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* 

و  دیو از طعم تلخش چهره در هم کش دیرا نوش جام

 آخر را زد ... یضربه 

 نگاه کرد امیلبش نشست و به ت یرو یروزیپ لبخند

 ! قیرف ی_ باخت

 کیکاناپه لم داد و جانش را  یبا فراق بال رو امیت

 دینفس باال کش

 ! چی... ه چهیه شبمیباخت در برابر باخت د نی_ ا

 کرد و چشمانش را تنگ کرد یزیاخم ر اشکان

 میکه ما خبر ندار یباخت ی؟ به ک ی؟ چه باخت شبی_ د

 ؟!

 امیاش کردند ... اما ت یو دوستانش همراه دیخند

 از آنجا بود ریغ یینگاهش به جا



دختر از خود مچکر و از دماغ  هی_ غرورمو ... به 

 افتاده ! لیف

 نشست امیو کنار ت دیباز نوش اشکان

 ؟! ی_ دختر ؟ هه ... به دختر باخت

 سر تکان داد و جانش را دوباره پر کرد امیت

 ... نفسه ... نفس ! هیچه لعبت یدونی_ نم

دوستانش  یخنده  یو صدا اشکان باال رفت یابرو

 باال رفت

 حاال قهرمان ؟ یباخت ی_ چطور

از  شی... اما غرور ب خوامشیوقته که م یلی_ خ

دلو زدم به  شبیلب باز کنم ... د دادیحدش اجازه نم

 و بهش گفتم ایدر

تر رفت و با  کیجالب شده بود ... اشکان نزد ماجرا

 دیلبخند پرس

 ؟ یبهش گفت ی_ چ

 رمتیحاضرم بگ ی... گفتم حت خوامتیم یلی_ گفتم خ

 یخوشبختت کنم و دور همه  دمی... گفتم قول م

 خط بکشم ! مویمجرد یکارها



 گفت ؟ ی_ خب ... اون چ

 را جلو داد و نفسش را رها کرد لبش

 یچ یفهمینم یخورد یادی_ زد تو برجکم ... گفت ز

! گفت تا آخر عمرش قصد ازدواج نداره و اگرم  یگیم

 ! شهیداشته باشه زن من نم

 امیهمه رها شد و اشکان با خنده به پشت ت ی خنده

 زد

بوده که دل  یهست ؟ ک یشازده خانوم ک نی_ حاال ا

 تو رو برده ؟!

 _ دختر عموم !

نبود ...  یاهل زن و زندگ امیساکت شدند ... ت همه

 بیبود و عج شیرفقا یها طنتیش یثابت همه  هیپا

 ردیبود که بخواهد زن بگ

 ؟ امیت یگیم ی_ دختر عموت ؟! چ

 ! خوامشی... بد م خوامشی_ به جون اشکان م

 یدست گذاشت ی، رفت ختهیهمه دختر دورت ر نی_ ا

 ! ادیو ازت بدش م دهیکه محلت نم یرو اون

 شد رهیاخم کرد و به اشکان خ امیت



هم باهم  یلی؟ اتفاقا خ ادیگفته از من بدش م ی_ ک

 ! میجور

بهت گفته ... وگرنه کدوم  ینطوریکه ا ادی_ بدش م

باشه  ینخواد با کس ایکه نخواد ازدواج کنه  هیدختر

 گهید یکیسرش با  ایتو رو دوست نداره ،  ای نی... ا

 گرمه !

 دیگفت و خند ینچ کشدار امیت

، از مرد ها  ستین شیتو زندگ یکس چی_ نه ... ه

 ! ستیهم ن ی... کال تو مود عشق و عاشق زارهیب

 خورده ؟ ی_ چرا ؟ ضربه عشق

، خود ساخته اس  هیو محکم ی_ نه بابا ... دختر قو

من به مرد جماعت  گهی... دلش قرص و سنگه ... م

 ! کنمی، نه دل خوش م کنمینه اعتماد م

 شد رهیپوزخند زد و به جامش خ اشکان

... اگه بلرزه بهت  دهیکرده ... دلش نلرز خودی_ ب

 ! کنهیچه جورم اعتماد م گمیم

 ابرو باال انداخت و لبخند زد امیت

 بندهینم گمی... اما در ادامه م گمیم نوی_ خب منم هم

... دخترها برام جون  نی... منو بب شهی... عاشق نم



 نیعاشق دارم ، اون وقت ا یکل لی، تو فام دنیم

 ! کنهینگامم نم

 گهید یکیبا  دیدوستت نداره ، با گمی_ منم م

 !یامتحانش کن

 ؟! گهید یکی_ امتحان ؟! با 

چقدر  ینیجلو تا بب یرو بفرست یکی_ اوهوم ... مثالً 

 ! دهیپا م یچطور نی... بب مونهیسر حرفش م

 !دهی_ نم

 ! دهی_ م

 ! دهی_ نم

 _ شرط !

و دستش را در دست اشکان  دیخودش را جلو کش امیت

 گذاشت

 ؟ ی_ شرط چ

و  زهیرو بفرست بره جلو ... براش زبون بر یکی_ 

 یکنه ... اگه دختر عموت ... اسمش چ یعاشق یادعا

 بود ؟

 _ نفس ...



 سرش را تکان داد و ادامه داد اشکان

 ی_ اگه نفس پا داد که من بردم ، اگرم نشد که تو برد

! 

 شمالت ؟ یالیحاال ؟ و یبندیشرط م ی_ سر چ

 قهقهه زد اشکان

شمال بذارم وسط ...  یالیدندون گرد ... من و ی_ ا

 ؟! یذاریم یتو چ

 شهرک غرب ! ی_ مغازه 

چند  امیت یباال رفتند .. مغازه  شیابروها اشکان

 او ارزش داشت یالیبرابر پ

 ! یکنیم سکیر ی_ دار

 یرو یاحد و ناس چی_ چون مطمئنم ... نفس به ه

 ! دهیخوش نشون نم

 باشه چرا ... ریجذاب و نفس گ ی_ اگه طرفش حساب

 ؟ مگه هست ؟! می_ از من جذاب تر ؟ مگه دار

و به خودش اشاره  دیبا اعتماد به نفس خند اشکان

 کرد

 _ من !



 ؟یسوخته از من جذاب تر ایس ی_ تو ؟ تو

رو  یچشم عسل یاز دخترها تو یلی_ درسته که خ

 یمشک یها هم چشم و ابرو یلیخ دوست دارن ... اما

 دنیام جون م دهیاندام ورز یمنو دوست دارن و برا

گفت و دست اشکان  یقهقهه زد و جون کشدار امیت

 را فشرد

 شیمغازه سند ش یمخ نفس رو بزن ی_ اگه تونست

 دنگش مال تو !

 دیو انگشت اشاره اش را تهد دیرا عقب کش دستش

 وار تکان داد

که دل من  یبندی. دل به نفس نم_ اما فقط مغازه ..

 شهیو نفس م یکشی... پا پس م رهیبهش گ یبدجور

به  یزنیشمال رو م یالیو یمال من ... اما اگه باخت

 نام من !

 تکان داد دییلبخند زد و سرش را با تا اشکان

_ قبوله ... از حاال برو سند مغازه ات رو آماده کن... 

خودت ، من اهل  یدر ضمن ... دختر عموت ارزون

 ! ستمیعاشق شدن ن
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 یداده بود ، بهانه  بیترت امیکه ت یبزرگ یمهمان

 حضور نفس بود یبرا یخوب

و دختر عمه اش با هم وارد سالن بزرگ خانه  نفس

 به استقبالشان رفت امیعموجانش شدند و ت ی

  دی_ سالم دخترها ... خوش اومد

که دستش بود را در  یبزرگ یلبخند زد و کادو نفس

 گذاشت امیدستان ت

 رمیبگ هی، اما دلم خواست برات هد ستی_ تولدت ن

نفس که با  یزد و به سرتاپا یلبخند معنادار امیت

 بود نگاه کرد ستادهیتمام مقابلش ا یطناز

 ! یکه آورنده اش تو باش یا هی_ خوشا هد

اش نگاه گرفت و  یذات یزد و نفس با عشوه  قهقهه

 به دختر عمه اش نگاه کرد

 نایل می_ بر



 امیمنظور دار به نفس و سپس ت یهم با لبخند نایل

 به اتاق رفتند گریکدینگاه کرد و دوشادوش 

 ینبود و آنها خانه  شیاز عمو و زن عمو یخبر

کرده  یانه پسرشان خالد کی یشان را برا ییالیو

 به او خوش بگذرد یبودند تا حساب

 عاشقته ها ! ی_ بدجور

در آوردن مانتو  نیانداخت و ح نایبه ل ینگاه نفس

 اش پاسخ داد

 ستی_ عاشق ن

 ستادیچشمانش را گرد کرد و مقابلش ا نایل

 یدلداده  یبدجور امیکه ت دوننیم لیفام ی_ همه 

 توئه !

 نایو با لبخند به ل دیبلند و فرش کش یموها نیب یدست

 نگاه کرد

لوسه ... عادت داره  امی_ ساده نباش عشقم ... ت

هستم  ییاز اونها یکیداشته باشه، من  خوادیم یهرچ

 شنهادیمدام پ لیکه خواسته و نداشته ... وگرنه اوا

 نفهمن ! یزیو اصرار داشت خانواده چ دادیم یدوست



داد و مانتواش را کنار با خنده سرش را تکان  نایل

 نفس گذاشت یمانتو

  میبر ایبگم ؟! ب ی_ چ

رفتند و به محض ورودشان در  رونیدو از اتاق ب هر

 شان شد رهیسالن تمام چشم ها خ

رنگ که جذب تنش بود  یمس یبا آن لباس پولک نفس

و پشتش به صورت  دیرسیم شیاش تا زانو یو بلند

 رهیچشم ها را خ کمر باز بود، تمام یتا انتها یهفت

 کرده بود

 یپاشنه بلندش به همان رنگ بود و موها یها کفش

 بود ختهیاش را دورش ر یفر مشک

نشست و با حفظ لبخندش به اطراف نگاه  یمبل یرو

 کرد

گذرا  ینظر گرفت و با غرور به همه نگاه ریرا ز همه

 انداخت

 شلوغش کرده یلیخ امی_ ت

 گذرهیگرفت سه سال م یکه مهمون یبار نی_ از آخر

 دورش شلوغ تر شده ! یلیسه سال خ نی، انگار تو ا



 یدنینوش ینیدو به خنده افتادند و مهماندار با س هر

 ستادیها مقابلشان ا

آب پرتقال برداشت و تشکر کرد ... اما نفس  نایل

 کردیها را امتحان م نیتر یقو شهیهم

 یسرخ رنگ را برداشت و با لبخند جرعه ا جام

 دیشنو

سرش را بلند کرد و با دو  ینگاه ینیاحساس سنگ با

 و ترسناک مواجهه شد رهیت یچشم قهوه ا

ماند ... آنقدر  رهیرا نباخت و به چشمانش خ خودش

که پسر پوزخند بزند و جامش را باال ببرد و نشانش 

 دهد و بنوشد

 به خنده افتاد نایدر آورد که ل ییچهره اش ادا با

صورتت با  یصورتتم ... کل اعضا کینی_ عاشق م

 ! زننیآدم حرف م

 به گردنش داد یخنده قر با

 ! کمی_ از بسکه من فوتوژن

هر دوشان بلند شد و متوجه نگاه خاص و  ی خنده

 نظر گرفته بودشان نشدند ریکه ز یکس صیحر
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 ادیو فر غیج یبود و صدا دهیبه اوج خود رس یمهمان

 حضار باال رفته بود

 یکوبیمشغول رقص و پا یهم با شاد نایو ل نفس

 شدند

که دورش را گرفته بودند گرم  یسرش را دختران امیت

که  یبود و اشکان شش دنگ حواسش به دختر

 کرده بود یسرش شرط بند

 یزد و به آرام عادیاش م یمیآرنج به دوست صم با

 نجوا کرد

 _ برو سر اون دختره رو گرم کن

 ییکه از نقشه شأن با خبر بود ، لبخند دندان نما عادیم

 شد رهیخ نایزد و به ل

اشکان  شنهادیبود و از پ ییبایو ز فیظر دخترک

 استقبال کرد



 یرو یو به آرام ستادیا نایرفت و کنار ل ستیپ وسط

 شانه اش زد

خاص نفس  یبه اداها دنیص و خندمشغول رق نایل

بود ،  ستادهیکه کنارش ا یبود که با حضور پسر

 و با اخم نگاهش کرد ستادیا

 _ بله ؟

 رم؟یوقتتونو بگ تونمی_ م

 ! ری_ نخ

 گرفت و با نفس قهقهه زدند عادیاز م نگاه

 بودند که پسران را سر کار بگذارند ! نیا عاشق

ت داشت که به اف شیهم فشرد و برا یدندان رو عادیم

 دخترک محلش نداده ... دیاشکان بگو

نفس را کنار زد  یآرام یبا تنه  بایرفت و تقر جلوتر

 ستادیا نایل یو روبرو

 _ پس با من برقص

 با بهت ابتدا به پسر و سپس به نفس نگاه کرد نایل

که  یکه گرد کرده و حالت ینفس با آن چشمان ی افهیق

 شباهت به حمله نبود ، باعث خنده اش شد یب



و با  دیایحرکت پسر باعث شد از او خوشش ب نیهم

توجه به نگاه پر خط و نشان  یاو همراه شود و ب

 برقصد عادینفس با م

  عادمی_ من م

 ! ادمی_ منم نم

 ییبایز یاقرار کرد خنده  عادیو م دیجوابش خند در

 دارد ...

از بابت او  الشیخ یانداخت و وقت امیبه ت ینگاه

 تر رفت کیراحت شد ، نزد

 شما ! یگوله نمک داستیکه پ نطوری_ ا

 ابرو باال انداخت و با عشوه پاسخ داد نایل

 ! یریکه فشار خون نگ ری_ ازم فاصله بگ

 نایچهار انگشت با ل بایباز هم جلوتر رفت و تقر عادیم

صورت  کیبرد و نزد نییفاصله داشت ... سرش را پا

 پاسخ داد نایل

،  رمی_ فشار خون که سهله ... حاضرم سرطان بگ

 اما طعم تو رو بچشم !

 ستیثابت کرد که کامال جد نایشدن در نگاه ل رهیخ با

 کشدیو اصال هم خجالت نم



 ییپررو یلی_ خ

 گنی_ همه م

 ! ییایح یهم ب یلی_ خ

 گنیهمه م نمی_ ا

 ! ی_ در کل بچه پررو هست

 ستتیبه ل نمیاومده و ا _ آره ... از تو هم خوشم

 ارم،یو بدست ن خوامیکه م یزیاضافه کن که تا چ

 ! ستمیدست بردار ن

که  ی... پسر خوش چهره ا ختیته دلش فرو ر نایل

 ی... قد دیسف یرنگ داشت و صورت یچشمان عسل

 نیدلنش یبلند و لبخند

را  عادیجواب م نانیدهانش را قورت داد و با اطم آب

 داد

 ! ستمیالوصول هم ن عی... سر ناستی_ اسمم ل

 با غرور سرش را باال گرفت و لبخند زد عادیم

 ! ومدمیبود که من سراغت نم ی_ اگه اونطور

از حد از خودش  شیپسر ب نیباز ماند ... ا نایل دهان

 متشکر بود



 

فاصله  ی، کم دیرا با آن پسر سر گرم د نایل یوقت

 دیکشنفس سر  کیبرداشت و  گرید یگرفت و جام

 ! ینکن یرو ادهی_ ز

گذاشت و با  زیم یجام را رو دیکه شن ییصدا با

 نگاه کرد ... شیبه مرد روبرو یکنجکاو

 بود رهیت اریبود ... همان مرد مرموز که بس خودش

 به خودم مربوطه ! نشی_ ا

رقصت بشه ، اون  کیمن بخواد شر نیع یکی_ اگه 

 وقت به منم مربوطه !

