحس�� ب�ش��  از وق�� درە ��
ە ��م تمام وقت اش و توی خونه � گذروند داروشکر در�ا بود حاال خ. وقت اش �ا به��

 اش بر� گشت و �قه اش و � چس�
�

�دو منم مجبور و �گرم بود وگرنه �از اف�د�
...بودم صبح تا شب �ش�نم و زار بزنم

. ..جلو رفتم و دستم و روی شونه اش بردم که تند برگشت و ن�ام کرد

:ن�اە سوا� اش روم چرخ�دو �ا ل�خند �اشد و گفت
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�ف � ب��د خانوم؟...�ه �ه - جا�� ���

...عینک ام و �ا عشوە در اوردم و تاش زدم

...ارە �ا اجازتون...

؟ - !کجا �سالم��

م خ��د د�گه...کجا رو دارم برم؟... سوئیچ ات و �دە...دارم م��

؟!...خ��د؟ - اونم تنها��

... � �� ان�ار عمه ی منه ک...�س کن توروخدا...عه حس�� � ه ب�ست و �ه جوری حرف م��
� �ا�ا و م...�ار�� که ن� خوام برم...چهارساعت روزش و تو خونه است امانم که ن�س��

م خ��د د�گه...برم پ�ششون پوس�دم تو خونه خوو...دارم م��

:دستم و جلو بردم و گفتم

�دە...

!چیو؟ -
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:دندونام و حر� بهم چسبوندم و گفتم

سوئیچ و لطف کن...

؟ - لطف نکنم ��

نم�دی د�گه؟...

ابروهاش و �اال انداخت

نم�دم...نچ -

لفن رفتم درحا� که از عص�ان�ت �م موندە بود جیغ �کشم برگشتم و �ه سمت ت
...برداشتم 

:جلو اومدو تلفن و از دستم قاپ�دو گفت

�� هان؟ - � �ه � داری زنگ م��

نت زندون �ه نفس را...�ه �ل�س... ن ب�� حت �کشم از � خوام زنگ بزنم ب�ان �گ��
دس�ت

:ل�اش و آو�زون کردو گفت
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دلت م�اد  -

ە شدم  ک. �ه ق�افه ی تو دل بروش که دلم واسش ضعف � رفت خ��
�

ردم و ز�ر پو�
:لب گفتم

!�درسوخته...

:�ا خندە گفت

؟ - فحش که نبود؟...�� گف��

:دستم و جلو بردم و گفتم

� برام...تلفن و �دە... � خوام زنگ بزنم تا�� �فرس��

ون؟ - مگه شوهرت مردە که � خوای �ا تا�� بری ب��

... � ز�ونتو �از �گ�� ...عه حسی��

:خند�دو گفت

ن بندازنم هلفدو��  - دی ب�ان ب�� � چ�ه تو که داش�� زنگ م��
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ن حالت درحا� که دس�� که �ه سمت اش دراز کردە بودم همونطوری توی همو 
ومدم که ا. ل�خندی روی ل�ام �شست. خشک شدە بود یهو سوئ��� کف دستم افتاد

ون که سوئیچ توجه ام و جل !ب کردمشت ام و جمع کنم و از خونه بزنم ب��

� نبود. اینورو اونورش و ن�اە کردم...�شت و رو � حس�� !ا شا�دم بود�!...سوئیچ ماش��

:ن�اهش کردم و کنج�او گفتم

� خودته د�گه؟... مال ماش��

:فتشونه ای �اال انداخت و �ا ل�خند مرموزی که روی ل�ش �شسته بود گ

� مال منه...نم�دونم - ...برو بب��

ە �ا ذه�� مشغول فقط ن�اهش � کردم ر و �از �عد دو�دم د. اول خشک زدو خ��
ارکینگ �ا د�دن المبورگی�� مش� که گوشه ی �. �ه سمت �ارکینگ رفتم. کردم

 حس کردم ز�ر �ام خا� شد. � درخش�د
�

افتادم که داشتم � . از شدت ذوق زد�
� ز�ر �ازوم رفت و مانع شد ...دست حس��

ا بود که بهم اجازە ن� � انقدر گ�� � و ن�اە کنم �ا ل�نت درحا� که برق ماش��  داد حس��
:آروم �اهام و �ه سمت اش حرکت دادم گفتم

�گو که خواب ن�ست...�گو...ب...

:خند�دو گفت
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� خوای �� بزنم تو گوشت...خواب ن�ست -

رو بردە بود دستاش و توی ج�ب های شلوارش ف. �ا شو�� اش برگشتم و ن�اهش کردم
� . و فقط تماشام � کرد ...دو�دم �ه سمت ماش��

دنه اش خم شدم و انگشتم و روی �. عقب کش�دم. ق�ل این که بهش برخورد کنم
:�ا خندە گفتم جیغ کش�دم و . تا د�دم واقع�ه. کش�دم که رو�ام برام تحقق پ�دا کنه

واقعیهههه...واقع�ه...

...درو �از کردم و �شستم

جون م�دە واسه خواب...وای چقدر صند� هاش راحته...

. �ستم اش بردمدستم و �ه سمت س. از اون همه ند�د �د�د �از�ه خودم خندە ام گرفت
� موز�� که �خش شد رها کردم که �خونه و ...اول��

ە داشبور و �از در . برگشتم صند� های عقب و ن�اە کردم. فرمون و گرفتم و چرخوندم
...�م موندە بود ز�ر صندل�ارو هم ن�اە کنم. کردم

ه برای چند ان�ار ک. �ه �ش�� صند� نرم و راحت اش تک�ه دادم و چشمام و �ستم
� قدم �ه سمت ح. لحظه �ه خودم اومدم و درو �از کردم و آروم پ�ادە شدم س��

� ماشی�� و نداشت. برداشتم ونه بود و مدامم که تو خ !اون که پول خ��دن همچ��
!�اری ن� کرد
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...م��م...م��م...

جانم؟...�گو ع��زم -

ی برام هووم؟... � و �گ�� ل اخه ما که پو ...تو چطوری تو�س�� این ماش��
...�ع�� ...نداش��م

:تمدست اش و گرفتم و گف. ل�خند روی ل�اش محو شدو �ش و ز�ر انداخت

...�گو د�گه...

...وق�� خ�� �اردار شدنت و دادی...از -

!خب؟...

:�ش و �اال بردو ن�ام کرد

�ا اومد برات گفتم هر وقت �چه �ه دن...�ه حساب برات �از کردم ر�ختم �ه حسا�ت -
م � �گ�� دیر تح��لش  و� خب...�ا�د چند ماهه پ�ش هد�ه ات و بهت � دادم...ماش��

خوشحالم که دوسش داش�� ...دادن دن�ا

:�ا �غض �غلش کردم و در حا� که گ��ه � کردم گفتم

1556



مر� عشقممم...

...قفل دستاش و دور �مرم مح�م کرد

...و�... 

:ازش جدا شدم و سوئیچ و توی دست اش گذاشتم و گفتم

� � تو�س�� ...اوال که �ارە درس�� نکردی...  حداقل �� از چون تو �ا پول این ماش��
...طل��ارات و �فرس�� برە رد �ارش

 فه�؟من ن� تو�ستم دست �ه �ادوت بزنم �...این حرف و نزن دن�ا...نه نه -

� گرف�� ...ارە � فهمم... م �� هم ذوق تازش...خ�� هم خوش�له...مر� که برام ماش��
...کردم

خب �س �گ�� سوئیچ ات و د�گه...خب -

:قد� عقب گذاشتم و گفتم

� و برگردون ...ن� خوام... ...ماش��
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:متعجب گفت

؟ - !برش گردونم؟!...��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

من  تو این وضع�ت...برش گردون پولشم �س انداز کن...ن� خوامش ...اهوم...
� آنچنا�� سوار شم و توی خ�ابونا دور دور کنم �د فکر آیندە امونم �ا...ن� تونم ماش��

�اش�م د�گه

هات �گذری که  الزم نکردە از خواسته...تو ن� خواد نگران آیندە امون �ا�� ...تو -
جد�دا ...�کنمخودم م�دونم دارم چ��ار م...من احساس نکنم واسه شماها �م گذاشتم

وئیچ و کفری ام نکن�گ�� س...دارم �ه �ارا�� � کنم که اوضاع اون به�� � شه ا�شا�

؟... !چه �ارا��

ز �ه جو مغز هست تو این �له هنو ...از اسب افتادم از اصل که نیوفتادم دن�ا خانوم -
��س و این داستانا � ...�عدشم �حث و عوض نکن...واسه ب��

کیوی �االی تو دوما من �ه آی ...اوال که شوهر من نه از اسب افتادە نه از اصل...
� و زوری که ن�ست هست؟...�عدشم...شک ندارم ع��زم ن� خوام ماش��

. �ا�د قبول اش کنم �شت �م � اومدو ا�ار � کرد �ه این که. از �ارکینگ خارج شدم
ی و ازش قبو  � مخصوصا . ل کنماما من �عد اون �اری که �اهاش کردم ن� تو�ستم چ��

� و ای �ا ارزش و گرون ق�م�� مثل ماش�� � ...چ��
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دستم و گرفت و �ه سمت خودش برم گردوند

نم د�گه - � �ه لحظه �جات �مون گوش کن...دارم �ا تو حرف م��

... � � رو � فه�؟...گوش من از این حرفا پرە حس�� اصال ...اصال...من ن� خوام ماش��
�ه �اری کن

جان �گو -

:�ه خوردە فکر کردم و گفتم

� و �فرو�� ...اووم... وش�ل برام �عد پولش و که گرف�� �ه گردن�ند خ...چطورە ماش��
ی هووم؟ �گ��

:�ا اخم گفت

ول بز�� نه؟� خوای �چه گ...نکه تو راە �ه راە طالهات و � ندازی چشم...ارە -

... � اهرتممن درسته طالهام و ن� ندازم و� خب عاشق طال و جو ...عه حسی��

:�ا خندە گفتم

1559



ە واس... ی و�ری م�� ه طال و جواهراتتو هنوز ما خانوما رو �شناخ�� ماها دلمون ق��

:خند�دو گفت

� ات و �دم برە دن�ا - � و نگهدار...دلم نم�اد ماش�� ه�� شد برات �ه وضعم که ب...ماش��
م ک�ف ک�� چطورە؟ عالمه طال � گ��

:�ا عص�ان�ت گفتم

تو مثل اینکه ن� فه� �� م��م نه؟...

:قد� عقب گذاشت و شوکه گفت

�ه دق�قه پ�ش داش�� � خند�دی هاا...�سم هللا -

یچ ات و �دە سوئ...�ه روت � خندن پرو � �� ...مگه تو عصاب واسه آدم � ذاری...
� خوام برم خ��د عصاب ندارم

ون کش�دو گفت. قهقهه  هاش اوج گرفت :سوئیچ اش و از توی جی�ش ب��

خ��د واسه ی آرامش روح و روان خانوما خ��ه نه؟ -

:ازش قاپ�دمش و مح�م گونه اش و بوس�دم و گفتم
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�ای �ای...عال�ه عشقم...آله...

...درو �ستم

هن تا ع� تمام خ��دام و کردم و در نها�. استارت زدم و راە افتادم ت چند تا پ��
� گرفتم ...خوش�ل و ش�ک و �ه دونه آ�� خوش  رنگ برا حس��

شم وق�� ل�اساش هم رنگ چشماش � شد حسا�� جذاب و دوست داشت�� �ه چ
...� شد ان�ارش کرد� اومد و البته جذاب دوست داشت�� بود و این واقعی�� بود که ن

رد �شم که صدای اومدم که وا. �ه دم در خونه رس�دم ر�موت و برداشتم و در �از شد
و�� ام و جواب آالرم گوش�م از ورودم من�فم کردو تصم�م گرفتم ق�ل وارد شدن گ

...�دە

. ه ی گوش�م�ا د�دن اسم برد�ا روی صفح. ک�فم و روی �ام گذاشتم و �ازش کردم
که وارد شم   ن�ا� �ه آقا رحمت که جلوی در وا�سادە بود . نفس هام شدت گرفتند

...انداختم و �ا دست بهش اشارە کردم که برە تو

اما ا�ه جواب  دلم ن� خواست جوا�ش و �دم. دو�ارە صفحه ی گو�� ام و ن�اە کردم
� دو�ارە زنگ بزنه �ا �اشه ب�اد جل وی خونه آبروم و ن� دادم ممکن بود جلوی حس��

ە � هم ق�له اینکه آشفته �ازار راە بندازم وصل کرد. ب�� :م و �ا ��� گفتمواسه هم��

!چ�ه؟...

چطوری؟...سالم سالم -
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:گفتم عص�� پوزخندی زدم و

به�� از این ن� شه ...�ا ش��دن صدای تو �عد مدت ها عا�...

:درحا� که �امال مع�� حرفم و گرفته بود تو �لو خند�دو گفت

� دو�ستم خوشحال � ��  -

ظ�اری داری �گو نداری خداف...خ�ل�� ز�اد...ارە خ�لی�� خوشحال شدم...

ی خ��د هووم؟ - شوهرت کجاست که تنها�� �ا� �� م��

:بهت زدە گفنم

!تو از کجا م�دو�� رفتم خ��د؟!...تو...

وع کرد �ه خند�دن � پ�ادە شدم و اطراف و از ز�ر نظر گ. �� ذروندماز ماش��

چ�ه ترس�دی؟ -

:�ا این که تمام وجودم پر بود از ترس پوزخندی زدم و گفتم
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اونم از تو؟...ترس؟...

:پوزخندی زدو گفت

- � حق داری...�ا�دم ب��

حالم ازت بهم � خورە...

نه �ه دل نذار ب�ش�� از این ازت کی...عص�ا�� ام نکن...مواظب حرف زدنت �اش -
م  �گ��

واج کردم �چه لعن�� من ازد...�ذار زندگ�م و �کنم...گذشته رو فراموش کن...برد�ا...
؟...دار شدم تو هنوز دست بردار گذشته ن�س��

...� خوام ب�ام ب�ینمت...دلم برات تنگ شدە -

وی زندگ�م ن� خوام ردی از گذشته ی نک�ت �ارم ت...من ن� خوام ب�ینمت...ن�ا...
�اشه

:پوزخندی زدو گفت

!فکر م�ک�� ن�ست؟ -
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ا�ه تو �ذاری...دارم س� م�کنم که ن�اشه...

!سکوت کرد

الوو...

وع کرد �ه حرف زدن �� � :خشمگ��

ق�� �ا دروغ و و ...وق�� من �� عموتم...وق�� �ا�ای من عموته...وق�� �ا�ات کوروشه -
ە مال�دی ...وق�� ...دغل �ە ��ە رو ش��

:صدام و �اال بردم

توروخدا ادامه ندە...�سه �سه...

رشکست تو ��ە مقدم رو و ...حالیته �ا نه؟...� فه�؟؟؟...��ە ورشکست شد -
ب  هاش �ا�د ا�ه �ا�اش نبود �خاطر طل...آبرو و حی��ت اش و �ه �اد دادی...کردی

وفتادی که دست میوفتاد گوشه هلفدو�� توهم �ا �ه �چه � اومدی �ه �ای من � ا
�کنم تو جی�م و �ه جوری طل��ارارو دست �ه � کنم

� �ارون گونه هام و خ�س � کردند و �� اخت�ار هق � ز  .دماش�ام ع��
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تو �ه حیوون�ی�� ...عو�� هس�� ...�ه...تو...

ه �ارا�� که کردی مثل اینکه عادت نداری �...من حیوونم �ا تو دن�ا؟؟...من �ا تو؟؟؟ -
ە �ا گندا�� ...فکر ک��  � عشق ات �ه �� مقدم ب�ش�� � فکر کن بب��  که �ه زندگ�ش �ش��

زدی

:جیغ زدم

خودت و ...د�گه ن� خوام ب�ینمت...د�گه ن� خوام صدات و �شنوم...خفه شووو...
...کوروش و �ا�ات ب��د �ه جهنمممم

....چند لحظه ای � جام موندم و فقط اشک ر�خته ام. قطع کردم

 افتادە؟؟؟...خانوووم_ 
�

اتفا�

...�ا صدای آقا رحمت اش�ام و تند تند �ا� کردم و برگشتم

نه برو تو اقارحمت...