دور در کاسه  کیپوزخند زد ... چشمانش را  نفس

و دو چال گونه اش را به  دیگرداند و لباسش را کش

 گذاشت شینما

 شو یقبول شد ، اون وقت مدع شنهادتی_ هر وقت پ

 را هم به نفس نداد دنینفس کش کیاجازه  اشکان

 کشاند ستیرا گرفت و او را وسط پ دستش

 _ قبول شد



کند  یخواست اعتراض با بهت نگاهش کرد و تا نفس

و سوت دو به  غیپخش شد و همه با ج یآهنگ آرام

 ... دندیرقص کشانیبا شر یدو شدند و به آرام

و به اجبار  دیچیاجازه دور کمرش پ یاشکان ب دست

 او را با خود همراه کرد

 _ ازت خوشم اومده !

وقت  چیشمار و ه یبود ... ب دهیشن ادیحرف را ز نیا

لحن مطمئن ...  نینداده بود ... اما اکنون .. ا تیاهم

 داشته باشد امیپ کی توانستیفقط م

 «بوده که تو را انتخاب کردم  اریشانس بانو  نکهیا »
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بودند و  با آهنگ همراه یدر نگاه هم به آرام رهیخ

 گریکدیبه  تیو فقط با جد زندینم یکدام حرف چیه

 بودند ... رهیخ

 یتر شد و سر اشکان ب کیگذشت و فضا تار یکم

 گردن نفس نشست ... یاجازه خم شد و رو



افتاده  یو تا نفس بفهمد چه اتفاق دیبو کش قیعم ابتدا

 بر گردنش زد یمحکم ی، بوسه 

 ! زهی_ وسوسه انگ

اما نتوانست از  د،یخودش را عقب کش یکم نفس

 حصار دستان اشکان دور شود

 ! یمن بش کینزد یاجازه حق ندار یکه ب ریادبگی_ 

نفس نگاه کرد  یعصبان یبه چهره  حیبا تفر اشکان

 مرموز زد یو ابرو باال انداخت و لبخند

 _ پس با اجازه

 یتر از قبل رو قیعم یرا جلو برد و بوسه ا سرش

که پوست گردنش به  ی... به گونه ا گردن نفس زد

 سوزش افتاد

 برو عقب ! ؟یکنی_ چکار م

دندان  یرا از گردن نفس جدا کرد و با لبخند سرش

 شد رهینما به نفس خ

 ! یدار ی_ گردن خوش طعم

 نفس گرد شد و با اخم جواب اشکان را داد چشمان



به گردن دخترها و از  یچسبیکه م یری_ مگه ومپا

و  یرد داد یجد ی؟ نکنه جد یزنیطعمش حرف م

 ! یخون آشام

 لبش را به گوش نفس چسباند اشکان

... اما از تو به شدت خوشم  ستمی_ خون آشام ن

 اومده !

را که زد دستش از دور کمر نفس جدا شد ...  حرفش

 بخش زد و فاصله گرفت نانیاطم یلبخند

بود  ستادهیا ستیتوجه به نفس که با تعجب وسط پ یب

 نفس باال برد یبرداشت و برا یکنار رفت و جام

 ! یروان ی_ پسره 

... اما  سوختیم ی، کم دیبه گردنش کش یدست

انکار کند که بوسه اش چقدر خاص و  توانستینم

 بوده است ریگنفس

 ناینشست ... ل شیرفت و رو یبه طرف مبل یآرام به

 نیو آن پسر هنوز مشغول رقص بودند و در همان ح

 زندیبا هم حرف م

 نایل قیکه توجه اش را جلب کرد ، لبخند عم یزیچ

 بود



 رهیلبخند نگاه از آنها گرفت ، اما نگاهش با نگاه ت با

 کرد یاشکان تالق ی

... از  ختیاش بود ... دلش فرو ر رهیهنوز خ مردک

 یکه برا یزی... چ دیترسیمرد م نیا قینگاه عم

 بود! بیخودش هم عج

... هنوز هم  دیبه گردنش کش یدست ناخودآگاه

 کردیو حرارت بوسه اش را حس م سوختیم

روبرو شد ، پسر  امیاز اشکان گرفت و با ت نگاه

 یگوشه  کیاش که سالها منتظر  شهیعاشق پ یعمو

 چشم از طرفش بود

 نفس جان؟ ی_ خوب

 بست و باز کرد پلک

 _ خوبم

 ؟ یخواینم یزی_ چ

 غرور سرش را باال گرفت  با

 هست زیهمه چ _ نه ،

نبود  یکیاز تار یخبر گریروشن شده بود و د سالن

 گردنش ثابت ماند یرو امی... نگاه ت



 شده ؟ ی_ گردنت چ

گردنش  ی... به سرعت دست رو دیبه خود لرز نفس

 گذاشت و چشم گرد کرد

 ... چطور مگه؟ دونمی_ نم

 کم قرمزه هی_ 

 کرد آرامشش را حفظ کند , شانه باال انداخت یسع

 ! دهیپشه گز دی_ شا

 لب جلو داد و ابرو باال انداخت امیت

 _ بد قرمز شده

و با  زدیبود تا اعصاب نفس بهم بر یحرف کاف نیهم

 برود یبهداشت سیبگذرد و به سرو امیخشم از کنار ت

 به گردنش نگاه کرد و آه از نهادش بلند شد نهیآ از

 یو مردک وحش رفتیم یگردنش رو به کبود یقرمز

 گاز گرفته بود! ییگو

 رفت و با چشم دنبالش گشت ... رونیخشم ب با

و دستانش را مشت کرد و به  دیرا کنار چند پسر د او

 سرعت به طرفش رفت

 اش شد رهیو با اخم خ ستادیا شیروبرو



 را باال انداخت و پوزخند زد شیابرو کی اشکان

 شده مادمازل ؟ یزی_ چ

 یچقدر وحشنشونت بدم  خوامی... م ای_ دنبالم ب

 ! یهست

و با تعجب به  دنیرا دوستان اشکان شن حرفش

 اشکان نگاه کردند

 حرف دنبالش راه افتاد یلبخند زد و ب اشکان

از اتاق ها را باز کرد و به اشکان  یکیدر  نفس

 اشاره کرد داخل شود

خم  یزد و سرش را کم یلبخند منظور دار اشکان

 نجوا کرد یکرد و به آرام

 ؟ یکن یتالف یخوای_ م

اش  رهیخ یجد یهم فشرد و با چشمان یلب رو نفس

 شد

 نکهیو داخل اتاق رفت و به محض ا دیخند اشکان

نفس در را بست ، نفس را در حصار دستانش حبس 

 کرد

پروا  یاز حد ب شیمرد ب نی... ا ختینفس فرو ر دل

 بود



 _ برو عقب المپ روشن کنم

هم  شتریب یندارم ... حت یمشکل یکی_ من با تار

 دوست دارم

 از تو نظر خواست ؟! ی_ به درک ... ک

صورت  یاشکان رها شد و سرش را روبرو ی خنده

 نفس گرفت

 ؟! یتو اتاق خال یمنو کشوند یچ ی_ پس برا

 جوابش را داد یبلند یبا خشم و صدا نفس

 بهت .... نکهیا ی_ برا

جمله اش را کامل کند ... دختر بود و از  نتوانست

 کردیم زیاز حرفها پره یلیزدن خ

 داد رونیبازدمش را ب ینیهم فشرد و از ب یرو لب

 یمردک ؟ تو چ یبا خودت فکر کرد ی_ آخه چ

 ؟! یکه من بخوام بکشونمت اتاق خال یهست

 نفس فشرد یشانه  یدستش را رو نانیبا اطم اشکان

دخترها  یهمه  رمیم ییهستم که هرجا ی_ اونقدر

 زننیبرام له له م



اش گذاشت و به عقب  نهیس یدستش را رو نفس

 هولش داد

 دختر ها فرق دارم ی_ خدا رو شکر که من با همه 

برق را زد و اتاق روشن شد ... حاال  زیپر اشکان

از قبل  شیو ب دینیبهتر دخترک را بب توانستیم

... او دست  خواهدیاو را م امیمطمئن شود که چرا ت

 بود ! یافتنین

 پاسخ داد به نگاه نفس رهیخ

 تو گذاشتم ! یمن دست رو نیهم ی_ برا

 یاشکان قدم نباریاو را هول داد و ا گریبار د نفس

 عقب رفت و نفس توانست نفسش را رها کند

دست اشکان  نهیآ دنیاطراف اتاق نگاه کرد و با د به

 دیرا گرفت و دنبال خود کش

 ! یباهام چکار کرد نی_ بب
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 لب اشکان آورد یبچگانه بود و لبخند رو لحنش

 _ چکار کردم ؟

 و اشکان پشت سرش  ستادیا نهیروبه آ نفس

را نشان  یگردنش گذاشت و کبود یانگشت رو نفس

 داد

 ؟ هیچ نی_ آخه ا

 کرد و شانه باال انداخت نگاه یالیخ یبا ب اشکان

 بوسه ! یجا میگی_ ما بهش م

اشکان  یو روبرو دینفس مشت شد و چرخ دست

 قرار گرفت

تا  یوضع چطور نیمن با ا یگی_ آخه نفهم ... نم

 شده ! یچ پرسنیآخر شب بمونم ؟ همه ازم م

 در چشمان نفس پاسخ داد رهیاخم کرد و خ اشکان

 ! ستین نتونیب یزیچ کردمیشد همه ؟! فکر م امی_ ت

بود که نفس از موضعش فاصله  یآنقدر جد لحنش

 ردیبگ

 ... ی_ نه ... ول

 شانه اش نشست یاشکان رو دست



،  شناسنیبچه ها منو م ینفس ... همه  نی_ بب

تعارف  ی، ب رهینم یدنبال کس یاشکان الک دوننیم

باهات  نیهم یبگم که من ازت خوشم اومد و برا

دلم  نیهم ی... من از تو خوشم اومد و برا دمیرقص

 خواست ببوسمت ... من از تو خوشم اومد و ....

را قطع کرد و سرش را با سرعت جلو برد و  حرفش

 دوباره گردن نفس را نشانه گرفت ...

دندانش فشرد و  ریگردنش را ز یو طوالن قیعم

 آخ نفس را بلند کرد یصدا

جمله اش را در چشمان نفس  رهیگرفت و خ فاصله

 ادامه داد

 شدم ! دتیگردن سف نیا ی فتهیش کنمی_ اعتراف م

 آخر را زد ریکه اشکان ت ردیخواست فاصله بگ نفس

 ! یبا من باش خوامی_ م

 دیبه گردنش کش یپوزخند زد و دست نفس

که  یبه حال وقت ی... وا نهیو ا ستمی_ باهات دوست ن

... 

شانه  تینگذاشت حرفش را ادامه دهد با جد اشکان

 اش را فشرد و حرفش را قطع کرد



 ! رمیتر نم نیی_ نگران نباش ... از گردنت پا

 اریسرخ شد ... به نظرش حرف اشکان بس نفس

 بود حانهیزشت و وق

 ! یگستاخ یلی_ خ

 لبخند زد و سرش را تکان داد اشکان

 ! دونمی_ م

 ! حی_ گستاخ و وق

 ! دونمیم نمی_ ا

 به گردنش داد ینفس گرد شد و تاب چشمان

 ! یی_ از بسکه پررو

 کرد دییسرش را تکان داد و تا نانیبا اطم اشکان

 خوامیکه م یزی_ آره ... اونقدر پررو هستم که تا چ

 ! ستمی، دست بردار ن ارمیبدست ن

 عقب رفت یپوزخند زد و قدم نفس

داشته باش ... دستت به  یکه دار ی_ هر اخالق گند

 ! رسهیمن نم

 لبخندش عمق گرفت اشکان

 ... دمی... قول م چی_ دست که ه



 با اضطراب حرف اشکان را قطع کرد نفس

 ! یشعور یب یلی_ خ

مچ دستان نفس را گرفت تا نتواند عقب تر  اشکان

 برود

 خوامیکه م یزیبه چ یشعور و خودخواه ... ول ی_ ب

 رسمیم

 ! ی_ عمرا به من برس

 ! دید می_ خواه

 لبخند دست نفس را رها کرد و به طرف در رفت با

 ! مینیبینفس جان ... م مینیبی_ م

تنها  شانیپر یرفت و نفس را با افکار رونیاتاق ب از

 گذاشت ...
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سمت اشکان  اریاخت یتمام طول شب نگاهش ب در

 رفتیم

که دورش شلوغ بود و نه تنها دختران ،  یاشکان

 بلکه پسران هم دورش را گرفته بودند

کرد و انگار نه انگار  یهم خرج نفس نم ینگاه مین

 با او داشته یصنم

 یتوجهیو بهش ب گذشت  یتفاوت از کنارش م یب

 کردیم

که اشکان از قصد نسبت به او  نیاخشم از فکر به  با

 ، با دندان به جان لبش افتاد کندیم یمحل یب

شد و سرش را باال گرفت و  کشیبا خنده نزد نایل

 خنده اش را هم رها کرد یمانده  یباق

 ... چقدر خوش گذشت امشب ی_ وا

_ البته که امشب هنوز تموم نشده، اما انگار به شما 

 خوش گذشته ! یلیخ

آورد و به چشمان نفس  کیخم سرش را نزدبا ا نایل

 شد رهیخ

 شده؟! یزی_ تو چته ؟ چ



اشکان و  پیدست مشت کرد و با سر به اک نفس

 دوستانش اشاره کرد

 _ سر تو رو با دوستش گرم کرد و اومد سراغ من !

 ؟ ی_ ک

 یچشم ریز فهممیکرده نم الیکه خ ی_ همون گاو

 ! کنهیداره نگام م

 با تعجب چشمانش را گرد کرد نایل

 ؟! امی_ ت

 ، چه برسه به گاو ! ستی_ اون گوساله ام ن

 دیبه خنده افتاد و لبش را گز نایل

 ؟! یهست ی_ چرا انقدر شاک

 دینفس نوش کیبرداشت و  یبا خشم جام نفس

 منو مسخره کرده ! کهیمرت نکهیا ی_ برا

 ؟! ی_ ک

رقص امشب  کیغار شر اریکه  یعلف ابوی_ همون 

 فابشه! قیرف ایشماست ... گو

شده به جمعشان نگاه  زیر یبا تعجب و چشمان نایل

 کرد



 _ مگه چکار کرده ؟

 سرش را باال گرفت و گردنش را نشان داد نفس

 سرم اورده ! ییچه بال نی... بب نی_ بب

 _ چرا کبود شده ؟!

 _ تو اتاق خفتم کرد !

 گرد شدن و آب دهانش را قورت داد ... نایل چشمان

 بهت ... خواستیبهت ... م یعنی_ 

 دیخند یو عصب دیرا فهم نایمنظور ل نفس

بخواد دستش هرز بره... گردنم  یکس کنهی_ غلط م

هم داره  یزیت یشرف دندون ها یرو گاز گرفت ... ب

! 

بخندد  تواندینگاهش کرد ... مانده بود م جانیبا ه نایل

 .نه .. ای

 ی... هر ک یدار یگردن خوش طعم گهی_ به من م

پلو با  یباقال شونیمن گوسفند و ا کنهیندونه فکر م

 گردن کوفت کردن !

که  یبه گوش چند نفر شیرها شد و صدا نایل ی خنده

 دیبودن رس کشانینزد



 و نگاهش را به نفس دوخت دیخجالت لب گز با

 کردنه ؟! هیچه طرز تشب نینفس ... ا یری_ نم

 !هیچه جانور یدونی_ گرگه... گرگ ! نم

 گمیو م کنمیم یخودم خودمو معرف ی_ اگه اجازه بد

 هستم ! یچه جانور

بهت و چشمان گرد شده به سمت راستش نگاه کرد  با

... 

 بود ستادهیا نایل یکنارش و روبرو قایدق اشکان

جمع دوستانش را ترک کرده و  یبود ک دهینفهم اصال

 کنارش آمده بود !
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به اشکان نگاه کرد، اشکان  اقیو با اشت دیلب گز نایل

 کرد یگردنش را خم کرد و خودش را معرف یکم

 اری... اشکان کام امی_ من اشکانم،  دوست ت

نفس و  یهستم، دختر عمه  نای_ خوشبختم، منم ل

 ! امیت

تر  کیزد و به نفس نزد یلبخند جنتلمنانه ا اشکان

 شد

 میشناسنامه ا لیکه گفتم اسم و فام ینی_ البته ا

نفس جان ، من گوسفند و  یهست، طبق گفته ها

 هستم ! گهیچند تا جانور د هیگرگ و 

 و از گوشه چشم به اشکان نگاه کرد دیلب گز نفس

 ! یجا انداخت _ دراکوال رو

 دییلبخندش عمق گرفت  و سرش را به تا اشکان

 تکان داد

 یکه عالقه  کنمی... اعتراف م گهی_ اره ... درست م

به گاز گرفتن دارم، بخصوص گردن خوش طعم  یادیز

 نفس جان!

که  یو برنده نگاهش کرد و اشکان در حال زیت نفس

 خنده اش را مهار کند ، نگاهش کرد کردیم یسع



 با غرور نگاه آخرش را به نفس انداخت  ناشکا

 رمیگی_ آخر شب باهات تماس م

 را در بهت گذاشت نایو نفس و ل رفت

دوخت و چشم درشت  نایاش را به ل ینگاه شاک نفس

 کرد

 چقدر پرروئه ! یدی؟ د یدی_ د

 بامزه اس ! ی_ آره ... ول

 ! دمیبه اون ند ی_ من بامزگ

 و دستش را تکان داد دیبلند خند نایل

 امیپسر معرکه اس... دم ت نی_ اشتباه نکن نفس ... ا

 داره ! یانقدر باحال یدوست ها دونستمیگرم، نم

پسر، بچه پولدار،  دونهی ه؟ی_ خودش مگه کم کس

مارک پوش ، خوش قد و باال ...  پ،یخوشگل، خوشت

 تمومه ! یهمه چ

 زد باال انداخت و لبخند منظور دار ییابرو نایل

پس چرا چند ساله اونو معطل خودت  هینطوری_ اگه ا

که چقدر  یدونیم ؟یدیو بهش جواب مثبت نم یکرد

 دوستت داره !



و دوستانش انداخت و  امیبه ت یینگاه گذرا نفس

 را داد نایجواب ل

 اما من دوستش ندارم ! دونم،ی_ آره م

 قصدش هم که ازدواجه ه،یپسر خوب امیت یی_ خدا

_ من دوست دارم عشق رو درک کنم، لمس کنم ... با 

 هیرو دوست دارم، اما مثل  امیخونم ... با جونم ... ت

مثل  ایدختر عمو که پسر عموش رو دوست داره، 

 ...  ستمیدوست داشتن خود تو ... عاشقش ن

نفس ... به قول شاعر که  ستیکه عشق ن زی_ همه چ

افتاد مشکل  ی} که عشق آسان نمود اول ، ول گهیم

 ها {

 یاگر روز دمیهم بهت قول م نیهم ی... برا دونمی_ م

عشق رو درک کردم و عاشق شدم، اما عشقم 

رو انتخاب کرده بودم ،  یآدم اشتباه ایبود،  یاشتباه

خودم و دلم ، عشقم رو دار بزنم و با عقل  هیتنب یبرا

 بشم ! امیبشه زن ت رید نکهیو منطق، قبل از ا

 شد کشیب نگاهش کرد و نزدبا تعج نایل

 ؟ یگی_ واقعا؟ راست م



 هی امیدر کنار ت تونمی؟ من م هی_ آره .. دروغم چ

سر و صدا داشته باشم، پسر  یآروم و ب یزندگ

 خوامیشناسمش... اما نم یکه دوستم داره و م ییعمو

کردن را از خودم  یو فرصت عاشق رمیبگ میزود تصم

 ! رمیبگ

اشکان  ی رهیسرش را چرخاند و با نگاه خ نایل

 مواجهه شد

 تو نخت رفته ها یپسره بدجور نی، ا گمی_ م

 و پرروئه ! شعوریب یلی... خ ادی_ ازش خوشم نم
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عزم رفتن کردن ...  نایتمام شد و نفس و ل یمهمان

نفس را برانداز  یآمد و سر تا پا کیبا لبخند نزد امیت

 کرد

 ! یتو بود دیدرخش یکه م ی_ امشب تنها دختر

 سرش را با غرور باال گرفت و جواب داد نفس

  دونمی_ م

شناخت لبش را  یکه اخالق خاص نفس را م نایل

 فشرد تا نخندد ...

 کج کرد یتر شد و سرش را کم کیبه نفس نزد امیت

کن ... من همه  یمن دلبر یبرا یخوای_ هر قدر که م

 ! دارمیناز و کرشمه ها تو خر ی

 و پشت چشم نازک کرد دیاش را در هم کش افهیق نفس



برادر،  هی... البته مثل  یزیتو برام عز ام،ی_ بسه ت

 ،یدختر خورد کن هیغرورت را در برابر  خوامیاما نم

وقت عاشق  چیاگه اون دختر من باشم،  من ه یحت

 شمینم کنهیزن م هی لیکه خودش رو خار و ذل یمرد

! 

 نایو به ل دیفاصله گرفت و مانتو اش را پوش امیت از

 اشاره کرد

 نایل می_ بر

تکان داد و از سالن  یخداحافظ یرا به معنا دستش

 ... رفت رونیب

با حرص و خشم نظاره اش کرد و اشکان کنار  امیت

 آمد امیت

 _ زد تو پرت ؟

 ! کنمی_ آدمش م

 !یخاطر خواهش یگی؟ تو که م ی_ چطور

رفتار هاش رو پس  نی... اما جواب ا خوامشی_ م

 ! دهیم

 یتموم شد، منم م گهید یمهمون نکهی_ خب ... مثل ا

 رم!



 _ چرا انقدر زود ؟

 آبرو باال انداخت و لبخند زد اشکان

 گذشته  ، زوده ؟ کی_ ساعت از 

 پوزخند زد امیت

گفتم که  ده؟یبادت خواب یمخ نفس رو بزن ی_ نتوانست

 !یتون ینم

و زود داره، اما  ریپروژه زمان بره ... د نی_ ا

 سوخت و سوز نداره !

داشت  دمتونی؟ هر بار د یدار دیهنوز ام یعنی_ 

  کردیبارت م کهیت

بار کردن شوهر  کهیفکر کرده با ت دهی_ اون تو رو د

خبر نداره که من همه رو به زانو در  کنه،یم دایپ

 ارمیم

 اشکان زد یشانه  یزد و دست رو یپوزخند تلخ امیت

من از  ،یکن تیخودتو اذ خوادینم یتون ی_ اگه نم

شرط رو گذاشتم ...  نیکه ا مانمیاالن هم پش نیهم

 ! الشیخیب

 ؟یزنیمغازه ات رو م دیق یعنی_ 



 چشم گرد کرد ... امیت

 ! ی؟ تو که هنوز نبرد یچ ی_ مغازه برا

 نیو ا یکنیم یشانه خال ی_ نبردم ... اما تو دار

 ! یبباز یدیترس یعنی

دستش را در هوا تکان داد و در را به اشکان  امیت

 نشان داد

 یخوایم یچطور نمیداداش ... برو بب ی_ رد داد

.. من دلم برات سوخت که گفتم . یمخش رو بزن

 یبش الیخیب

تو رو  یخودت بسوزه،  من دختر عمو ی_ دلت برا

 یتو رو هم به خاک م یپوزه  ارم،یبه زانو در م

 مالم...

گاهش  جیانگشت اشاره و نشانه اش را کنار گ دو

فاصله گرفت و از در خانه  امیاز ت یگرفت و با چشما

 رفت ... رونیب

در را بست به سرعت خودش را به  نکهیمحض ا به

سرعت  نیشتریرساند و سوار شد و با ب نشیماش

 را به راه انداخت ... نیماش



 دیخواست طعمه اش را از دست بدهد ... با ینم

 ... کردیشکارش م
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وقت  ریکرد ... د شتریکرد و ساعتش را ب ادهیرا پ نایل

خودش راه  یتا خانه  شیعمو یبود و از خانه 

 بود ... یادیز

بود، اما امشب ...  دهینترس یزیچ چیوقت از ه چیه

راه دنبالش افتاده بود و حاال با  انهیکه از م ینیماش

 ... زدینور باال م شیمدام برا نایشدن ل ادهیپ

فرد مشخص نبود،  یبود و چهره  کیتار ابانیخ

 کند و توقف کند ! سکیر توانستینم

ها  ابانیاز خ ادیز یکرد و با شتاب ادیرا ز ساعتش

به پشت سرش نگاه کرد و آن  نهیگذشت ... از آ



 یمثل خودش دنبالش م یکه با سرعت دیرا د نیماش

 دیآ

 یوارد کوچه ا دیبود و با دهیخانه شان رس کینزد

 میرا مستق ابانی... مانده بود خ شدیم کیو تار یفرع

و به خانه شان برسد ... تا  چدیزودتر بپ ایبرود 

 میمستق ریمس دیکه با یکوچه رفت و لحظه ا کینزد

 دیچیپ رفتیم

که از سر کوچه رد  دیرا د نیآن ماش یلحظه ا یبرا

 شد و نفسش را رها کرد و لبخندش دندان نما شد

 شوماخر نفس ! گنیم؟ به من  ی_ منو دست کم گرفت

جلوتر رفت ...  یاش رها شد و با استرس کمتر خنده

که به کوچه  یاز سه راه خوادیکه م یاما لحظه ا

روبرو آمد و  چیاز پ ینیبگذرد ، ماش شدیشان ختم م

 با هم شاخ به شاخ شدن ...

نگاه کرد ...  نیزده ترمز کرد و با بهت به ماش شتاب

بلند شد ... همان  آه از نهادش نیبا شناختن ماش

ردش را زده و  یبعد یبود ، راننده از کوچه  نیماش

 کرده ... رشیغافلگ

وغ زده  یدر را زد و با چشمان یسرعت قفل مرکز به

 به راننده نگاه کرد



 صیراننده را تشخ توانستیبود و نم کیجا تار همه

محکم شد و  نیدهد ... دستانش دور ف مان ماش

 شد دهیکش لشینگاهش به موبا

را گرفت ... چند بوق  نایل یو شماره  برداشتش

 خورد تا جواب داد

؟  یتموم کرد نیبنز ای یشده ؟ نکنه پنچر کرد ی_ چ

 زنگ بزن ... یدینگرانم نبودم بگم رس

... نفس پر  دیرا زد و خودش به حرفش خند حرفش

 زد تا ساکت شود شیحرص صدا

افتادم  ری، من گ گمیم یچ نیخوب گوش کن بب نای_ ل

... 

نفس شده بود با  یکه متوجه ترس در صدا نایل

 وحشت نامش را صدا زد

 شده نفس ؟ یخدا ... چ ای_ 

 نفر ... هی_ 

حرفش نا تمام  شهیبه ش یآرام یخوردن ضربه  با

به  شهیرا از گوشش فاصله داد و از ش یماند ... گوش

بود و در  ستادهیا نشینگاه کرد که کنار ماش یمرد

 نبود دایکوچه صورتش پ یکیتار



 یو گوش دیکش یغیخورد ج شهیدوم که به ش ی ضربه

 از دستش افتاد

 شهیکه صورتش را به ش یچشم شد و به مرد تماما

و براقش نگاهش  رهیچسبانده بود و با چشمان ت

 شد ... رهیخ کردیم

بکشد، اما نفس با  نییرا پا شهیاشاره کرد ش مرد

 وحشت سر باال انداخت

 ؟ برو گمشو ... یخوایم یمن چ _ از جون

نه ... اما به  ای دهیرا شن شیدانست مرد صدا ینم

اش  یرا از گوش نایل ادیفر یبود و صدا دهیشدت ترس

 دیشن یافتاده بود م شیپا ریکه ز

در صورت مرد افتاد و توانست چهره  ینور ناگهان

مرد که  لیموبا ی... با بهت به گوش ندیاش را بب

صورت خودش گرفته بود تا شناخته  یکورش را رو

 شود نگاه کرد

خشم و بدون فکر قفل در را باز کرد و در را با  با

 شد ادهیضرب باز کرد و پ

سکته  ؟یکنیچکار م یفهم یخر  ... م ی کهی_ مرت

 ! یام داد



و  دیچی، دستان مرد به دور تنش پ دیایبه خودش ب تا

چرخاند و سرش را مماس  نیاو را به سمت ماش

 صورت نفس گرفت

 نیاول خوب فکر کن بب ،یزنیبا من حرف م ی_ وقت

، بد  ی... چون اگر حرف نا مربوط بزن یگیم یچ

 دختر خانم ! یدیم یتاوان

ترسناک بود ... آنقدر که نفس آب دهانش را  شیصدا

 تکان دهد ... دییفرو دهد و سرش را به تا

 یگیبه بابا جونت و م یزنی_ خوبه ... حاالم زنگ م

 خودت ! یخونه  یر یامشب م

 و تکان دادن تنش جوابش را داد غیبا ج نفس

 ؟ هی... خونه چ ی_ ولم کن عوض

 شیکه پنج ماه پ ی_ همون آپارتمان هشتاد متر

عوض شدن حال و  یوقتها برا یو بعض یدیخر

دو شب  ی... همون که حداقل هفته ا ییهوات اونجا

 یاطر اعتماد... همون که بابات به خ یرو اونجا هست

 خوادیتا هر وقت دلت م دهیکه بهت داره برات خر

 ! یمستقل باش

 ؟ ولم کن ... یدونیرو از کجا م نهای_ تو ا



دارم چراغ  ی_ کمتر ول بخور ... کارت دارم، از ک

 منو  یراه کشوند یکل ،یکنیو توقف نم زنمیم

 دعوت نامه نداده بود  یکس ،یاین یخواستی_ م

، خودم  خوامیدن دعوت نامه نممهمون ش ی_ من برا

 ! کنمیخودمو دعوت م

 نیلحن ترسناک ... ا نی... ا ختینفس فرو ر دل

 خطرناک باشد توانستیصدا ... م تیجد

 ؟ یخوایم ی_ از جون من چ

جونت ...  یهمه  دی... شا خوامینم یادیز زی_ چ

 ! چیه دمیشا

... زبانش بند آمد و نگاه  دیاز قبل ترس شیب نفس

 اریبس یترسانش را به مرد دوخت ... از فاصله ا

 .... کینزد
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لبخند زد و  دیدیکه ترس را در چشنان نفس م اشکان

کرد و نفس را باز  نیفاصله گرفت ... در ماش یکم

را هم  موتیشد و خاموشش کرد و ر نیداخل ماش

 برداشت

پارک کنم و  نمویشاگرد تا من ماش یرو صندل نی_ بش

 امیب

درست  یچه کار دانستیهنوز در بهت بود ... نم نفس

 غلط ! یاست و چه کار

را از کف  لشیرا باز کرد و ابتدا موبا نیماش در

 غیهنوز پشت خط بود و ج نایبرداشت ... ل نیماش

 دیکشیم

 ... خوبم نای_ نترس ل

برم  خواستمی... مردم از ترس ، االن م یریبم ی_ ا

 شده ؟ یبه بابام بگم ... چ

 افتاده دنبالم ! ونهید ی کهیمرت نی... ا یچی_ ه

 ؟ زنگ بزنم صد و ده ؟ یی؟ کجا هیک ونهی... د عی_ ه

 ... اشکانه یعنی_ نه ... آشناس ... 