...رفت

� و �از کردم � و توی �ارک. �شستم و وارد محوطه شدم. در ماش�� ینگ �ارک ماش��
ە رو چرخوندم و وارد خونه ش. کردم در اتاق . دمخ��دهارو برداشتم بزور دستگ��

...خواب و �از کردم
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� خواب بود �دن  � در�ارو روی جناق س�نه اش گذاشته بود و �ق�ه ی. حس��
� �در خو�� بود. کوچولوش روی �اال تنه اش بود و دوست عاشقانه در�ار . حس��

�مون هر�اری از دست اش بر � اومد �. داشت  مش��
�

�� منت و .  کرداون برای زند�
...توقع

...اون �ه مرد همه �� تموم بود

� اش و تا  هر � د�گه جای من بود روزی هزار مرت�ه خداروشکر � کرد �خاطر  داش��
ی از خدا ن� خواست � ...ه دزدمن �ه خائن �ه خ�انت�ار �. اخر عمر د�گه چ��

� چ��ار � کردم؟ من کنار آدم خو�� مثل حس��

حق داشتم . ە بوداصال مگه من جا�� کنار اون داشتم؟ از همون اولم این عشق اش��ا
اما . �کنه عاشق اش �شم چون اون قا�ل�ت این و داشت که آدم هارو عاشق خودش

...اش��اە کردم

 که آروم آروم داشت توی قل�م رخ �
�

 داد رهاش � کردم و �ا�د تا بو � بردم از اتفا�
�ا هیچ وقت من و شا�د ا�ه اون موقع خودم و کنار � کش�دم �ا. � رفتم �� زندگ�م

د تو گوشم. طرد ن� کرد � ...فوقش دوتا م��

ونم کنه کهن� تو�ست �خاطر �اری که دلم ن� خواست انجام �دم از خونه اش ب ��...

آخر عمر �ا�د چوب  از حاال تا . من مق� تمام اتفاقا�� ام که افتاد. تقص�� خودم بود
...�ا�د تاوان �س �دم! حقمه. تمام ندونم �ار�ا و جاهل�ت ام و �خورم

اش�ام و .  د�دداشت خواب �ستونک و ش�� و � �ا تکون خوردن ل�ای در�ا که ظاهرا
� گذاشتم و �ه سمت اش رفتم. �ا� کردم � جداش آروم از ح. خ��دهارو روی زم�� س��

...کردم و توی �غلم گرفتم اش
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� پهلو �ه پهلو شد ...حس��

روی صند� . دمدر�ارو �ه اتاقش بر . پتو رو روی شونه اش کش�دم و آروم درو �ستم
دو �. ش�شه ش�� اش و برداشتم آروم توی ده�ش گذاشتم. �شستم � ... خوردم�ک م��

د ە شدم و �غض �لوم و درهم ف�� ...�ه صورت ت�ل م�ل خوش�لش خ��

م�دو�� ...ردە؟� دو�� �ا�ارو اذ�ت ک....� دو�� مامانت آدمه �د�ه؟...عشق مامان...
زرگ�� بودی �غلم �اش �ه خوردە ب...مامانت ل�اقت بودن کنار تو و �ا�ا�� رو ندارە؟

...� کردی و � گف�� مامان غصه نخور همه �� درست � شه

...و ای �اش واقعا همه �� درست � شد

...��ــــع روم و برگردوندم و تند تند اش�ام و �ا� کردم. در �از شد

� آروم پچ زد :حس��

!� اومدی؟!...دن�ا -

:برگشتم و �ا ل�خند بهش گفتم

تازە...

فت و دست در�ارو تو دس�ش گر . جلو اومد صند� گذاشت و رو �ه روم �شست
...بوس�د

ش �د...اصال از خواب پ��دم د�دم در�ا ن�ست حسا�� ترس�دم - ە بتول خانوم خدا خ��
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دم � اوفتادم رو دس�تا � رو ا�ه اون نبود سکته ی ناقص م��

ت و دزد�دن آرە؟...عه خدا نکنه دیوونه... چ�ه فک کردی دخ��

:آروم بوسه ای �ه لپ اش زدو گفت

�ش...ارە - م خوش�له � ترسم دزد مزد ب�اد ب�� دخ��

:�ه شو�� گفت

ب�ان �ادم بنداز �ه چندتا نگه�ان �ذارم جلوی در چهار چش� اطراف و ...

:یهو �اهام چشم تو چشم شدو �ا اخم گفت

!�از که گ��ه کردی -

...نه �ا�ا!...گ��ه؟...

...اینجوری �امن حرف نزنا -

چجوری؟...

�گو ...ردە�ه جوری که حس کنم نفهمم ن� فهمم زنم �شسته �ه دل س�� گ��ه ک -
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ب�ینم چته هوم؟

!ه��� ...

اها �خاطر ه��� �شس�� زار زار گ��ه کردی؟ -

� زار زار چ�ه؟... م�دو��  تو که...دوقطرە اشک ر�ختم تموم شدو رفت!...عه حس��
�ه کردمچشمای من حال�شون �ه طور�ه آدم حس م�کنه �ا خوا�م � آد �ا گ� 

دو قطرە اشک و واسه �� ر�خ�� هان؟ -

در�ارو ن�اە کردم گ��ه ام گرفت...تنها بودم...ه��� ...

ون کش�دوگف. یهو ترس�دو ن�اهش و �ه در�ا داد و از دهن اش ب�� :تش��

هان؟!...تب دارە؟!...چش شدە �چه؟ -

ە شدم. در�ارو توی �غلش گرفت و از جاش �لند شد ر�ارو ش��د من تا اسم د. بهش خ��
!و فراموش کرد

�ا نگرا�� و ترس  صداهاشون و � ش��دم که. از اتاق خارج شدو بتول خانوم و صدا زد
:گفتم  ز�ر لب. �اشدم و توی آینه خودم و ن�اە کردم. �اهم صح�ت � کردند

اوار� تنها�� و غ���� ... ...تو ��
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:از اتاق خارج شدم و گفتم

...گ��ه کردنم دل�لش در�ا نبود ...نگران ن�اش�د...ه��� اش ن�ست...

ە ن�ام کردند . و درو �ستم وارد اتاق خواب شدم. همه جا غرق سکوت شدو هردو خ��
موهام و شونه زدم  شونه ام و برداشتم و . ل�اس هام و در اوردم و ل�اس راح�� پوش�دم

...و �شتم ر�ختم

� اومد داخل لو اومدو �ا اخم ج. �ه سمت تخت رفتم که �خوا�م در �از شدو حس��
:گفت

چت شد  برگشت�� ...وق�� داش�� � رف�� که حالت خوب بود!...چته هان؟...دن�ا -
...یهو هووم؟

من خ��م...ه��� ...

:صداش �اال رفت

دە �ه ز�ون ن�ار صدر �ار بهت گفتم این �لمه رو وق�� حالت �!...�ازم گفت من خ��م -
ە تو گوشت که نم��

رم دراز کش�دو اومدو کنا. �م و روی �الش گذاشتم و �� اهم�ت بهش چشمام و �ستم
...پتورو روی شونه هام برد
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:ل�اش و �ه پ�شون�م چسبوندو پچ زد

� ب�ینمت...زندگ�م - ردوتامون �ذار ه...حرفات و �ه من بزن...دلم ن� خواد غمگ��
� �اش�م�ذار هر دو �اهم گ��ه کن�م و غم...�ش�ن�م و غصه ی درداتو �خور�م چرا ...گ��

؟ ی حرفات و بز�� �زی تو خودت؟...تو �اد ن� گ�� چرا همه اش م��

اخه . وی �الشچشمای پر از اش�م و �از کردم و اش�ام از گوشه ی چشمم چک�دند ر 
ست �عدش چ��ارم ا�ه ح�� �لمه ای �ه ز�ون ب�ارم معلوم ن�. من �ا�د �ه تو �� ��م

ون و م�. � ک��   گورم و �م کنم برم خوش ب�نانه اش اینه که از خونه پرتم � ک�� ب��
�

�
...رد �ارم

�ن عکس العملت فکر ک و تو حق داری . نماما من حق این و ندارم که �ش�نم و �ه به��
ی ن�م � ...هر �ال�� که دلت � خواد � من ب�اری و من دم نزنم و چ��

 واسم افتادو م...ا�ه �ه روزی من نبودم...ا�ه �ه روزی...
�

تمام ...ردما�ه اتفا�
ورو ن� خواست و اما این که � گن اون ت...حرف ها�� که �شت �م � زنند و �اور کن

 � �اشه؟...دوست نداشت و �اور نکن حس��

�ا شا�دم دارە . ی حرفامو من � دو�ستم دن�ال دل�� برا. تو فکر بودو فقط ن�ام � کرد 
� بودم مع. س� م�کنه متوجه �شه �� گفتم �� ه�چکدوم بهت زدە درحا� که مطم��

:از حرفام و نفهم�د �غلم کردو گفت

د�گه �شنوم این حرف و بزن�ااا...خدانکنه -

دم و فقط اشک ر�ختم ...�ل�ام و روی هم ف��
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...چند روزی

 ام گذاشت گذشت و تموم ش
�

دو�ارە من . دکه � شد اسمش رو �دت��ن روزهای زند�
ام تمرکزم و �ذارم �ه حالت اول�ه برگشتم و س� کردم فراموش کنم حرفای برد�ارو تم

 ام
�

...روی زند�

...