 ؟! امیاشکان ؟ دوست ت_ 



که  زدی_ آره ... از اول راه افتاده بود دنبالم، چراغ م

کرده  ادتریسرعتمو ز ه،یک دونستمینگه دارم، منم نم

 بودم

 ؟ی_ از دست تو نفس ... سکته کردم ، حاال خوب

 ! وانهی... مردک د گهیم یچ نمی_ آره ... برم بب

 بلند شد نایل یخنده  یصدا

 داره بگه ؟! چشمش گرفتت ... ی_ چ

 ؟ یندار ی_ کار

 خبرم نذار ی_ ب

 ی_ باشه ، با

 یاشکان حرف یرا قطع کرد ... از خواسته  یگوش

 نگفتنش ! ایگفتنش بهتر است  دانستینزد ... نم

 ندیرا انجام دهد و بب سکیر نیا خواستیدلش م اما

 ستیحرف حسابش چ

خودش  یخانه شان هم زنگ زد و گفت به خانه  به

تنها باشد و فردا  خوادی... گفته بود دلش م رودیم

 کند یدگیقرار است به خانه اش رس



بود و گفته بود مواظب خودش  دفتهیهم پذ مادرش

 باشد

 دنیرا که قطع کرد ، اشکان هم آمد و با د یگوش

 در هم شد شینفس پشت فرمان اخم ها

 نی_ گفته بودم اون طرف بش

 نگاهش کرد یهم مثل او اخم کرد و بل سرتق نفس

 نمیبب نیگوش کنم ... بش یبگ یهرچ ستی_ قرار ن

 ! هیخرف حسابت چ

لبخند زد و در سمت شاگرد را باز کرد و  اشکان

 نشست ... از جسارت نفس خوشش آمده بود

 بردیخوشش آمده و لذت م یباز نیکل از ا در

 موتیردستش را مقابل اشکان گرفت و اشکان  نفس

 را در دستش گذاشت

حرکت کرد و نفس به  یوحشتناک یبا صدا نیماش

 طرف آپارتمانش رفت

 

شد ...  ادهیپارک کرد و پ نگیرا در پارک نیماش

 شد و دنبالش رفت ادهیاشکان هم پ



 طول راه هر دو سکوت کرده بودند ... تمام

 را زد ۳ یآسانسور شدند و نفس دکمه  داخل

 شانیند و نفس به واحد روبروآمد رونیآسانسور ب از

 اشاره کرد

که ... دو واحده اس ... دست از پا خطا  ینیبی_ م

 ! کنمیرو برات جهنم م نجای، ا یکن

از  شیدختر ب نیخنده اش را مهار کرد ... ا اشکان

 حد با دل جرات بود و البته کله خراب

را باز کرد و ابتدا خودش ددخل شد و سپس  در

 را در آورد  شیدر کفش ها یاشکان ... جلو

 ... پاهام شکست شی_ آخ

نفس  فیظر یهم کفشش را در آورد و به پاها اشکان

 نگاه کرد

 ؟ یکفش ها رو بپوش نیا ی_ مجبور

 به گردنش داد یکرد و تاب یاخم نفس

 _ البد مجبورم !



رفت و در را بست ... اشکان هم به اطراف  یاتاق به

پوزخند  زیم یندک روو ف گاریس دنینگاه کرد و با د

 زد

 ؟ یلباس عوض کن یرفت یترسی_ نم

 یموقع در باز شد و نفس با همان لباس ها همان

 آمد رونیب یمهنان

_ لباس عوض نکردم، فقط مانتو و شالمو در آوردم 

 چه مرگته ! نمیبب نیبش ای... خب ... ب

 ماند رهیاشکان باال رفت و به نفس خ یها ابرو

 دختر خوشگل ؟ ای یدی؟ آدم ند هی_ چ

... به خصوص دختر خوشگل ...  دمی_ هر دو رو د

 بودم ! دهیتو ند ییاما دختر به پررو

 یچشمانش را در کاسه گرداند و با عشوه  نفس

 خاص خودش جواب داد

 ! نی_ حاال بب

 یگاریمبل تک نفره نشست و س یحرف رو بدون

 برداشت و روشن کرد ...

 اش بود رهیو خ ستادهیهنوز ا اشکان



 خالف ؟ یبرا یرو گرفت نجای_ ا

 ؟ ی_ چه خالف

 ! گهیبساط ها د نیو ا گاری_ س

بار کوچک کنار سالن هم نگاه کرد و باعث  زیم به

 پوزخند نفس شد

... اونها روشن فکرن  نمیخانواده امم هم ی_ من جلو

! 

 یشد و دستش را به دسته ها کشینزد یقدم اشکان

بود گرفت و صورتش آن نشسته  یکه نفس رو یمبل

 را مقابل صورت نفس نگه داشت

دخترشون نصف  ادیکه خوششون ب ینه انقدر ی_ ول

 پسر ببره خونه اش ! یشب

خودش  یکرد به رو ی... اما سع ختینفس فرو ر دل

 اوردین

 ! یستین شتریجوجه نر ب هی_ پسر ؟ تو 

شد ... اشکان لبخند زد و  رهیحسارت به اشکان خ با

 تر برد کیسرش را نزد

 جوجه نر از تو خوشش اومده باشه ؟ نی_ و اگر ا



شانه باال انداخت و سرش را عقب تر برد و به  نفس

 مبل چسباند یپشت

هم معلوم بود چشمت  ی_ تعجب نداره ... از مهمون

 منو گرفته !

به لب  کیباز هم سرش را جلو تر برد و نزد اشکان

 نفس توقف کرد یها

 ؟ یندار یمشکلو  یهست ی_ پس تو هم اوک

 ومدمیو دنبالت م گفتمیبودم خودم بهت م ی_ اگه اوک

 و به زور ! یایتو ب نکهیخونه ات ... نه ا
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... با عقب  دیلبخند زد و سرش را عقب کش اشکان

 دخترک آزاد شد ی نهیرفتن سرش نفس از س

 ؟یدیخاص رو به من م یرقص دو نفره  هی_ افتخار 



مقابل نفس گرفت و باعث شد  میرا با تعظ دستانش

نفس هم لبخند بزند ... دستانش را در دستان اشکان 

 بگذارد و بلند شود

 ! یدراز تر نکن متی_ البته ... اگه پاتو از گل

از  شینتوانست خنده اش را مهار کند ... ب اشکان

 دختر خوشش آمده بود نیاز ا کردیآنکه فکر را م

اشکان  یشانه  یکرد و دست رو یرا پل یآهنگ نفس

 کشیگذاشت ... دستان اشکان به دور کمر بار

 تکان خوردند یو با هم به آرام دندیچیپ

 راحت حرف بزنم ! تونستمینم امی_ مقابل ت

 ؟ یتونی_ االن م

 شد رهینفس خ یلبخند زد و به چال گونه  اشکان

 چال گونه بذاره ، آره ! نی_ اگه ا

به رخ  شترینفس عمق گرفت و چال گونش را ب لبخند

 ...  دیکش

 یزیبه چ نکهینقشه ... بدون ا ایبدون فکر  اشکان

فکر کند سرش را جلو برد و چال گونه اش را شکار 

 دیبوس یکرد و به آرام



 ختهیبه جانش ر بیعج ی... حس ختینفس فرو ر قلب

 شد و باعث شد دستانش را عقب بکشد

نفس  یپشان یرو یبه موها یلبخند زد و دست اشکان

 زمزمه کرد یو به آرام دیکش

... تا قمر در  نهی_ عقرب زلف کجت ، با قمر قر

 ... نهیعقربه ، کار ما هم

 به چشمانش شد رهینفس را گرفت و خ دستان

 ؟ یشی_ با من دوست م

مرد  نیهمه محبت ، آن هم از جانب ا نیانتظار ا نفس

 مرموز را نداشت ...

 اش شد رهیدهانش را قورت داد و در سکوت خ آب

، اما  ستمیعاشقت ن امی_ ازت خوشم اومده ... مثل ت

داشته  خوامیتو مخم ... م یرفت دمتیاز سر شب که د

 باشمت !

 ! ستمین ی_ من ... من اهل دوست

... اما  یستیج هم ناهل ازدوا دمی... شن دونمی_ م

با من  ی... دوست یجانیو ه سکیاهل ر یحساب

 یامتحانش کن یخوایباشه ... نم زیانگ جانیه تونهیم

 ؟



که  یمرد نیاش شد ... از ا رهیدر سکوت خ نفس

 بودش خوشش آمده بود ... دهیفقط چند ساعت د

 نه ! ایاست  یکار درست رفتنشیپذ دانستینم

 به چشمان اشکان لب زد رهیخ

 شرط ! هی_ به 
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 داد یلبخند به اشکان نگاه کرد و چشمانش را چرخ با

 جایو توقع ب ینباشه ... دل دادگ ی_ عشق و عاشق

 ! جایتوقف ب ی... حت میهم ندار

 خنده اش را مهار کرد و سرش را کج کرد اشکان

 ؟ گهی_ خب ... د

... به  جانمیچون عاشق ه شمی_ من باهات دوست م

 مثل تو ام ! یخصوص عاشق کشف کردن آدم مرموز

 ! هی_ عال



و باهات  ذارمیاصولم م یبار پا رو نیاول ی_ برا

االن بهت بگم که اعتماد  نی... اما از هم شمیدوست م

 وجه ! چی... به ه کنمینم

 رهینفس را گرفت و با لبخند خ یاشکان چانه  دست

 اش شد

 یکنیم ی_ کار خوب

 _ درضمن ....

و چانه اش را از دست اشکان  دیرا عقب کش سرش

 رها کرد

 ! می_ معاشقه هم ندار

لبخندش عمق گرفت و انگشت شصت و اشاره  اشکان

 از هم مقابل نفس گرفت یکم یاش را با فاصله 

 ذره ؟ هی یحت_ 

 ذره ! هی ی_ حت

شرط و  یخودت همه  دمی_ باشه ... بهت قول م

 ! یذاریپا م ریشروط رو ز

 زد ینانیسر باال انداخت و لبخند با اطم نفس

 ! اریجناب کام ی_ هنوز منو نشناخت



 خوامیقول م هی_ فقط ازت 

 ؟ ی_ چه قول

و معادالتت غلط از آب در  دیاگه دلت لرز نکهی_ ا

 ! یقدم بش شیو پ یای.. خودت باومد .

 نفس باال رفت یها ابرو

 ؟ یچ یقدم برا شی_ پ

 چیکه فاصله را به ه ینیرا جلو برد و ح سرش

 جواب سوال نفس را داد رساندیم

 ... یزیچ نیهمچ هی_ 

کرد عقب برود ،  یبا بهت و چشمان درشت سع نفس

اما اشکان با مهارت او را در چنگالش گرفته و اجازه 

 دادیدور شدن نم ی

 دیعقب رفتنش نفس با خشم غر با

 ! یزنیقولت م ریز یلحظه دار نی_ اول

مون بود ... در واقع  یفقط محض شروع دوست نی_ ا

 یکار دمیمون بود ، وگرنه قول م یبه افتخار دوست

 ! یقدم بش شیبعد خودت پ یکنم که دفعه 

 بلند قهقهه زد یبا صدا نفس



 ! وفتهیوقت نم چیاتفاق ه نی_ ا

 ! دید می_ خواه

 شیعقب رفت و به طرف در رفت که نفس صدا یقدم

 زد

 _ جانم ؟

 ام هست ... گهید زیچ هی_ 

 ؟ ی_ چ

 ! امی_ ت

 دوستت داده ؟ نکهی_ ا

 ؟! یدونی_ م

داره  یتیچه اهم نی... خب ، ا دوننی_ اکثر دوستام م

 ؟

 بفهمه ! یزیچ خوامی_ نم

 ؟ دیبا هم دار ی_ چرا ؟ قول و قرار

 هم مثل اشکان اخم کرد نفس

کنه ، به  یوونگید ترسمی_ نه ... اما کله خرابه ... م

 ستین یازیو ن ستین یزیمنو تو چ نیخصوص که ب

 جار بزنبم !



 ممیپامو از گل دیهست ، فقط با یما همه چ نی_ ب

 من سخته ! یدراز تر نکنم ، هرچند که برا

 ه در اشاره کرد تشینشست و با د یراحت یرو نفس

 ... یبر یتونیم گهی_ فکر کنم د

 بمونم ؟ یکنی_ واقعا تعارفم نم

 نکن ! ادی_ روتو ز

 و در را باز کرد دیخند

 کنمی_ شماره امو برات اس م

شماره اش را از  نکهیرا بست و نفس را در بهت ا در

 گذاشت .... یکجا آورده باق
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به  یزیچ یادآورینگذشته بود که با  یقیدقا هنوز

 سرعت در را باز کرد

 بود ستادهیمقابل آسانسور منتظر ا اشکان



 _ اشکان

 تعجب به نفس نگاه کرد با

 _ بله؟

 ای_ ب

به طرف نفس رفت و سرش را  یبه آرام اشکان

 تکان داد

 شده؟ ی_ چ

 ! شهینم نجایا گم،یتو بهت م ای_ ب

چشم به واحد روبرو اشاره کرد و اشکان هم  با

 داخل رفت و در را بست عانهیمط

 شده نفس؟ ی_ چ

 ؟یریم ی، کجا دار یندار نی_ ماش

 رمیم ینیماش هی_ با 

 به ساعت اشاره کرد نفس

 ؟! شهیموقع شب ؟ مگه م نی_ ا

 به نفس نگاه کرد طنتیو با ش دیخند اشکان

امشب  یخوایم یعنیدختر ...  یمهربون یلی_ تو خ

 بمونم ؟ نجایا



 دیرا کش شیچشم گرد کرد و لب ها نفس

برم  نیکنه ... بش تیسرد ترسمیآقا ... م ری_ نخ

 رسونمتی، خودم م میلباس عوض کنم و باهم بر

 به نفس چشم دوخت تیبا جد اشکان

و  یمنو برسون یایموقع شب ب نی... ا خوادی_ نم

 دوباره من تو رو برسونم ... صبح شده !

 یمنو برسون ستین یازی_ ن

 کرد و پشت سر نفس به آشپزخانه رفت اخم

 موقع شب تنها بذارمت؟ نی؟ ا یچ گهی_ د

 با خنده ابرو باال انداخت نفس

بابام  یخونه  رمیو م امی... من م یرتیغ یآقا ری_ نخ

 یکه تو کوچه  نتمیماش گردم،یبرنم گهی، د نهایا

 ماست

 کننیشک م ی_ نصف شب

 ارمینسکافه ب هی نی... برو بش کننی_ شک نم

 و منم برم آماده بشم یبخور

 نفس را گرفت یزد و گونه  یلبخند مهربان اشکان

 ! ی_ پس بامرامم هست



برداشت  یا شهیبار ش زیبه سالن رفت و از م اشکان

 و باال گرفت

 خورمیم نی، من از ا ارین یزی_ چ

 تکان داد دیینگاهش کرد و سرش را به تا نفس

را عوض  شیاتاقش رفت و در را بست و لباس ها به

 کرد

و مانتو شالش را  یشلوار ل کیبا  دیپوش یبند تاپ

 آمد رونیبه دست گرفت و از اتاق ب

 یبود و با نگاه یدنیمشغول مزه کردن نوش اشکان

 بود رهیخاص به نفس خ

... اما در اتاقت رو قفل  یکنیماعتماد ن ی_ گفته بود

 ! ینکرد

 زیم یرا از رو گاریس یکنارش نشست و جعبه  نفس

 برداشت

_ اعتماد نکردم ... بهت احترام گذاشتم و در را قفل 

 نکردم ! نینکردم ، در واقع به شعورت توه

 کج خند زد اشکان

شرط عقله دختر جون ... نصفه شب  اطیاحت ی_ ول

پسر هفت خط و  هیلوند ، با دختر خوشگل و  هی... 



 هی یکنی... تو خونه تنها ... فکر نم فیهمه فن حر

 ؟! یبترس دیکم با

 دیرا فوت کرد و خند گارشیدود س نفس

 اس آقا ! گانهی_ ترس با من ب

... حواست هست  رسهی_ سر نترس سالم به منزل نم

 که ؟!

 به گردنش داد یتاب نفس

دست  نجایهم تونمی_ تو فعال نگران خودت باش ... م

 سرتو ببرم ! خیتا ب خیو پاتو ببندم و ب

مقابل صورت اشکان  قایرا درشت کرد و دق چشماتش

 گرفت

برد و  ورشیبه سمت گردنش  عیسر یبا جهش اشکان

 از گردنش گرفت یگاز محکم

ها باعث  هیشب بودن و مراعات حال همسا مهین فقط

 نزند غیشد ج

 اشک در چشمانش جمع شد ... اما

 فاصله گرفتن اشکان با بغض به حرف آمد با



من که دلم برات سوخت  فی... ح یشعور یب یلی_ خ

 ! یراه گز نکن ادهیگفتم پ

 یهست یلوند و خواستن یادی... ز ستیمن ن ری_ تقص

! 

 به گردنش گرفت و آنرا ماساژ داد دست

 ؟! یحمله کن وونیح نیکه ع شهیم لیدل نی_ ا

، قول دادم روابط  ادی_ قهر نکن که اصال بهت نم

بهت  تونمیگاز رو نم ی، ول میعاشقانه نداشته باش

 قول بدم !

و با اخم نگاه از اشکان  دیرا پوش شیمانتو نفس

 گرفت

 ! می_ پاشو بر

رفت و مقابل  رونیاز اشکان از خانه ب جلوتر

 آسانسور منتظر ماند

آمد و  رونیکه لبخند داشت از خانه ب یدر حال اشکان

ت و نفس در را قفل کرد و هر دو وارد در را بس

 آسانسور شدند ...
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 و بران بود که نفس را معذب کند زیآنقدر ت نگاهش

که  یو در حال ستادهیا گریکدی یآسانسور روبرو در

چشم دوخته  نینفس بود ، نفس به زم ی رهیاشکان خ

 بود

، نفس به سرعت  نگیآسانسور به پارک دنیرس با

 رفت و نفسش را رها کرد رونیب

شاگرد  یصندل یرا باز کرد و رو نیدر ماش موتیر با

 نشست

باال رفته پشت فرمان نشست و با  یبا ابروها اشکان

 به نفس استارت زد یا رهینگاه خ

به  ینجوریمون ا یران دوست_ اگه قراره تو کل دو

 ! میاول کات کن نی، بگو که هم یمن زل بزن

 نگیرا از پارک نیو ماش دینفس خند یلحن شاک به

 برد رونیب

 _ از چال گونه ات خوشم اومده !



صادقانه بود و باعث ضربان قلب نفس شد  اعترافش

... 

بود ، اما  دهیرا از افراد مختلف شن فیتعر نیا بارها

 متفاوت و خاص بود یلیخ هیمرد با بق نیا فیتعر

 ؟ یهست یبستن ی هی_ پا

 با تعجب چشم گرد کرد نفس

 ! ستیباز ن یی_ االن ؟! جا

و چهار ساعته  ستیکه چهارفصل و ب شناسمیم جای_ 

 بازه 

 یها ابانیخ یسرعتش اضافه کرد و در خلوت به

 دیمد نظرش رس یفروش یتهران به بستن

 ؟یخوریم ی_ چ

 به مغازه انداخت و با لبخند پاسخ داد ینگاه نفس

 یفی_ ق

 کم خانومانه تر سفارش بده هیمگه ؟  ی_ بچه ا

 تره نیریکردن ش ی_ آره ... بچگ



 کیبا  یقیشد ، بعد از دقا ادهیو پ دیخند اشکان

 یسنت یظرف بستن کیبزرگ و  یلیخ یفیق یبستن

 برگشت

 با دهان باز نگاهش کرد نفس

 _ چرا انقدر بزرگ ؟

 ! بخور یمتر هی ی_ بستن

 به آن زد یرا گرفت و با ولع گاز بزرگ یبستن نفس

زد ... اما با لذت چشم  خیدندان ها و دهانش  تمام

 بست و با لبخند مزه کرد

 نکهیداده و بدون ا هیتک نیهم به در ماش اشکان

 اش شد رهیشروع کند خ

و کم کم داشت  گذشتیشان م ییشب از آشنا کی فقط

 تاب نفس است یآنقدر ب امیرا تچ دیفهمیم

اشکان رو  ی رهیچشم باز کرد و مچ نگاه خ نفس

 گرفت

 ؟ یخوری_ چرا نم

 با لبخند جواب داد اشکان

 خورمی_ چشم ... م



حرکت سرش را جلو برد و مثل نفس گاز  کی در

 نفس زد یاز بستن یبزرگ

 با بهت نگاهش کرد نفس

 ! یکرد شی؟ دهن هیچه کار نی_ ا

 اشاره کرد یبا لبخند به بستن اشکان

_ بخور تا آب نشده ... در ضمن ، مطمئنم االن مزه 

 اش بهترم شده !

 لب زمزمه کرد ریدر آورد و ز یشین نفس

 فتهی_ خودش

 دمی_ شن

 پاسخ داد یرا بلند کرد و با سرتق سرش

 ! ی_ گفتم که بشنو

 که نشنوم یلب گفت ری... ز ری_ نخ

را در آورد و اشکان به  شیچهره ادا رییبا تغ نفس

 قهقهه افتاد

کرد و  یفینفس لرز خف شانیها یاز خوردن بستن بعد

 دیرا باال کش شهیش

 _ هوا سرد شده



 شهیداره شروع م زیی_ پا

 _ دوسش دارم

 و؟ی_ ک

بهش انداخت و با اخم  یا هینگاه عاقل اندسف نفس

 پاسخ داد

 تو با خودت یکنیفکر م یرو ... چ زیی_ پا

 یگیرو م امی_ فکر کردم ت

 لبخند زد یبه مهربان نفس

 ! هیپسر خوب یلی_ اونم دوست  دارم ... خ

گذرا به  ینگاه یرانندگ نیکرد و ح یزیاخم ر اشکان

 نفس انداخت

 انگار ! ستیبا خودت معلوم ن فتی_ تکل

بزنم و  کیباهاش ت شهینم لی_ چون دوستش دارم دل

 برادر نداشته ام ازدواج کنم ، دوستش دارم مثل ای

 ! دونهی_ خودش نم

 بفهمه ! خوادیکردم بفهمه ... اما نم ی_ سع

 ... می_ اگه بفهمه با هم دوست



بدونه ... ما  یزیچ خوامی_ فعال نه اشکان ... فعال نم

 لیبه دل شتری، ب ستین یجد نمونیب یچیهم که ه

 ! یتا عشق و عاشق میبا هم دوست شد یمسخره باز

 _ عاشق ابراز احساساتتم

، نه تو  شناسمی؟ نه من تو رو م گمی_ مگه دروغ م

جار  میبه هم ندار یحس چینداره هنوز ه یلیمنو ... دل

 میبزن

 شد ؟ دایپ ی_ و اگه حس

 شد رهیبدون خجالت لبخند زد و به اشکان خ نفس

 ! گمی_ اون وقت خودم به همه م

 دیلبخند زد و در سرش نقشه کش اشکان

لوند و از خود  یادیدختر ز نیا یها داشت برا هنقش

 مطمئن !

 ؟ هی_ فردا برنامه ات چ

به اشکان کرد و هنگام فکر کردن لب  ینگاه نفس

 را به جلو داد شیها

 _ امم ... خواب !

 _ بعدش ...



 _ بازم خواب !

پاسخش را  قیعم یو اشکان با نگاه دندیدو خند هر

 داد

با شناخت  دی... شا یمنو بشناس شتریب خوامی_ م

 ! یعاشقم شد شتریب

هستن که فقط خدا  ی_ مردها موجودات ناشناخته ا

 کنم هودهیتالش ب خوامیدارن ... نم یچه ذات دونهیم

 جمله ات در مورد زن ها نبود ؟ ی_ مطمئن

 در مورد خود خودتون بود زمی_ نه عز

شب  یاز همه  شتری... امشب ب دیباز هم خند اشکان

 کیبود ، آن هم فقط در عرض  دهیعمرش خند یها

 ساعت !

 ؟ ی_ تک دختر

 _ آره ... تک فرزندم

 _ منم تک پسرم ، اما سه تا خواهر دارم

 و به خنده افتاد دیکش یسوت نفس

_ اوالال ... چه شود اگه من زنت بشم ، سه تا خواهر 

 شوهر !



 شیرا ب شیو چال گونه ها دیخودش خند یگفته  به

 گذاشت ... شینمابه  شیاز پ

 میکه اجازه نده باهات تصم یلیاز دال یکی_ فکر کنم 

 نهیهم دمیبگ یجد

 یلی... من خ یشیمورد قبول واقع م نی_ حاال بب

 مشکل پسندم !

 ابرو باال انداخت و پشت چشم نازک کرد نفس

 هم دلت بخواد یلی_ خ

 ازدواج ! ی... اما نه برا خوادی_ دلم م

حرف پر منظور اشکان را درک کرد و نگاه از  نفس

 چشمان گستاخش گرفت

 ؟ یگستاخ یلی_ بهت گفته بودم خ

 یبهم گفت ی_ آره ... تو مهمون

 یگستاخ یلی_ خوبه ... خ
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 نینفس را کنار ماش نیو ماش دیپر صدا خند اشکان

 خودش نگه داشت

 

 یخداحافظ دیبا گهی، د میدی_ خب مادمازل ... رس

 میکن

اشاره  رونیتکان داد و به ب دییسرش را به تا نفس

 کرد

 گهی_ باشه ، برو د

پشت فرمان  نکهیا یشد و نفس هم برا ادهیپ اشکان

 شد ادهیپ ندیبنش

را دور بزمد و  نیمنتظر ماند تا نفس ماش اشکان

، هر دو دستش را به دور  دینفس کنارش رس یوقت

داد و به سرعت سرش را جلو برد و  چیتن نفس پ

 نفس را شکار کرد یچال گونه 

کوبشش  یصدا کردینفس ضربان گرفت و حس م قلب

 ... چدیپیدر تمام کوچه م

 زدیمرد تمام معادالتش را برهم م نیا



اش  یشانیپ اما دیسرش را عقب کش یکم اشکان

 نفس بود ی قهیبه شق دهیچسب

که خودت  ی، نه تا وقت کنمی_ خط قرمزهارو رد نم

در برابر  تونمیاول بگم که نم نی... اما هم ینخواه

 خوددار باشم ... دنتیبوس

 

شب نگاهش  یکیگرد شده در تار یبا چشمان نفس

 و براق بودند رهیت اهیکرد ... چشمانش در شب س

 یبش کیاجازه بهم نزد یب ادی_ خوشم نم

 خوشت اومد دمتیبوس نکهیاالن از ا نی_ اما هم

شد  رهیو به چشمان نفس خ دیرا عقب تر کش سرش

 بودند دهیچی... هنوز دستانش دور تن نفس پ

 شدم ری... غافلگ ومدی_ خوشم ن

کم بهش ... کم یشیم ریغافلگ ادیبا من ز ی_ تو دوست

 ! یکنیعادت م

 دیتنش را عقب کش یکم نفس

 برم خوامی_ م

 دنبالت امی_ فردا غروب م



 نه ایوقت دارم  نمی_ بابد بب

وقت  شهیهم دیمن با یبرا یریبگ ادیکن  ی_ سع

 یداشته باش

 نزد یدر سکوت نگاهش کرد و حرف نفس

فاصله  یدختر کش زد و با چشمک یلبخند اشکان

 گرفت

 میریدنبالت ... شام هم باهم م امیم ۶_ فردا ساعت 

 رستوران !

 به مامانم بگم دی_ با

 یستی_ بگو ... اطالع بده که شام خونه ن

و هنوز دعوتت رو قبول  ادیخوشم نم یی_ از زورگو

 نکردم

زودتر باهم آشنا  خوامیدلم ، م زی_ زور نگفتم عز

 میبش

را به زبان  دیکه به ذهنش رس یو حرف دیخند نفس

 آورد

عاشقت  یکن یکار هیزودتر  یهرچ یخوای_ نکنه م

 بشم ؟!