ی �شد �گرم در�ا  منم �ه خو�� و خو�� . دوما� گذشت و خداروشکر از برد�ا خ��
� . بودم کت �درش مشغول �ه �ار شدو هم �اعث رونق گرف�� � توی �� �ار �درش   حس��

فت کرد کت ح. شد هم خودش پ��� � لغو ح�� برند ها�� که قراردادشون �ا �� س��
...شدە بود اومدند و دو�ارە �اهاش قرار داد �س�ند

� مثل گذش. اوضاع خ�� خوب شدە بود �ع�� � شه گفت عا� بود ته � رفت حس��
المون خوب همه امون ح. � �ارو مجبور نبود تمام وقت اش و توی خونه �گذرونه

فت و من از همه ب�ش�� حالم دگرگون شدە بود �خ. بود و خوشحال بود�م اطر پ���
� و �مرنگ شدن سا�قه ی �دش که دل�ل اش من بودم و من ...�اری حس��

� � بردو ای �اش م نم � تو�ستم اون �ا تالش خودش داشت سا�قه ی �دش و از ب��
ی که � خواد برسه � ه خوردە از �ار که حداقل �. بهش �مک کنم که زودتر �ه اون چ��

� و �مر شکن عذاب وجدانم �م �شه خواد من و اون مردی نبود که �. اما نه. سنگ��
...وارد فضای �اری کنه و �ذارە دهن �ه دهن مردای د�گه �ذارم

� که فضای خونه رو پر کردو مشغول گپ و گفت � ا بتول �ا ش��دن صدای حس��
ن�اە نها�� از . متند گوشوارم و گوشم انداختم و موهام و �شته ام ر�خت. خانوم بود

...توی آینه �ه خودم انداختم 
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ب�ندم �ذارم تو  اومدم که درش و . رژ قرمز خوش رن�م و برداشتم و روی ل�ام مال�دم
�اش �شست و درو ل�خندی روی ل. �ا�س و برم �ه استق�ال اش که در �از شدو اومد تو

...�ست

...دن�ا خانوم...�ه �ه -

:موهای �ه ور صورتم و �شت گوشم بردم و �ا عشوە گفتم

سالم...

:جلو اومدو درحا� که کت اش و در � اورد گفت

سالم �ه روی ماهت -

...رفتم و کت اش و ازش گرفتم و گونه اش و بوس�د

خسته ن�ا�� هم�م ...

� و �اال � شد مد آو�زون �ه سمت �مد رفتم و کت اش و توی �! ن�اهش روم �ای��
...کردم

هن �لند و مدل ما� پوش�دی...خ�� ممنون - ی بری؟مهمو�� جا�� � خوا! پ��
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...نه واسه شوهرم پوش�دم...

:�ه چر�� زدم و گفتم

بهم م�اد...

:�ا ل�خند مرموزش جلو اومدو گفت

مگه � شه ن�اد؟ -

ی بود که طعمه اش و پ�دا کردە و  هر آن ام�ان دارە  ن�اە اش که دق�قا مثل ن�اە ش��
هن اش و �از کردو �! طعمه ی ب�چارە �لع�دە �شه بود ا �ه حرکت درش د�مه های پ��

...اوردو پر�ش کرد روی تخت

ب�ا اینجا ب�ینم -

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

نم�ام...

.دستم و گرفت و تند �ه سمت خودش کشوندم که خندم گرفت

من که میتونم بزور ب�ارمت...نم�ای؟ -

1574



برد و درحا� که  �� از دستاش و �شت �مرم بردو �ا اون �� آروم موهام �شت گوشم
� لغ��دە � شد دس�� که �شت و گرفت و ل�ام  چونه ام. �مرم بود آروم �ه سمت �ای��

 �ه سمت تخت بردم. و وحش�انه �ه دندون کش�د
�

�ه ی تخت روی ل. �� خ�ال خست�
....افتادم

� اوردم و  جای جای صورتم و غرق بوسه کردو من در مقا�ل تک تک حر�ات اش �م
...روی این که خودم �س�ارم بهش مصمم  تر � شدم

ون کش�دروی تخت هل ام دادو ل�اس و قلف�� از تنم ب. ز�پ ل�اس و �از کرد روی ! ��
وع کرد �ه بوسه زدن و �م �م �ه سمت � تنه ل�اش و  �دنم خ��د و از ز�ر �لوم �� �ای��

رو بردم و چنگ توی موهای مش� اش ف. نفس هام �ه شمارە افتادە بود. حرکت داد
...�ه ادامه �ش��ق اش کردم

...

 ان�ار
�

زون بود و دو�ست ک�لو سنگ �شت �ل� های �اال�� ام آو� از فرط خست�
� چشمام � دست اش و آروم �شت کتف لخت . مجبورم � کرد �ه �س�� ام لغزوند حس��

:و آروم پچ زد

دخ�� خوب -

:�� این که س� کنم چشمام و �از کنم لب زدم

... � � و تا تو�س�� �� که دوست دخ�� گرف�� � مردا�� حرف م�� ازش �ار کش�دن  چرا مثل پ��
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ە هم دم نزدە دخ��

:تو �لو خندی و درحا� که �شت گردنم و � بوس�د گفت

...دخ�� خو�� بودی س� کن خ��م �مو�� ...اوووم -

� حرکت دست اش روی گودی �مرم �شست و �ا ر�ت� تح��ک کنندە �ه سمت �ای ��
وع کنه پهلو �ه پهلو شدم و . داد رو کردم بهش و  ق�ل این که دلش �خواد دو�ارە ��

:گفتم

ا دندونات جر گوشوارە ام و هم �...آرا�شم و که �ا� کردی...ل�اسم و که در اوردی...
اد حوصله ات االنم خوا�م م�...حاال خ��ه گوشم زخم �شدا وگرنه � کشتمت...دادی

و ندارم �اشو برو

� حرک�ش خند�دو این �ار دست اش روی کشمم �شست و �ا همون ر�تم �ه سمت � ای��
م هل اش دادم و گفتم. داد :ق�ل اینکه تحت تاث�� قرار �گ��

� ذاری �خوا�م �ا نه؟...

...�ا نه -

:خند�دم و گفتم

مسخرە...
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� اش و مماس �ا �دنم کرد اهش و روی ن�. �ا خندە خودش و جلو کش�دو �دن سنگ��
...گوشام و گردنم چرخوند

!چ�ه؟...

�اشدم و ! فت�د�ش و �لند کردو ملحفه رو دور خودش پ�چوند و �ه سمت ک�ف اش ر 
ون کش�دم و � �ا . شتم ر�ختم�ه ساح� �لند پوش�دم و موهام و از ز�ر �قه اش ب��

:کنج�اوی �ه سمت اش رفتم

... � !حس��

!برگشت و جع�ه ی جواهرا�� رو رو در روم گرفت

:فتمن�اهم و از جع�ه ی �مه ای خوش�ل گرفتم و ن�اهش کردم و متعجب گ

!این چ�ه؟...

� دوس داری - ...�ازش کن بب��

اهر شدن ست �ا ظ. درش و �از کردم. آروم دستم و جلو بردم و جع�ه رو ازش گرفتم
 روی

�
.ل�ام �شست نقرە خوش�ل درست رو �ه روی چشمام �� اخت�ار ل�خند پر ذو�

... � ...وای چقدر خوش�له حس��
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� گذاشتم و گردن�ند اش و برداشتم و ن�اش کردم ...جع�ه رو روی م��

.گردن�ندی �ا هفت الماس سف�دو کوچولوی خوش�ل

� ز��ا�� اش و ب . �ش�� کردە بودالماس وس� �ه خوردە بزرگ تر از �ق�ه بود و هم��
ن�اهم و از گردن�ند گرفتم و داخل جع�ه رو ن�اە کردم

ش و برداشت و �. دس�بند و گوشوارە هاشم الماس داش�ند � انگش�� � اش حس�� ا برداش��
...ن�اهم و از جع�ه گرفتم و �ه اون دادم

مر�...خ�� قشنگه عشقم...