 زد و سرش را تکان داد یلبخند کج اشکان

هم  قهیدق هیکنم که  یکار خوامی... م نهیهم قای_ دق

 ! یبدون من بمون ینتون

 دست به کمر گرفت یبا سرتق نفس

 ؟ ی_ اون وقت خودت چ

 دستانش را باز کرد و دو طرفش گرفت اشکان

... بد  یتالشت رو بکن یتونی... م زمیعز _ راه بازه

 تو ! ای شمیمن زودتر عاشق م ینیبب ستین

نفس را  یرا باز کرد و زمزمه  نشیو در ماش دیخند

 دیشده گفت را نشن زیکه با چشمان ر

و برام جون  ینکنم که عاشقم بش ی_ من اگه کار

 ! ستمی، نفس ن یبد

شد و با زدن تک  نشیمطمئن سوار ماش یلبخند با

بعد  ی قهیاز مقابل اشکان گذشت و چند دق یبوق

 در را زد و وارد خانه شد موتیر
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نفس در سالن ، با تعجب به  یکفش ها دنیبا د نینازن

 ز کردطرف اتاق نفس رفت و در را با

 دیتخت د یرو دهیکمال تعجب او را خواب در

 شیو صدا دینفس چرخ ی ختهیدر اتاق بهم ر نگاهش

 بلند شد

...  یچه وضع اتاقه آخه ؟ چقدر تو شلخته ا نی_ ا

که منم بهش  یبه حال اون خونه ا یاتاقته ، وا نیا

 نظارت ندارم

 دیخورد و دستانش را کش یتکان یبا بد خلق نفس

 مامان ؟ یاول صبح یزنی_ چقدر غر  م

 دیسرش کش یو پتو را رو دیشکم خواب یرو

 ؟ ساعت دو ظهره ! ی_ اول صبح

 شد رهیچشمانش را باز کرد و به مادرش خ نفس

 داردیتا بلند نشود مادرش دست بر نم دانستیم

 ! دمیخواب ری_ خب د



را  نیزم یپخش شده رو یبا اخم لباس ها نینازن

 ختیاتاق ر یبرداشت و داخل سبد گوشه 

خودت  یخونه  یخونه ؟ تو که گفت ی_ چرا اومد

 یخوابیم

 _ خوابم نبرد 

 شد رهیکنار تختش نشست و به نفس خ نینازن

 ؟یدی_ ترس

 پوزخند زد و سرش را تکان داد نفس

 رفتمیمامان ... مگه بار اولمه م الیخی_ منو ترس؟ ب

 اونجا ؟!

و  یبخواب یزده که نتونست یحرف امی_ پس البد ت

 خونه یبرگشت

 تخت نشست یو رو دیخند نفس

 یهمه از احواالتش خبر دارند ، ول ادی_ خوشم م

پا گذاشته و باالخره  ریاصرار داره که غرورش رو ز

 من اعتراف کرده ! شیاومده پ

 و سرش را تکان داد دیهم خند نینازن

 که ... لوس بار اومده شیشناسی_ م



 کمتر دم پرم اومد شبی... اتفاقا د_ نه 

،  نجایعمو و زن عموت اومدن ا شبی... د بهی_ عج

 گفتم البد اونم اونجا تحت فشارت گذاشته

کرد و با دقت به مادرش چشم  زیچشمانش را ر نفس

 دوخت

 ؟ چکار داشتن ؟ نجای_ اومدن ا

 ی.. اولش بهانه کردن که خونه رو خال یچی_ ه

ستاش راحت باشن ... اما بعد و دو امیکه ت میگذاشت

 دنیکش شیحرف تو رو پ

 گفتن ؟ ی_ چ

 یشگیهم ی_ حرفها

 گفت ؟ ی_ بابا چ

... گفت نفس مستقل بار اومده و در  شهی_ مثل هم

و من فقط  رهیگیم میمورد ازدواجش خودش تصم

 رهیدرست بگ میکه تصم کنمیم شییراهنما

 به بابا ... کوتاه اومدن ؟ ولی_ ا

رو  گهیدوتا بچه همد نیا گفتی_ نه ... عموت م

 مینکن تشونیما حما ستیو درست ن خوانیم



نفس بلند شد و به کل خواب از سرش  یخنده  یصدا

 دیپر

 شما ! ینه و فقط شازده  ییدو تا یبگ یخواستی_ م

 تکان داد دییهم لبخند زد و سرش را به تا نینازن

گام کرد ، اما _ اتفاقا من گفتم ... باباتم چپ چپ ن

 ساکت نموندم

 ؟ یگفت ی_ چ

 دهیما پوش یچه خبره برا امیتو دل ت نکهی_ گفتم ا

و قصد  ستین زهایچ نی، اما نفس اصال دنبال ا ستین

 نداره ازدواج کنه

 گفتن؟ یخودم ... بعد اونها چ یمام ولی_ ا

_ زن عموت که رو ترش کرد ، عموتم گفت آخرش 

باالخره ازدواج کنه و چه بهتر که پسر  دیو با یکه چ

 و شناس باشه لیفام

 _ خب ...

_ باباتم گفت به من باشه تا آخر عمرش شوهرش 

 دمینم

تخت پرت کرد و  یراحت خودش را رو الیبا خ نفس

 دیکش قینفس عم



 دی_ قربون جفتتون برم که انقدر ماه

 _ خدا نکنه ...

وش ، اما با ر کردیم ینیریخودش شبید امی_ ت

 ! شدینم شیریس گهیمتفاوت تر ... د

، تو  یکه ناراحتش کن ینزن ی_ مواظب باش خرف

 بده لیفام

و  سوزهی_ نه مامان ... من خودم دلم براش م

که عاشقم  دونمیهم م یدوستش دارم، اما از طرف

 احساس زودگذره هیو  ستین

 خوادیچند ساله که تورو م امی_ ت

همه  نیبود ... ب یخواهان دوست شتریب ی_ آره ... ول

بدونه  خواستیکه تست کرده بود ، م ییدخترها ی

 داره ! یدختر عمو جان چه طعم

 خنده اش را خورد و از کنارش بلند شد نینازن

 مامانت ! یجلو ستیبد ن یداشته باش ایذره ح هی_ 

 ؟ قمی_ بده باهات رف

بات ، با میناهار بخور میبر ای_ از دست تو ... پاشو ب

 شهیخوشحال م یخونه ا نهیبب



 امیم رمیدوش بگ هی_ چشم ، 
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ناهارش را خورد و  یگرفت و با خنده و شوخ دوش

 ...  دیدوباره خواب

 لشیزنگ موبا دنیساعت چند بود که با شن دانستینم

 دیاز خواب پر

کنار تخت  یالیخ ینا شناس بود و با ب شماره

، اما با زنگ خوردن  دیانداختش و دوباره خواب

 را جواب داد یلب گفت و گوش ریز یشیریدوباره س

 _ بله ؟

 ؟ ی_ آماده ا

 _ جان ؟!

 ؟ یحاضر شد گمی_ م



خواب بود و  جیآشنا بود ، اما هنوز گ شیبرا صدا

 پشت خط است یچه شخص دانستینم

،  کنهیم یاول خودش را معرف تیآدم با شخص هی_ 

مردن  یباشه و بخواد بپرسه آماده  لییاگه عزرا یحت

 نه ! ایهستم 

خوش  یو با حال دیاز آن طرف خط خند اشکان

 جوابش را داد

 ینیری، اومدم ش رمیجونتو بگ ومدمی_ نترس ... ن

 و نوش جان کنم رمیوجودت رو بگ

کن  ی_ اوه اوه ... چه زبون باز ... حاال خودتو معرف

 عسل نیریش نمیبب

 _ اشکانم

 ؟ی_ ک

 به اون راه ؟  یخودتو زد ایرفته  ادتی_ اشکان ... 

 _ اشکان ؟

را به خاطر آورد و به سرعت به  زیهمه چ ناگهان

 شد رهیخ وارید یساعت رو

 خواب موندم ی_ وا



 ! یشد باالخره لود نکهی_ بعله ... مثل ا

 .یرسیم یک گمی_ م

 درم ی_ جلو

حاضر  یا قهی... پس صبر کن من دو دق ی_ واااا

 امیبشم و ب

؟ دخترها صد ساعت  یکنیم ی؟ شوخ قهی_ دو دق

 خوانیوقت م شیآرا یبرا

 امی، بمون زود م ستمیاهلش ن یلی_ من خ

را  شیرا قطع کرد و به سرعت لباس ها یگوش

 یزد و باران شیبه چشم ها ملیر یعوض کرد ، کم

 سرش انداخت یرو یو شال دیپوش یا زهییپا

شانه انداخت و از  یکوچک چرمش را هم رو فیک

 رفت رونیاتاقش ب

 با تعجب نگاهش کردند دنشیو محسن با د نینازن

 ؟یریم رونی_ ب

 _ آره بابا

 _ کجا؟

 امیو م میزنیم یدور هی میری_ با دوستم م



 بود که شروع کند نینوبت نازن حال

 _ کدوم دوستت ؟

شناسنامه اش  یشده مامان ، اومدم کامل کپ رمی_ د

 ... دمیرو بهت م

 یباز کردن در با صدا نیو ح دیرا پوش شیها کفش

 گفت یبلند

 دی، منتظرم نباش میخوریم رونی_ شامم ب

 گریکدیو محسن به  نیرا بست و با رفتنش نازن در

 شدند رهیخ

 برهی_ اصال حساب نم

 لبخند زد محسن

  میشناسینداره ، دخترمونو م بی_ ع

 آدم جواب بده نیع دیحداقل با ی_ آره ... ول

 و عادت کرده میبهش راحت گرفت یادی_ ز

 سرش را به چپ و راست تکان داد نینازن

 بگم یچ دونمی_ نم

خودمو خوب  ی_ بهش اعتماد کن ، من بچه 

 ! شناسمیم



 

 

نما  دندان یاشکان را باز کرد و با لبخند نیماش در

 خطا کار نشست یتمام انسان ها هیشب

 _ سالم

بامزه اش  ی افهیکرد اخم کند و به ق یسع اشکان

 نخندد

 ! ی_ بد قولم هست

 دیربع کش هی نیبب ام،ی... گفتم زود م گهی_ نه د

ربع  هیبود و من  ۶قرارمون ساعت  نکهی_ اول ا

 میو ن مهیو ن ۶زنگ زدم و االن  یومدیصبر کردم و ن

 گذشته میگذاشت شبیکه د یساعت از قرار

 _ خب ... دوما؟

 دیکنه با یبد قول یبعد هر ک نیاز ا نکهی_ دوم ا

 بشه مهیجر

 را باال انداخت شیابروها نفس

 ؟یا مهی؟ چه جر مهی_ جر

 ! کنهیم نییطرف مقابل تع گهید نوی_ ا



را به راه  نیبه نفس انداخت و ماش یپر شرارت نگاه

 انداخت

اما دست بردار نبود و روبه اشکان نشست و با  نفس

 دیسماجت پرس

 ؟ یا مهی_ چه جر

 ؟ یبش مهیجر ادی_ انگار بدت نم

بدونم  خوامیو م شناسمی، ذات خراب تو رو م ری_ نخ

 یدیبرام د یچه خواب

 و به نفس نگاه کرد دیخند اشکان

 ات فکر کنم مهی_ تا شب وقت دارم به جر

 چشم دوخت ابانیپشت چشم نازک کرد و به خ نفس

 یزینباشه و دست آو یدیکلک جد نیا دوارمی_ ام

 من ! یبه خط قرمزها دنیرس یبرا

و دستش لپ نفس را نشانه  دیبا صدا خند اشکان

 گرفت و محکم فشرد

 کنم تیرو رعا یمنیا یفاصله  دمی_ قول م

بامزه و پر  یو با لحن دیصورتش را عقب کش نفس

 جواب داداخم 



 کش ! شیکن ، قول پ تیاالن رعا نی_ حاال هم

قول و قرارم  یمن پا ذارهیعشوه هاته که نم نی_ هم

 بمونم !

 شد و اشکان باز هم قهقهه زد ظیاخمش غل نفس
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 ادهیپارک کرد و پ هیدیرا مقابل پارک جمش نیماش

 شدند ...

 دمیپوشیم یکتون نجایا مییایم دونستمی_ اگه م

 نفس انداخت و لبخند زد یبه کفش ها ینگاه اشکان

_ کفشت که پاشنه نداره ، همه دخترها با پاشنه بلند 

 نجایا انیم

 ابرو باال انداخت نفس

 یداشتهمه نوع و مدلش هم  یتحربه  نکهی_ مثل ا

 !؟یبریجا م هی... فقط جناب همه رو 



نفس لبخند زد و سرش را خم کرد  طنتیبه ش اشکان

 و ماقبل صورت نفس گرفت

قبل از تو سوتفاهم بودن ... تو  یدخترها ی_ همه 

 ببرم ! دیبا ایرو کل دن

اش شد و اشکان لبخندش را  رهیدر سکوت خ نفس

توجه به لحن فوق  یو ب ستادیدندان نما کرد و صاف ا

 قبلش از کنار نفس گذشت یاحساس

 دیبه خودش آمد و با چند گام بلند به اشکان رس نفس

... 

 یکه وسط پارک قرار داشت رفتند و رو یکافه ا به

 شده بود نشستن دهیباز چ یکه در فضا ییها یصندل

 وهیسفارش داد و اشکان آبم یا وهیم یبستن نفس

از خودش و خانواده اش گفت ... از خواهر  اشکان

خانواده  تیکه بزرگتر از او هستند و حساس شیها

او ... صادقانه در مورد خودش و خانواده  یاش رو

 داد و نفس هم از پدر و مادرش گفت حیاش توض

 ؟ هی_ شغلت چ

 با خنده سرش را تکان داد اشکان



. .. مینباش کاریب میگردی_ شغل ؟ در اصل که ول م

 کنمیهم م یخصوص سیاما اون گوشه موشه ما تدر

 ؟یخصوص سی_ تدر

 دمی_ زبان درس م

 ؟ ی_ چه زبان

 ! زادی_ آدم

 به خنده افتاد ... نفس

با خانم ها  ادتی_ آ ... پس بگو ... علت رفت و آمد ز

 یدیدرس م زادیمعلوم شد ... به اونها زبان آدم

انداخت و سرش را  یو به اطراف نگاه دیخند اشکان

 پاسخ داد یجلو برد و به آرام

نبود ... فقط من بودم و  یکس چیه نجای_ کاش االن ا

چه  یزبون دراز دادمیتو ... اون وقت نشونت م

 داره ! یامدیپ

 ییروز از آشنا کیخوشش آمد ...  فشیاز تعر نفس

از حد از اشکان خوشش  شی... اما ب گذشتیشان نم

 آمد ...

 ؟ یامدی_ چه پ



تر برد و لحنش را خاص تر  کیسرش را نزد اشکان

 کرد

چال گونه ات بپره  نیکه ا چلونمتیم یجور هی_ 

 ! رونیب

نفس بلند شد و دستش را مقابل  یقهقهه  یصدا

 صورتش در هوا تکان داد

 ؟یدیدرس م ی... چ یشوخ ی_ حاال ب

 _ فرانسه !

 ! یبد ادی دی... به منم با کالی_ اوووو ... بار

 مخلصتم هستم ی_ هر وقت اراده کن

 داخل دهانش گذاشت یبستن یلبخند زد و قاشق نفس

راه رفتن در پارک به رستوران رفتند و  یاز کم بعد

 خوردند یسنت یغذا یمس یدر ظرف ها

از خودش و اشکان  یچند عکس سلف یبا گوش نفس

 گرفت 

 _ عکس ها برات شر نشه !