و توی انگشتم فرو برد و �ا خندە :گفت  دستم و گرفت و �ا ل�خند انگش��

آخ آخ چقدر دلم تنگ شدە بود واسه اجرای دو�ارە ی این صحنه -

؟...
�

کدوم صحنه رو م��

� انگش�� دس�ت کردن د�گه - هم��

:دستم و ن�اە کردم و الماس روی انگش�� و لمس کردم و گفتم

نه که تک مواظب �اش دلت هوس فرو بردن انگش�� تو انگشتای کس د�گه رو نک...
تک موهاتو � کنم کچل �� 
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:�ا خندە گفت

...واسه تن�ع خ��ه...واال ما از خدامونه بزن�م �لمون و کچل کن�م -

...�ا اخم تند ن�اە کردم که قد� عقب گذاشت زد ز�رە خندە

...�خدا �ه �ار د�گه از این حرفا بز�� خون ب�ا � کنم...

...خون �ه �ا کن ب�ینم -

م و �ا عص�ان�ت در اوردم و توی جع�ه اش گذاشتم و گفتم :انگش��

...نه این و � خوام نه...ن� خوامش ...

نه؟ -

:ن�اهش کردم و گفتم

نه تورو...

:ل�خند از روی ل�اش پر کش�دو �ا عص�ان�ت گفت
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مات عصاب خورد کن د�گه ن�ینم �ا �ل...د�گه �شنوم این �لمه رو �ه ز�ون ب�اری هااا -
...�ازی ک�� هاا

تو عصاب منو خورد � ک�� ...تو...

 ...من خ�� غلط کردم خ�� ب�خود کردم -
�

...تو حق نداری �ه من ��

ست اش و �شت د. �ا خندە جلو رفتم و �ا ل�ام خفه اش کردم و نگذاشتم ادامه �دە
:ا کرد و گفت�ا صدای گ��ه ی در�ا خودش و ازم جد. �مرم بردو �ه خودش چسبوندم

فک کنم ب�دار شد...ق��و�ش برم -

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

ق��ون منم برو...

...خند�دو �ش و توی گردنم فرو بردو مح�م بوس�دم

تو تموم زندگ�ه م�� حسود خانوم -

� گفته من حسودم هان؟...
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...ازم جدا شدو �ه سمت �مد رفت و مشغول پوش�دن ل�اساش شد

شواهد که اینو م�گه -

من اصال هم حسود ن�ستم...شواهد غلط کردە...

 ...�اشه -
�

آروم �اش...�اشه شما راس م��

ا�ه تو �ذاری...آرومم...

:جلو اومدو آروم و طوال�� پ�شو�� ام و بوس�د و آروم پچ زد

 �خدا که تو ن�ا�� من ه��� ...ق��ونت ش�ل ماهت برم انقدر حرص نخور -
�

 این زند�
� فه�؟...ه��� ...رو ن� خوام

...دستام و دور گرد�ش برم و �غلش کردم

: �ا ق�افه ای پر �غض گفتم

...منم ق��ونت برم...

:قفل دستاش و دورم مح�م کرد و گفت
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مه��ون � �� چقدر دوست داشت�� تر � �� ...ن�اش کن توروخدا -

:ازش جدا شدم و �ا اخم گفتم

؟... مگه من مه��ون ن�ستم؟؟؟!...�� گف��

:دستاش و �ه �شانه ی �سل�م �اال بردو گفت

هس�� ...هس��  ..چرا چرا  -

ە چرخوندو رفت �خند جع�ه ی برگشتم و �ا ل! تا اومدم حرف بزنم �ا خندە دستگ��
درش و �سته ام و  جلو رفتم �عد �ه ن�اە طوال�� �ه تک تکشون. جواهرات و ن�اە کردم

...توی کشوی عس� گذاشتم که �عدا �ذارم �اوصندوق

...از اتاق خارج شدم

واب �دە ب�ینه �ا ش��دن صدای اف اف کنج�او بتول خانوم و که داشت � رفت که ج
...ک�ه ن�اە کردم

� داخل...�له �له_  ...�فرمای��

� داخل؟ !�فرمای��

...چرا �� اجازە، اجازە ی ورود داد؟

:جلو رفتم و متعجب و کنج�او گفتم
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� بود بتول خانوم؟...

� �� عموتونن... �ه آقای جوون بودن �ا �ه دست �ل بزرگ_  ...گف��

ون زد تند گفتم :خون توی ر�ام منجمد شدو چشمام از حدقه ب��

درو که �از نکردی؟؟؟...

:هول شدە گفت

!...�از کردم خانوم...�از_ 

:داشت گ��ه ام � گرفت که �ا سوا� که پرس�د �ه خودم اومدم

!ن�ا�د �از � کردم؟_ 

ت در که از نگذارم ق�ل اینکه برد�ا �خواد از در ورودی خونه عبور کنه دو�دم �ه سم
ە رو چرخوندم �شت در بود. ب�اد تو گرفت و �ا   دست �ل و �ه سمت ام! تا دستگ��

ە د�گه ای و بهم منتقل ن� کرد گفت � :ل�خندی که جز ترس چ��

؟...سالاام دخ�� عموی �لم_  ...چطوری تو خو��
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�اە ترس�دم من فقط خش�م زدە بودو ن�اهم قفل چشماش بودو اون �� اهم�ت �ه ن
:�تا�ام و برانداز کردو گفت

ه بودیهمون خوش�� هس�� ک...ماشا� �عد زا�مانت ذرە ای تغی�� نکردی_ 

� فضا رو پر کرد :صدای حس��

!ک�ه بتول خانوم؟ -

�� عموی خانوم اومدن_ 

ل دادو وارد شد
ُ
برد�ا درو ه

هم ب�ا تو �� تو ...برم �ه عرض اد�� �کنم زشته دمه در نه؟...اوە اوە آقای مقدم_ 
؟ عموت اومدە خونت ها ن� خوای ازش �ذیرا�� ک��

:�ا عص�ان�ت پچ زدم

زهرمار � ذارم جلوت کوفت ک�� و گورت و �م ک�� ...

:ل�م و کش�دو گفت

م_  ��� که زهر مارم �ذاری جلوم من جا�� نم��  که تا اینجا حاال ...شما انقدر ش��
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این اومدن �ا�د �ه ن��جه ای داشته �اشه �ا نه؟...اومدم

ون...ن��جه اش �خورە تو �ت... م ب�ینمت ن� خوا...�مشو از خونه ی من برو ب��
...� فه�

� صداش و � ش��دم ک. �� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت و وارد �ش�من شد ه �ا حس��
درو ک���دم و �شت �ش رفتم. سالم و احوال پر� � کرد

� و ن�اە کردم � اون برعکس من ا. بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم و حس�� خ� ب��
:�ه م�ل اشارە کرد. ابروهاش �شسته بود

� اقای موحد - �فرمای��

:پوزخندی زد و ز�ر لب پچ زد. برد�ا �شست

...خندە دارە...موحد؟_ 

� �شستم و �ه برد�ا�� که هر آن ام�ان داشت دهن کث�ف ا ش و �از کنه و کنار حس��
� بتول خانم واسمون چای ا. گند �ار�ام و ب��زە رو دار�ه چشم دوختم ورد روی م��

!انقدر ذهنم درگ�� بود که �ادم رفت ازش �شکر کنم. ب�نمون گذاشت

ماشا� چقدم بهم م�این_ 
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...�اصدای برد�ا ل�خند زور� روی ل�ام اوردم

ــ خب این دخ�� کوچولوتون و ن� خواین ب�ار�ن ب�ینم 

. هنم عبور کردیهو فکر این که ممکن واسه آس�ب رسوندن �ه در�ا اومدە �اشه از ذ
 بزنه تند گفتم

�
� حر� :ق�ل از این که حس��

...خوا�ه...

:خندە گفت برد�ا �ا .چند ثان�ه ای نگذشته بود که صدای گ��ه ی در�ا �لند شد

...ــ فک کنم ب�دار شد

� از جاش �لند شدو گفت :حس��

...ـ من برم ب�ارمش

...رفت

� شدم رو کردم �ه برد�ا و  � اش مطم�� :حر� پچ زدم ن�ا� بهش انداختم تا از رف��

ون  �اشو �مشو از خونه ی من...�گو ب�ینم واسه �� اومدی اینجا هان؟... برو ب��

موی خوش�لم �ادت نم�اد؟ اومدم �ه �ی �ه دخ�� ع...ـ گفته بودم م�ام �ه د�دنت
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ومد که ب�ام �عدشم تو �� �� دار شدی و �ه من نگف�� � �ه دن�ا ا...بزنم د�گه
...مجبور شدم خودم ب�ام �� معرفت... ب�ینمش

ی من که م�دونم �� تو اون ذهن کث�فت � گذرە چای تو خوردی �ا �...  �� م��
فهم�دی؟

...ـ نچ نفهم�دم 

�ا اومدن بتول خانم حرفم و قطع کردم

� گذاشت شک و یخ �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم و ل�خند خ. پ�ش دس�� هارو روی م��
:�سته گفتم

چه خ�� از عمو خ��ه؟...

ا همه اش �اغتو ـ ارە اونم خ��ه دلش واسه برادر زادە اش خ�� تنگ شدە این روز 
ە م�گ��

� هم اومد چند دق�قه ای گذشت که حس��

...برد�ا �اشد و جلو رفت. در�ا تو �غلش بود

ــ ب�ینمش

:روش زوم کردو گفت. در�ا رو �غل کرد
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ــ عروسک ن�ست ِاە �ا نن؟

� هم اومد و کنارم �شست. �شست و . ن�اهم قفل برد�ا بود. حس�� ع کرد �ه در�ا ��
ی یهو ابروهاش بهم گرە خ. دست و �ا زدن و پ�دا بود تازە ب�دار شدە � وردو ز�ر لب چ��

...رو زمزمه کرد که هر چقدر س� کردم متوجه �شم �شدم که �شدم

ز تو �غلش ا. عص�ا�� از جام �لند شدم و �ه سم�ش رفتم. برای چند لحظه ترس�دم
ون اش کش�دم ب��

برگشتم و روی م�� که �شسته بودم دو�ارە �شست 

� شد�عد از �ه ن�اە طوال�� قهوە اش و برداشت و مشغول گپ و گفت �ا ح تو . س��
ب�ش��  تمام مدت فقط ن�اهشون � کردم و ت�ش قل�م بود که لحظه �ه لحظه

....� شد

� صم ��� � کرد فقط واسه این که �ا حس�� . �� �شهبرد�ای عو�� �� خودش��
چشمم �ه در�ا افتاد تو �غلم آروم  خواب�دە بود

...در�ا خواب�دە من برم �ذارم رو تخِت اش...

�اشه ع��زم برو -

� از دست حرفای ب�خودی برد�ا خسته شدە بود و �الفه ورد این که اما در م. حس��
ی نگفت � م تو اتاق چ��  خواست منو �ا برد�ا مثل این که اونم ن�! �ذار خودم در�ا رو ب��

...�ه سمت اتاق رفتم. تنها �ذارە
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روی س�نه اش  در�ارو آروم روی تخته اش گذاشتم و پتوی صورت�ه عروس� اش و تا 
دن �ه این که ح�� �ا فکر کر . �ه ق�افه ی معصوم و �ا نمکه اش ن�اە کردم. کش�دم

 واسش بیوفته نفسم بند � اومد
�

�ن اتفا� وس�دم �ه دست اش و آروم ب. کوچک��
خوردە تکون خورد ترس�دم که ب�دار �شه

� از اتاق خارج شدم و درو آروم �س � �اورچ�� � هم �اورچ�� ن�ا� �ه . ته امواسه هم��
� و برد�ا تو �ش�من نبودند !�ش�من کردم حس��

ون کش�دند دم که �ادم رفته بود انقد پ�ش در�ا موندە بو . ان�ار که روحم و از �دنم ب��
� و برد�ارو تنها � گذاشتم خونه ��ــــع دو�دم �ه سمت آش! که ن�ا�د حس�� � ��

� کجاست؟... � کجاست بتول خانوم!...حس�� � !...هان؟...حس�� چرا ...حرف بزن��
؟؟؟؟ سا���

بهت زدە  آروم و . بتول خانم �ا چشمای قلم�ه شدش ن�اهش مدام روم � چرخ�د
: گفت

 افتادە ؟... ـ تو اتاقشونن فک کنم
�

!اتفا�

گ..از کردم�� این که وا�سم جوا�ش و �دم �ه سمت اتاق خواب رفتم ��ــــع درو �

؟... � حسی��
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:ن�ام کردو گفت

!ـ جانم؟

حر�ا�شو ز�ر نظر گرفتم

؟... !خو��

؟ ـ ارە تو خو��

برد�ا رفت؟...

اصال ...ه�ا�ا این �� عموی تو چه آدم عصاب خوردکن�...ـ ارە خداروشکر رفت
اصال...�اهاش حال نم�کنم

ی که نگفت؟...منم �اهاش حال نم�کنم...به�� ... � چ��

!ـ در موردە ؟

ه��� �� گفتم...

عج�ب بود ا�ار م�کرد شمارە ام و بهش �دم...ـ اها
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:شوکه گفتم

!ندادی که؟...

ـ دادم

:ن�ا� �ه ق�افه ام انداخت و �ا د�دن ترس و دلهرە ام گفت

!ـ ن�ا�د � دادم ؟

...فقط...مهم ن�ست... نه نه...

ـ فقط �� ؟

�� اصال م��م چطورە خط  ات و عوض ک...ا�ه زنگ زد جوا�شو ندە �اشه؟...
�� د�گه بنداز رو گوش�ت...هووم؟

:شوکه گفت

شو�� � ک�� د�گه نه؟ -

...ها؟...
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:کوتاە خند�دم و گفتم

ه زنگ زدتو فقط جواب برد�ارو ندە ا�...جدی نگ�� ...ارە ارە شو�� بود �ا�ا...

!ـ چرا اونوقت ؟

جلو رفتم و �غلش کردم

...ازش خوشم نم�اد دوست ندارم �اهاش در ارت�اط �ا�� ... 

:فتدستاش و دورم بردو روی موهام و بوس�د و �ا لح�� پر از آرامش گ

 د�گه
�

...ـ هر �� تو ��

و دستم ش�شه ش�� ت. دلهرە و ترس لحظه ای راحت ام ن� ذاشت چندروزی گذشت
ی وسط ش�� خوردن از اونم آروم آروم م�ک � زدو گه گدار . بود و �ه در�ا ش�� � دادم

ش�شه ش�� دل � کندو واسم � خند�د

ه، یهو متوجه درواقع درحال ذوق مرگ شدن بودم ک. �� �ا خندە هاش ذوق � کردم
فت � شدم که داشت �ه سمت در خرو�� م�� :�ا صدای �لند گفتم. حس��

ی؟... ع��زم جا�� داری م��
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!دست �اچه شد. � جاش وا�ساد

�ه سمتم اومدو توی چهار چوب در وا�ساد

م �ه هوا�� عوض کنم...ـ ارە !...زود م�ام... م��

خب وا�م�ستادی منو در�اهم �اهات � اومد�م...

م پ�ش �� از دوستام �ه مش�� واسش پ�ش ا ومدە ب�ینم � تونم ـ نه اخه � راهم م��
، قول م�دم فردا �اهم ب��م...�مکش کنم � � اذ�ت � ش�� شما ب�ای��

:تو فکر گفتم

مواظب خودت �اش...�اشه...اهااا...

� �اش. ل�ام و بوس�د.جلو اومد دن �اعث شد اومد که ازم جدا شه که �اشدم و هم��
:گفت  آروم خودش و ازم جدا کردو �ا خندە. عمیق و طوال�� ل�ام و ببوسه

جلوی در�ا؟ -

:گوشه ی ل�م و گ��دم و �ا عشوە گفتم

البته ا�ه واقعا �ار داری...برو �ه �ارت برس...
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!منظورت چ�ه؟ -

ه��� برو...

م واست؟ ی الزم نداری �گ�� � ـ چ��

نه برو عشقم...