 ! زنهیمن دست نم یبه گوش ی_ کس

 شانه باال انداخت اشکان



 ... از من گفتن بود ادیب شی_ ممکنه ناخواسته پ

 _ نترس بچه سوسول

نفس را  یاراده گونه  یبه خنده افتاد و ب اشکان

 دیگرفت و کش

 ! ییییی_ چقدر تو بانمک

نگاه  نیرا بلد نبود ، اما در برابر ا دنیکش خجالت

 چیرا که ه یاشکان سرخ شد ... نگاهش ذوب کرد دل

 نگرفته بود ادی دنیوقت تپ

ساکت شد ... نگاه از چشمان  یاز آن نفس کم بعد

 کردیم یباز شیو در سکوت با غذا دیدزدیاشکان م

 یزیبا تعحب نگاهش کرد ، اما نتوانست چ اشکان

 بفهمد

جنبه نباشد ... دورش پسران  یکرد ب یسع نفس

بود ... اما  دهیاز همه محبت د شهیبودند و هم یادیز

مرد فرق داشت ... هم خواستن در آن  نینوع نگاه ا

 در آن مشهود بود. یتفاوت یهم ب زدیموج م
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 یگذشته بود که اشکان مقابل خانه  ازدهیاز  ساعت

 پدر نفس توقف کرد

و  دینفس در را باز کند به طرفش چرخ نکهیز اا قبل

 زد شیصدا

 برگشت و رو به اشکان نشست نفس

 _ بله ؟

 ریو تاخ یکرد رید نکهیا ی_ غروب بهت گفتم برا

 ! یبش مهیجر دیبا یداشت

 ؟ هی_ خب ؟ نقد

 تکان داد دییسرش را به تا اشکان

 ! یپرداختش کن دیاالن با نی_ چه جورم ... هم

 با تعجب چشمانش را گرد کرد نفس

 _ چقدر ؟

 زد یطانیش یلبخند اشکان

 ... ی_ دو تا راه حل دار

 ! شنومی_ م



 ... نکهیا ای،  رمیگازت بگ دیبا ایات  مهیجر ی_ برا

 صورت نفس ... یماند رو رهیخ نگاهش

کج  یآب دهانش را قورت داد و سرش را کم نفس

 کرد

 ؟ ای_ 

 ! ی_ منو ببوس

 باال رفت شیچشم گرد کرد و صدا نفس

 ! یکدوم ... آقا رو باش ... رو دل نکن چی_ ه

و صورتش را جلو تر برد و دندان  دیخند اشکان

 را نشان داد شیها

 یندار ی_ زود باش نفس ... انتخاب کن که راه فرار

! 

اشکان  یاثر دندان ها گریکه تحمل نداشت بار د نفس

 و پاسخ داد دیبر جانش بماند نگاه دزد

 ! ی_ دوم

منظور  یبود لبخند دهیکه به خواسته اش رس اشکان

دار زد و صورتش را باز هم جلوتر برد و چشمانش 

 را بست ...



 اشکان انداخت ... یبه چهره  ینگاه نفس

 نبود ، اما جذاب چرا ! بایز

 ! ریبود و نفس گ یخواستن

 اشکان نشست و پوزخند زد ... یلبها یرو نگاهش

اشکان را  یگونه  یرا جلو برد و به آرام سرش

 و به سرعت فاصله گرفت و در را باز کرد دیبوس

 ی مهیباشه اگه نوبت به جر ادتی، اما  ی_ باج گرفت

نرم و نازک ازش  ینجوریکردن من برسه من ا

 ! گذرمینم

داشت  یتر نیریبهتر و ش یکه انتظار بوسه ا اشکان

 یخند روبا بهت نگاهش کرد و دستش را با لب

 صورتش گذاشت

 ؟یریم شی_ خشن پ

کرد و  زیکه متوجه منظورش شد چشمانش را ر نفس

 هم فشرد یلب رو

 ! یشعور ی_ واقعا ب

 ابرو باال انداخت و لبخند زد اشکان

 ! تیترب ی_ ب



با خشم انگشت اشاره اش را در هوا تکان داد و  نفس

 جوابش را داد

 ی_ فقط دعا کن روز مجازاتت نرسه ... چنان مجازات

 ! ادیبرات بذارم که حالت جا ب

به پشت  یرا محکم بست و بدون نگاه نیماش در

 سرش به خانه رفت

به  گریاش ماند و با لبخند بار د رهیهم خ اشکان

  دیصورتش دست کش

 نوی... ا کنمیچموش ... خودم رامت م ی_ دختره 

 ! دمیبهت قول م

 رونیرا به راه انداخت و از کوچه ب نیماش یخنده ا با

 رفت.

 

[17.07.21 22:00] 

 

  ۲۰مشروطی#زندگ

 



ده روز فقط دوبار  نیو در ا گذشتیم یروز ده

 اشکان بهش زنگ زده بود ... 

 فاصله گرفتن ها از عمد است نیا کردیم احساس

اشکان اعتماد نداشت ... چشمانش ترسناک بودند  به

را درون خود داشت که  یزی... اما همان چشم ها چ

 شدیندینفس به کشف آنها ب شدیباعث م

بود که چرا اعتماد کرده و با او قرار  یخودش شاک از

زنگ بزند و  خواستیدلش م یگذاشته ... گاه یدوست

 بود نطوریکاش ا یرا تمام کند ، که ا زیهمه چ

مرد فاصله  نیشود از ا رید نکهیکاش قبل از ا یا

 گرفتیم

 گری... اشکان مثل د دادیذات سرکشش اجازه نم اما

 مردان اطرافش نبود

... فقط با چشمانش حسش را به  رفتیصدقه نم قربان

 دادیاو انتقال م

 یبودند ... اما جاذبه ا رهیاز حد ت شیکه ب یچشمان

 در آن ها بود ! بیعج



 یآمد و گوش رونیاز فکر ب لشیخوردن موبا زنگ با

اشکان پوزخند زد و  یشماره  دنیرا برداشت ، با د

 جواب داد

 _ بله

 _ سالم

 دیی_ سالم ، بفرما

 ! ی_ چه رسم

 بگو اشکان حوصله ندارم یدار ی_ کار

 یکه حوصله دار گهیوقت د هیقطع کنم  یخوای_ م

 زنگ بزنم ؟ 

 جوابتو هم ندم دیاصال شا گهی_ وقت د

 یحوصلگ یاز ب امیب یخوای_ خطرناک شد پس ... م

 ؟ ارمیدرت ب

 _ الزم نکرده

 _ دلم برات تنگ شده دختر

 زد یپوزخند صدا دار نفس

من دلم  ی... ول یشیدلتنگ م باری_ خوبه ... ده روز 

 ینداره تنگ بشه ، مگه چ یلیتنگ نشده ، اصال دل



 هی؟  میم بشدلتنگ ه میما گذشته که بخواه نیب

 ! میداشت رونیقرار ب هیو  یدوست شنهادیپ

 دادم یدوست شنهادی_ ازت خوشم اومد که پ

 که قبول کردم مونمی_ چقدر پش

 ؟! ی_ از دستم شکار

 ؟ یکنیفکرو م نی_ نه ! چرا ا

 ! ی... تابلوئه ناراحت یزنی_ با حرص حرف م

 لشینداره ... دل ی_ ناراحت هستم ، اما به تو ربط

 ! یا گهید زیچ

 ه؟ی_ چ

 _ اشکان حوصله ندارم ، کارتو بگو و تمام

 _ کارم ؟ گفتم که !

 ؟ یگفت ی؟ ک ی_ چ

 _ دلم .... برات ... تنگ ... شده !

اش را با فاصله و بلند ادا کرد و قلب نفس  جمله

 را آغاز کرد و بر دلش تشر زد دنیتپ

 _ چکار کنم ؟ درزش رو باز کن گشاد بشه !

 دیبلند خند یابا صد اشکان



 امیب ی، ک نمتیبب خوامیاحساس ... م یب تیترب ی_ ب

 دنبالت ؟

 _ امروز که اصال

... اشکان  یدونی، تو نم امیب دی_ اتفاقا امروز با

 حله ینی، منو بب یکنیم ینجوریا یخونت کم شده دار

 ... من حال و حوصله ندارم  فتهیخودش یآقا ری_ نخ

 ضیهفته اس بابام مر هی_ خب منم حوصله ندارم ، 

 میمرخصش کرد مارستانیبوده و تازه دو روزه از ب

کم تونستم از جو خونه فاصله  هی... امروز تازه 

، اما تو هم که  نمتیبب خوامی، دلم گرفته و م رمیبگ

 ! یکنیم غیخودتو در

 لیمتاثر شد ... زود قضاوت کرده بود ، پس دل نفس

 پدرش بوده ! یماریمدتش ب نیا بتیغ

 شده بودن ؟ االن حالشون چطوره ؟ ی_ چ

 _ قلبش ناراحته ... االن بهتره 

 _ انشاال خوب بشن

قلب منم به حال و روز  یخوای، حاال اگه نم ی_ مرس

 دنبالت ! امیب یبابام دچار بشه بگو ک

 ؟ می_ آخه واقعا حال و حوصله ندارم ... کجا بر



ون ، ا یعقدم بود یعنی...  یکاش که زنم بود ی_ ا

کت  ومدمیم یکردیمن ناز م یبرا ینجوریوقت اگه ا

ادبت  یو حساب بردمتیرو کولم و م نداختمتیبسته م

 ! کردمیم

 ! یتونیو نم ستمی_ خداروشکر که ن

از خونه تون بکشمت  دی... فقط با تونمی_ بخوام که م

 ... رونیب

لبخند زد ... با خودش تعارف نداشت ، دلش  نفس

  زدیاشکان پر م یها طنتیش یبرا

 شمیآماده م گهیساعت د می_ تا ن

 مین نی، ا شهیم یساعت هی_ خوبه ، اما تا من برسم 

 یکن که مثل سر شیآرا شتریساعت اضافه رو هم ب

 ! یقبل روح نباش

 هم خوب بودم و دلتم بخواد یلیادب خ ی_ ب

... اما اونبار وقت  خوادی_ دلم تو رو همه جوره م

 یرژ بزن ینکرده بود

 زنمی_ من کال رژ لب نم

 غیج ی... به خصوص از رنگ ها ادی_ من خوشم م

 من بزن ی... لطف کن و برا



را به نفس بدهد  یگریحرف د یاجازه  نکهیا بدون

 را قطع کرد یگوش

 کرد و به خنده افتاد یبه گوش ینگاه نفس

 وونهی_ د

...  ستادیا شیآرا زیتخت بلند شد و مقابل م یرو از

 دهیسرش جمع کرد و چشمانش کش یرا باال شیموها

 تر و خمار شد

کرد و در آخر رژ لب سرخ  یادیکامل و ز شیآرا

 کرد شیمهمان لبها یرنگ

 یو مانتو دیپوش یرنگ یو شلوار جذب مشک تاپ

  یمشک یو شال یجلو باز مشک

 یرا دوست داشت ... افسونگر شیآرا نیبا ا پیت نیا

 خودش ... یشده بود برا
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 شیابروها دنشیرفت و مادرش با د رونیاتاقش ب از

 باال رفتند

 ؟ ی_ کجا به سالمت

 رونیب رمی_ با دوستام م

 _ کجا ؟

 کم دور دور و رستوران و گردش هی_ 

تو  یرده بوداز صبح خودتو حبس ک نکهی_ نه به ا

 ... شیآرا نیاتاق نه به حاال که با ا

که  یدونیادامه نده ، خودت م کنمی_ مامان خواهش م

، دلم گرفته بود زنگ زدم  ستمین شیاهل آرا ادیمن ز

 هیهم دلم خواست   ی، از طرف رونیب میبچه ها بر

 رمیبگ هیهم بکنم که روح یجیو خل ظیغل شیآرا

 حرف بهت بزنه کنهیخب ... آدم جرات نم یلی_ خ

 _ من رفتم

 ؟یبرینم نی_ ماش

خوش  شتریب میبر نیماش هیدارن، گفتن با  نی_ ماش

 گذرهیم

 ؟! دی_ مواظب باش نفس ... نابلد نباشه تصادف کن



 بهتره شی_ نه مامان جان ، از منم رانندگ

 _ زود برگرد

 _ چشم ... خداحافظ

 دیکش یقیرفت و در آسانسور نفس عم رونیخانه ب از

دادن ،  ریشروع کرده بود به گ یبه تازگ مادرش

 کردیوقت نم چیکه ه یکار

رنگ اشکان را  یمشک نیماش دیکوچه که رس به

آرام به طرفش رفت  یی... با قدم ها دیکوچه د یانتها

زد و  یبه اشکان لبخند یو در را باز کرد و با نگاه

 نشست

 _ سالم

 منو ؟ یخدا ... قراره بکش ای_ 

اش شد ... اشکان  رهیابرو باال انداخت و خ نفس

 لبخند زد و نگاهش در کل صورت نفس گردش کرد

خونه ام  می_ قرار بود ببرمت فشم ، اما فکر کنم بر

 بهتره !

 نکن ! ادی_ برو همون فشم ، روتم ز



زد و حرکت کرد ...  ییلبخند دندان نما اشکان

 کرد و به سمت فشم رفت یرا پل یآرام کیموز

 یقرمز کرد یادیباتو ز_ ل

 که هست ! نهی_ هم

 یکه طرفو نابود کن یزنیم یطور ای،  یزنینم ای_ تو 

! 

 ... زدم که تو رو نابود کنم نی_ آفر

کارها و  نی؟ با ا شمیمن نابود م ی_ چرا فکر کرد

 ! یشیکه نابود م یهمه عشوه مطمئنا خودت نیا

 ی پوزخند زد و نگاه از اشکان گرفت و به جاده نفس

 شد رهیسرسبز مقابلش خ

و با چشمان بسته هوا را  دیکش نییرا پا شهیش یکم

 دینفس کش

 لبش بود یمدت حواس اشکان به او و لبخند رو تمام

دختر  نیدر مقابل ا توانستینبود ... اما نم دهیند دختر

 خوددار باشد !

 یخوایداره ، م الیاز بچه ها لواسون و یکی گمی_ م

 اونجا ؟ میزنگ بزنم بهش هماهنگ کنم بر



 و نگاهش کرد  دیبا خشم چرخ نفس

 بشه ؟ ی_ که چ

 جوابش را داد یهم با همان حالت تهاجم اشکان

 _ که من درسته قورتت بدم !