�د جور تو فکر بودم. خداف�� کرد و رفت. روی موهای در�ارو بوس�د

ی و ازم پن � � �ار احساس کردم دارە دروغ م�گه و �ه چ�� !هان � کنهبرای اول��

در�ا د�گه م�� �ه خوردن ش�� نداشت 

ه ی تازە رو وارد ر�تو �غلم گرفتم و �ه ح�اط �ش�� بردم اش �ه خوردە قدم زدم و هوا
 � لپ اش . د و � خند�دهامون کرد�م در�ا �ا د�دن �ل و گ�اها و فضای �از دست و �ا م��

:و بوس�دم و گفتم

� من عاشق ح�اط �ش�� مو�� ... ق��ون ذوق کردنت برم من که توهم ع��

د �ا در�ا �ازی انق. �ه خوردە د�گه تو ح�اط �ش�� موند�م و �عدش برگشتم تو خونه
ذاشتم اش بردم و روی تخته اش گ. کردم که �شو روی شونه گذاشت و خوا�ش برد

خونه رفتم � ...�ه آش��

ی �ا� � کرد � روش �شستم و  رفتم و رو �ه. بتول خانم روی صند� �شسته بودو س��
ە شدم :دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش خ��
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بتول خانوم...

جانم؟ -

نظرتون در مورد من چ�ه؟...

:کوتاە خند�دو گفت

...ـ �� ��م خانوم

...هر�� که � این مدت ازم د�دی و �گو خوب �ا �د...

ی ند�دم � ...ـ خانوم من غ�� خو�� از شما چ��

�اشه نگو اصال ب�خ�ال...

خونه رو در بر گرفت � سکوت اش��

ـ خانوم واسه شام �� درست کنم؟

...نم�دونم...
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ـ فسنجون دوست دار�ن؟

 ن� کنه هر�� �اشه � خورم...اهوم...
�

دس�تونم درد نکنه...فر�

�اشدم . �ه خوردە خسته بودم

� د�گه؟...ـ خانوم من � خوام برم خ��د خونه هست��

ارە هستم...

د�گه رفتم...ـ �اشه من ایناروهم �ا� کنم

�اش...اهوم...

�ه سمت اتاق خواب رفتم

گوش�م و از . دمصدای آالرم گوش�م و ش��دم قدم هام و ��ــــع تر برداشتم و وارد ش
!برد�ا بود.روی عس� کنار تخت برداشتم

!...پنج تماس �� �اسخ

تماس و وصل کردم. قل�م داشت از جا کندە � شد

ـ سالاام دن�ا خانوم چطوری؟
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ە ن� خوام ب�ینمت چند �ار �ا�د بهت ��م حالم ازت بهم � خور ...�ه تو ر�� ندارە...
چند �ار؟...و صدات و �شنوم هان؟

� � فهمه داشته �ا چه  حس��
�

�� ن� � � غول دو �ی  ـ عهه چرا اینطوری حرف م��
 � کردە هووم؟

�
زند�

:از ترس �ه ِمن و ِمن افتادم

؟!...منظورت چ�ه ؟...منظورت ... � � اونجاست؟!...حس�� برد�ااا!...حس��

...ـ ب�ا �ه آدر� که واست � فرستم تا �فه�

من ه�جا نم�ام د�گه هم بهم زنگ نزن؟...

:اومدم که گو�� و قطع کنم که گفت

� اینجاست ...ـ حس��

.ندان�ار �ه �ارچ آب یخ روی �م خا� کرد. نفس توی س�نه ام ح�س شد

... 
�

!داری دروغ م��
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ـ آدرس � فرستم ب�ا ب�ینم دروغ م��م �ا نه

:داد زدم

برد�ااا...برد�ا...

...قطع کرد

...الوووو...الو...

:گو�� و از گوشم جدا کردم و گفتم. �غض کردە بودم

لعن�ی�� ...

خرو�� رفتم و�ه سمت در  هر �� دم دستم اومدو پوش�دم ��ــــع از اتاق خارج شدم

م خ��دا! ـ خانوم کجاا؟ من دارم م��

�� بتول خانوم، در�ا رو هم �ا خودت ب...�ه �اری واسم پ�ش اومدە �ا�د ��ــــع برم... 
مواظ�ش �اش...�ادت نرە �� گفتم...مواظب اش �اش�ا

و آدرس و �ه  سوار تا�� شدم. تا � خ�ابون و �دو �دو رفتم. از خونه خارج شدم
رانندە دادم
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�ه جلوی �ه و�ال�� رس�دم �ه سمت اف اف رفتم 

 � ـ �ه �ه �فرمای��

درو �از کرد

افه ی پر از �غض �ا د�دن ق�. راە ح�اط تا خونه رو ��ــــع � کردم و وارد خونه شدم
تا پ�از ماجرارو واسش تع��ف کردە � فهم�دم برد�ا س�� حس��

....�غضم ترک�دو اش�ام مثل �ارون از چشمام �از�ر شد

� و گفت :برد�ا رو کرد �ه حس��

� ...ــ حاال � تو�� از خودش ب��

هن اش و و �ست و ز�ر لب گفت :د�مه ی پ��

�قه ام و جرواجر کردی ��ە ی وح�� _ 

� �اشدو آروم �ه سمت ام اومد هر ت�بی�  خودم و برای. رو �ه روم وا�ساد. حس��
� هر�� و �ا جون و دل � خ��دم غ�� از رها کردن و رف. آمادە کردم ��...

ماز عشقم. ن� خواستم از زندگ�م دل �کنم. ن� تو�ستم ازش دل �کنم ...، از دخ��

وان دونه دونه اشون تا. من �ا�د مجازات � شدم  من �ا�د تاوان گناهام و �س � دادم
...توی چشمای آ�� اش زل زدم. رو
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ی آخ��ن �ار ان�ار که حسی�� که چند ساعت ق�ل �اهام حرف زدە بود و شا�د برا
ر روم � د�دمان�ار که آدم جد�دی رو داشتم رو د! بوس�دم برای هم�شه رفته بود

...�ه آدمه دل شکسته ی پر از کینه

دە بهش �گه که ک� که د�گه ن� خواست دن�ارو �غل کنه و برای �ک�ار د�گه هم ش
ی �غض ل�اش و از هم �از کرد و �ا صدا. ح�� محض دل خو�� ام. دوس�ش دارە

:آلودش لب زد

...�گو که همه ی حرفاش دروغه...ـ �گو

اخه من �ا�د ��  � گفتم؟. لب هام قفل شدە بودند

...تمام حرفاش حق�قت دارند؟. � گفتم نه

و�� � دراوردو � گفتم من دن�ا�� نبودم که �ه دعوت �� از دوستاش از اون مهم
...ناخواسته �ا تو آشنا شد و تو �ه دل نه صد دل عاشقش شدی

ذارە و کنارم �م موندە بود بهش التماس کنم که تنهام ن. فقِط فقط گ��ه � کردم
ی که اون. اما چه فا�دە د�گه همه �� تموم شدە بود. �مونه � همه وقت ازش  اون چ��

� ترس�دم �الخرە �م اومد

:برد�ا پوزخندی زد

ــ گفتم که من به�� از تو � شناسمش �اور ن� کردی 

� �ا صدا�� لرزون و �غض آلود �ا عص�ان�ت غ��د :حس��
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؟ �� �  ام؟...لعنت بهت...ـ چرا حرف نم��
�

تو � ...؟؟تو چ��ار کردی �ا من و زند�
من چه گنا� کردم که تو تاوان گناهم بودی؟...بودی؟

ه ف�م قصد �از وق�� فهم�د ک. هق � زدم و اشک بود که تمام صورتم و خ�س � کرد
� ندارم  برای گف��

�
!از کنارم رد شدو رفت. شدن ندارە و هیچ حر�

:�ا گ��ه صداش زدم

.... � !حسی��

دن�الش . نوە�� اهم�ت �ه راە اش ادامه � داد و لحظه ای برنگشت حرفام و �ش
...دو�دم

برد�ا دستم و گرفت و متوقف شدم

لق �ه ک� چشما�� که متع. چشما�� که ازشون متنفر بودم. �ه چشماش ن�اە کردم
ە از همه چ�ش بودند که �ه زما�� فکر � کردم اونقدر دوستم دارە که �خاطرم ح ا��

ش انقدی هست که چشم روی خ � وش�خ�� ام �گذرە ن� دو�ستم عالقه ی نفرت انگ��
م کنه ...ب�ندە و �ه �دت��ن نحو �د�خت و حق��

� دندونای بهم چس��دش درحا� که فشار دست اش دور مچ ام ب و ب�ش�� از ب�� �ش��
:� شد گفت

ت و د�دم - م�دم وق�� د�دم چشماش ش��ه اون شد فه...وق�� رنگ چشمای دخ��
برای هم�شه از دس�ت دادم و د�گه برگش�� تو �ار ن�ست

دم گفتم � :درحا� که زار م��
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...�الخرە زهرتو ر�خ�� زندگ�م و نابود کردی دلت خنک شد؟...

:هق زدم و گفتم

م و داغم �مونه رو دلت... ال� که �م��

ر دلش و آت�ش گرە ابروهاش �از شد و تازە فهم�د که چه دعا�� براش کردم و چقد
ون کش�دم ��ــــع وارد محوطه شدم . زدم دستم و از توی دست اش ب��

� د � شدو حرکت کرد �ه قصد متوقف کردن ماش�� � تازە سوار ماش�� و�دم �ه حس��
� خوردم و از درد صورتم جمع شد :سمت اش یهو�� زم��

...آاااخ...

� شدم تکه ای از زانوم خراش بر  �� توجه �ه . داشت� زانوی شلوارم �ارە شد و مطم��
د �ازش و گرفت و دردم از جام �لند شدم و �ه دو�دن ادامه دادم تا وارد خ�ابون ش

وع کردم �ه گ��ه کردن! رفت � افتادم و �� ...ز دست دادمتمام زندگ�م و ا. روی زم��

ی ان�ار توی �لوم گ�� کردە بود �ه �غض بزرگ دلم � خواس � تنها . ت داد بزنم�ه چ��
� بود ای �اش صب ح جلوش و ک� که تو اینجور مواقع بهش پناە � اوردم حس��

ون ...� گرفتم و ن� ذاشتم از خونه بزنه ب��

 � کردم
�

�د ش�م و �ا خ�ال این که تا � �ا. اما چه فا�دە تا � �ا�د �ا ترس و لرز زند�
ە و تارم و واسه ی � �ه تص��ر  ک� قرار ن�ست وارد زندگ�م �شه و گذشته ی ت�� حس��
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فتاد�کشه �م و رو �الش � گذاشتم دیر �ا زود �ا�د این اتفاق � ا

بود زندگ�م و  دیر �ا زود من واسه ی هم�شه از دست اش م�دادم دلم �دجور گرفته
آت�ش زدم  صحنه ای که واسه ی ند�دن اش چند سال خودم و �ه آب و . �اخته بودم

ه ی پ�ش تصاو�ری که ازشون وحشت داشتم و چند دق�ق. و �الخرە اتفاق افتاد
...درست جلوی چشمام �ه دست برد�ا �ه نما�ش دراومد

� برای هم�شه من و رها کرد و برای هم�شه از من متنفر شد ن�اە کردن �ه  از . حس��
. ته دل زار � زدم آدما�� که تو اوج خوش�خ�� بودند این �ار لذت ن� بردم �ل�ه از 

احاف�� کنمتا�� گرفتم و �ه خونه برگشتم تا واسه ی آخ��ن �ار از در�ا خد

ز توی ک�ف ام در �ل�دو ا! پنج دق�قه ای جلوی در خونه موندم اما ک� درو �از نکرد
ە رو . ردممس�� ح�اط تا خونه رو � ک. اوردم و توی قفل انداختم و وارد شدم دستگ��

چرخوندم و وارد خونه شدم

ـ بههه دن�ا خانوم

��ــــع �م و �اال بردم و �ه رو �ه روم ن�اە کردم

:و صدا زدم �ا د�دن ق�افه ی عص�� و انتقام جوی سوف�ا �� اخت�ار بتول خانم

؟؟؟؟...بتول خانوممم...ب... بتول خانوم کجا��

ـ خودتو اذ�ت نکن ک� خونه ن�ست
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...چ��ارشون کردی روا�� ؟؟؟بتول خانوم و اقا رحمت...

�ادتروا�� هم خود�� و هفت جدو آ...ـ بتول خانوم و آقا رحمت رفتم ددر

ە رو . دبرنگشته بو �اد بتول خانوم افتادم که قرار بود برە خ��د و هنوز ��ــــع دستگ��
ە دیوونه بود ممکن بود بزنه � ه �ال�� �م چرخوندم که جونم و نجات �دم دخ��

...ب�ارە

لحظه �ه . بودم �ه ثان�ه نکش�د که دست اش و روی �لوم د�دم و �ه دیوار چسبوندە
!دلحظه ب�ش�� دست اش و فشار � دادو نفس کش�دن واسم سخت تر � ش

� دندونای بهم چفت شدش �ا حرص و نفرت غ��د :از ب��

کت بودم فقط واسه د�د�ش، ت و انقد کثاف�� که ـ عشقم و ازم گرف�� ،دوروز تو اون ��
داش�� که من  اخه تو �� ...تو �ه آشغا� �ه آشغاااال...از د�د�ش هم محرومم کردی

؟...نداشتم هان؟؟؟ �� داش�یی��

ی بود که � � دە شد دندوناش آزار دهندە تر از اون چ��  تو�ستم تصور صدای بهم ف��
کنم

م ،ن� ذارم نفس �ک��  ـ منم �چه ات و � ن� ذارم آب خو ...ازت م�گ�� ش از �لوت �ای��
برە

� �لمه ی  ون که گنا� ا. چهرە ی معصوم در�ا جلوی چشمام نما�ان شد) �چه(�ا گف��
...که شد. دلم ن� خواست اون �اسوز گناهای من �شه. نداشت
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� ب م حس�� � بودم ا�ه از ز�ر دستای سوف�ا جون سالم �ه در ب�� رای هم�شه ولم مطم��
...� کنه و از د�دن در�ا محرومم م�کنه

...دلم برای در�ا � سوخت

ای �اش . ورداونم مثل من �ا�د طعم وحش�نا� �� مادری رو � چش�د و غصه � خ
م و ن�ینم اون لحظه رو ...�م��

:بزور لب زدم

کجاست ؟...ک... در�ا...در�ا...

ظه هم �چه اتو ـ عف��ته معلوم ن�ست چ��ار کردی که اون �لفت �ه الق�ات، �ه لح
...تنها ن� ذارە ،ن�ی�ست ا�ه بود زودتر از تو جو�شو � گرفتم

اش در امان بود  در�ا جون. خ�الم از �ا�ت در�ا راحت شد د�گه ه��� واسم مهم نبود
� هم که برای هم�شه � �ارون ع. د�گه هیچ کس و نداشتم هیچ کس. ولم کرد حس�� ��

اشک � ر�ختم

ه شدە بودم دلم �ه اون �� رحم تر از این حرفا بود که دلش �ه حالم �سوزە د�گه خست
 که هیچ وقت آرامش ا�دی � خواست �ه جوری که راحت �شم از تموم درد و رنجا�� 

تنهام ن� ذاش�ند

م از دست آدم های راحت �ش. از دلشورە هام ، از تمام نا آرو� هام ، از قلب شکستم
وع کردم دست اش و رها ک. دورو�رم،کسا�� که لحظه �ه لحظه عذا�م � دادند رد ��
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فتادە بودو دستم و گرفت و �ه �ش�من بردم شا� که دور گردنم ا. �ه �فه کردن
مح�م گرە زد

�ن مقاوم�� در برابرش نکردم دم. کوچک�� واست درد دلم � خ. خودم رو بهش س��
ی بود که جا�� برای د � رد د�گه داشته �کشم نه رو� که روحم زخ� تر از اون چ��

...�ل�ه این �ار جسما�� . �اشه

. دە شدندبرای چند لحظه تمام خاطرات خوب و �دم جلوی چشمام �ه تص��ر کش�
�اورم ن� شد 

اهم و طعم �دو �ع�� من آخ��ن نفس هامو داشتم � کش�دم و آخ��ن چهرە ای که ن�
...چهرە ی پر از خشم سوف�ا بود. نا�وار د�د�ش و � چش�د

دم و مرگ و �ا جون و دل خ��دا ....ر شدم�ل� های پر از اش�م و روی هم ف��

"�ا�ان جلد اول

...این داستان ادامه دارد

غرور _�االتراز_درجه_چند#: جلد دوم

°•○●○•°
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...آرام لذت بردە �اش�د_نا_دن�ای#ام�دوارم از خوندن رمان 

�ای آن خ�س ج� _آوای#برای در�افت جلد دوم فقط و فقط در �انال �ا سا�ت 
...�اش�د

...فا�ل �امل و اص� رمان فقط در �انال آوای خ�س موجود هست

:تا��د � کنم فا�ل �امل و اص� رمان های

غرور_�االتراز_درجه_چند#آرام ، _نا_دن�ای#

)آوای خ�س(فقط و فقط در سا�ت بزرگ و معت�� 

.من��� کردن فا�ل ناقص رمان ها پ�گرد قانو�� دارد
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