بود تا نفس ضربان قلبش را حس  یحرف کاف نیهم

 نیزمان توقف کرده بود و گردش زم یینکند ... گو

 نبوده ! شیب یدروغ

 ادامه داد دیکه سکوت نفس را د اشکان

 یخواستن ی... اما تو ... طور ستمین دیبد دی_ ند

 ! یکنی... نابودم م یشکنیکه مقاومت منو م یهست

 رهی... به جاده خ دیبه خودش آمد و نگاه دزد نفس

 جواب داد یشد و به آرام

 ! ادیشل خوشم نم ی_ از مردها

اش باعث سخت شدن فک اشکان شد ... تا  جمله

 نکرده بود رشیتحق نگونهیا یکنون دختر

 بهت ابراز محبت نکنم گهیباشه د ادمی_ 

 هم با اخم نگاهش کرد و پاسخ داد نفس



شرمانه بود  یب شنهادیابراز محبت نبود ... پ نی_ ا

 ! ستمیکه من اهلش ن

؟ فوق  میبکن میخوایچکار م ایگفتم ؟  ی_ مگه چ

 بغل و دوتا بوس ! هیوقش ف

... اما همه تون  یفرق دار گهید یبا مردها ی_ گفت

 ! نیمثل هم

 نفس ! کنمی_ من احساساتمو پنهان نم

اگه دختره  یداشته باشه ... حت یمردونگ دی_ مرد با

 ! رهیکنه اون نپذ شکشیهم بخواد خودشو پ

 _ مگه مغز خر خوردم ؟!

 ه افتادنگاهش کرد و اشکان به خند زیت نفس

 وسفی؟ مگه من  یکنینگاه م ینجوری؟ چرا ا هی_ چ

 ؟! ادیدر ن کمیو ج یبش خایکه تو زل امبرمیپ

کردم ...  شیکم آرا هی_ امروز به خواست خودت 

 یکنیچکار م نیبب

 پس ؟! هیچ ادشیکم ... ز زیکمه ؟ قربون چ هی نی_ ا

 در هم گره خورد شیشد و اخم ها یعصبان نفس



فقط  شعوریب ی_ اصال منو برگردون تهران ، پسره 

 ! نمی... برگرد بب کنهیم یخاک بر سر یفکرا

بود اشکان به سرعت دور  یگریهر دختر د دیشا

دختر فرق داشت ... هم  نی... اما نفس ... ا زدیم

الوصول نبود ... هم خاص بود و داشتنش لذت  عیسر

در بزرگ  یبخش ... هم با رام کردنش مغازه ا

عمر  هیآمد که با داشتنش  یم رشیشهرک غرب گ

 کند ! یو زندگ ردیاجاره بگ توانستیراحت م
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از  یکی یکنار رودخانه رفتند و رو یرستوران به

 کنار رودخانه نشستن ... یتخت ها

رودخانه  یجا غرق در آرامش بود ... صدا همه

درختان  نیچرخش باد ب یروحشان بود و صدا یملود

 کردیروحشان را تازه م

 به اطراف نگاه کرد و غذا سفارش داد اقیبا اشت نفس



 انیهم سفارش غذا داد و قل اشکان

 انیرا آوردند و اشکان قل یچا سیو سرو انیقل ابتدا

 را چاق کرد و بعد طرف نفس گرفت

گرفت و دودش را در  انیاز قل یقیکام عم نفس

 صورت اشکان فوت کرد

و نگاه اشکان از  کردندیم یاز قبل دلبر شیب شیلبها

 شدیآنها جدا نم

تر به نفس نشست و دستش را دور شانه اش  کینزد

 حلقه کرد

 یکشیم ی_ حرفه ا

 ام ! یحرفه ا زی_ من تو همه چ

زد که  یاشکان باال رفتند و ناخواسته حرف یابروها

 : دینبا

 باشه حتما تو اتاقم ببرمت و تستت کنم ! ادمی_ پس 

 اش شد رهیبه سرعت سرش را چرخاند و خ نفس

 ردیرا کنار گذاشت و خواست فاصله بگ انیخشم قل با

غذا  شیو پ یدنینوش ینیکه همان موقع گارسون با س

 ها آمد



که  یبزرگ دوغ وانیبت کارش لتوجه به عاق یب

حرکت کلش را  کیسفارش داده بود را برداشت و در 

 کرد یصورت اشکان خال یرو

خدمت با بهت  شیداد اشکان بلند شد و پ یصدا

 نگاهشان کرد

 ؟یکرد ی_ چه غلط

و انگشت اشاره اش را مقابل صورت  امدین کوتاه

 اشکان گرفت

خونه ... _ برو خدا رو شکر کن پرتت نکردم تو رود

 ! یمنحرف دوزار ی کهیمرت

 دیرا پوش شیتخت نشست و کفش ها یسرعت لبه  به

... 

و چشمانش را پاک  دیبه صورتش کش یدست اشکان

 کرد و به سرعت بلند شد

دخترک  نیجانانه جواب ا ی دهیکش کیبود با  حقش

 ... اما هنوز با او کار داشت دادیرا م

 را گرفت و نگهش داشت شیبازو

 _ کجا ؟

 ... دستتو بردار ستی_ به تو مربوط ن



؟ مگه  یبر یخواینفس ... کجا م ری_ آروم بگ

 ؟ ادیم ریگ لهیوس نجای؟ مگه ا یدار نیماش

 شهیم دایپ یخر هی...  باالخره  کنمیم یغلط هی_ 

 منو ببره تهران !

 ! کنهی_ آره منتها قبلش صدتا غلط اضافه طلب م

 اش شد رهیبا خشم نگاهش کرد و اشکان خ نفس

که با  یی... تو یایبه دلشون راه ب کننی_ مجبورت م

 ! یگرخیمن م یشوخ هی

... مگه چند  میها ندار یشوخ نی؟ ما از ا ی_ شوخ

اتاق خواب  شنهادیکه راه به راه پ میوقته دوست شد

...  یآدم کردمی؟ باهات همراه شدم چون فکر م یدیم

 ی، اما انگار تو ب یعزت نفس دار کردمیم الیخ

 ! یوجود تر از همه ا

... همه دارن نگاهمون  نیبش ایب اری_ کفر منو باال ن

 کننیم

 ... منو برگردون خونه  خوامی_ نم

خودم و  یخونه  برمتیم ایسرجات ،  ینیشیم ای_ 

 ! کنمیاونجا آدمت م



را  شیبود که نفس بترسد و بازو یجد دشیتهد آنقدر

 ندیو بنش اوردیرا در ب شیعقب بکشد و کفش ها

بود تشر  ستادهیخدمت که هنوز آنجا ا شیبه پ اشکان

 زد

 ! نمی_ تئاتر تموم شد ... جمع کن برو بب

 _ بله آقا

را  یآب معدن یخدمت رفت و نفس با خشم بطر شیپ

 دیباز کرد و سر کش

چه کار کند  دانستیمرد نقشه ها داشت ... م نیا یبرا

 ه او را به زانو در آوردک
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...  دیبرداشت و باز کرد و نوش یخشم نوشابه ا با

 دیکشینفس خط و نشان م یتمام مدت با نگاهش برا



 ینجوریداشت که ا یبدونم حرفم چه بد خوامی_ م

 ؟یکرد

 حق به جانب گرفت یا افهیهم مثل خودش ق سنف

چقدر  یدونینم یداشت؟ حت ی... چه بد ی_ وااا

 حرفت زشت بوده !

خودش  کیرا نزد ونیرا دراز کرد و قل شیپا اشکان

 دیکش

زشت و بچگانه  یلیزشت نبود ، کار تو خ چمی_ ه

 بود !

 داد و ادامه داد رونیرا ب دود

 یداشته باش یرفتار نیچن کردمی_ اصال فکر نم

 ؟ی_ طلبکارم هست

 پاسخ داد ینرم چیبدون ه اشکان

 !یپولم کرد یهمه سکه  ی_ بله ... طلبکارم ... جلو

باشد ، اما تا  فیضع خواستیبغض کرد ... نم نفس

 سرش داد نزده بود نگونهیا یکنون کس

به مغز  یکه موقع حرف زدن با من هرچ ریادبگی_ 

 ! ینداشته ات خطور کرد رو نگ



پر مهر و محبت  یها ی_ آره ... تو رو چه به شوخ

 دنی، چون فقط چنگ کش دیجنگ دی... با تو فقط با

 !یبلد

 شیبلند شود که باز همان پ گریخواست بار د نفس

 آورد شانیغذا را برا یمحتوا ینیخدمت آمد و س

کند ...  یبا اشکان لجباز نیاز ا شیب خواستینم

 است دهیاز او ترس یکه کم کردیاعتراف م

به اشکان و آن  یتیفاصله از اشکان نشسته و اهم با

مصرف بودند  کباری یمرد که مشغول پهن کرد سفره 

 نداد

 غذا بخور ای_ ب

 ندارم لی_ م

 نکن منو یکفر ایب گمی_ م

 ؟! شهیم یچ یبش ی_ مثال کفر

 شیدندانها نیو از ب دیخودش را جلوتر کش اشکان

 دیغر

به جون بابام  یهاتو تموم نکن یو لوس باز یای_ ن

 انداخت یکه عرب ن ییجا برمتیم

 ابرو باال انداخت و پوزخند زد نفس



 اوردیخودش ب یبود ... اما نه آنقدر که به رو دهیترس

... 

 پر از عشوه و لبخند جوابش را داد یلحن با

 اشکان خان ! ی_ تب دار

هم فشرد  یو لب رو دیبه صورتش کش یدست اشکان

 قش را از پلو پر کرد و به دهان برد... قاش

 کردینگاهش م یرگیهم نشسته و با خ نفس

آن را به  یدوم را هم پر کرد ، اما بر خالف قبل قاشق

 سمت دهان نفس برد

من بخورم و  چسبهی... به دلمم نم ستمی_ تک خور ن

 باهات قهر کنم ادیام دلم نم ی... از طرف یتو نگاه کن

کرد  یشحال شده بود اما سعته دلش خو نکهیبا ا نفس

 تفاوت باشد یب

 ندارم ! لی_ گفتم که ... م

 ارمتیم لی_ خودم به م

 ... اعتمادوالدوله ! یی_ نچا

نفس خوشش آمده بود  یها طنتیکه از ش اشکان

 لبخند زد و سرش را کنار گوش نفس برد



 ! خورمیمن تو رو م ای...  یخوریغذاتو م ای_ 

 رمینم نیی_ من از گلوت پا

 رفته ! نیی... از تو گنده ترش هم پا یری_ م

آقا ... من مثل فلفل تو  ستین یو درشت یزی_ به ر

 زنمیم شتیو آت کنمیم ریگلوت گ

دارم تو رو درسته قورتت بدم ، بعد تو  ی_ من راض

 ! یکن ریگلوم گ

 ؟ یا وونهی_ د

 شهیاره داده بود و ت یادیوقتش بود ... امروز ز حاال

که نتواند بلند  زدیضربه م یطور دیگرفته بود ... با

 شود ...

 نجوا کرد یشد به چشمان نفس و به آرام رهیخ

 _ عاشقم !

 زد ... هیرا نگرفت و به نگاه مات دخترک بخ نگاهش

 کردمی... اول فکر م دمتیکه د ی_ از همون شب اول

 یاز قبل ب شتریاشتباهه و زودگذر ... اما هر روز ب

خاطرخواهت  یکالم بگم ... بدجور هی...  شمیتابت م

 شدم !



گرفته بود ...  یرا شوخ یباز نی... ا ختیفرو ر نفس

 قلبش بلرزد  شدیهرچند که اشکان باعث م

 ... زدیکه معادالتش را برهم م هرچند

 ... اما

...  توانستیخطرناک را نداشت ... نم یباز نیا توان

 ممکن بود بسوزد !

دهد ... اما نگاه مصمم  یجواب یتفاوتیبا ب خواست

 اشکان ... 

تا تو هم  کنمیکارو م نیرو بهم بدوزم ا ای_ شده دن

 ...  یعاشقم بش

 ستیعشق ن نی_ ا

که خودش هم به  یپاسخ داده بود ... پاسخ یآرام به

 آن شک داشت

 که هست کنمی_ بهت ثابت م

 _ امکان نداره

 _ من به حسم مطمئنم !

 هوس زودگذر ! هیه ... اشتباهه ... هوس هی_ 



در برابر عشقم کم  کنمیم ی... کار کنمی_ بهت ثابت م

 ... اما ... یاریب

 را باال انداخت شیابرو نفس

 _ اما ؟

 ذارمیکه من دمم رو م یمنو قانع کن ی_ اگه تونست

اگر ... اگر عشقم بهت  ی... ول رمیکولم و م یرو

 دی... اون وقت با یثابت شد و خودتم عاشقم شد

و مهمون خونه و  یایخودت ... ب یخودت ... با پا

 ! یقلبم بش

 تیاگر واقع یکه حست اشتباهه ... ول بندمی_ شرط م

که بهم ثابت بشه ، اون روز تو منو  یداشت ... روز

 چون و چرا ! یداشت ... ب یخودت خواه یبرا

 اشاره کرد شانیبه غذا یروزیلبخند زد و با پ اشکان

 _ بخور سرد نشه !
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را  نیدر ماش نکهیشد و قبل از ا ادهیخانه شان پ مقابل

وار مقابل چشمان  دیببندد انگشت اشاره اش را تهد

 اشکان تکان داد

به بعد  نی_ خدا به دادت برسه اشکان ... قراره از ا

به زانو در  کنمیم ی... کار ینیاز منو بب یدیجد یرو

 یو التماسم کن یایب

 اش شد رهیزد و با لذت خ یلبخند کج اشکان

 یها یدلبر ی هی... منکه همه جوره پا ی_ چه عال

 یزنیو همه اش پسم م یدیتو هستم ، خودت پا نم

صورت  ینره ... تا عشق ادتی_ قول و قرارمون 

 ! وفتهینم یاتفاق رهینگ

بذار منم بهت بگم ...  دیرس نجای_ پس حاال که به ا

خودت  یکه خودت ... با پا یقراره انقدر عاشقم بش

 ! یاری... ناغافل سر از اتاق خوابم در ب

 ختیو تمسخر را در کالمش ر دیخند نفس

که جلو در خونه ام التماسم  یاون روز نمیبی_ م

 گوشه چشم بهت بندازم ! هی یکنیم



 یگوشه چشم بنداز هیشما  خوامیاالنم م نی_ من هم

 بانو !

که مصمم  ینگاه اشکان ترسناک بود ... نگاه نیا

 حرف در آن نهفته بود یبود و کل

را شکست و دستش را تکان  نشانیسکوت ب اشکان

 داد

 نمتیبی_ فردا م

 ؟ یچ ی_ برا

 عاشق شدن ! ی_ برا

باال از  ی... با سر ستادیپوزخند زد و صاف ا نفس

 فاصله گرفت و به خانه شان رفت نیشما

 دیمحض ورودش پدر و مادرش را منتظر خودش د به

 _ سالم ...

تعجب سالم کرده بود و محسن با اخم سر تکان  با

 داده بود

 نفس؟ هیپسره ک نی_ ا



با بهت به پدرش و سپس مادرش نگاه کرد ...  نفس

کند ، هنوز  یزود بود که اشکان را معرف یلیهنوز خ

 نبود! شتریب یباز کینبود و  یقطع یچیه

 _ کدوم پسره ؟

خونه ... دروغ نگو  ی_ همون که االن باهاش برگشت

 ! دمتونیکه از بالکن د

وقت  چیبه لحن پر از خشم پدرش فکر کرد ... ه نفس

پدرش در برابر دوست  کردیبه ذهنش خطور نم

 شود نیحد خشمگ نیتا ا یشدنش با کس

 _ دوستمه !

 بود تا محسن مثل فنر از جا بپرد یحرف کاف نیهم

 ی؟ مگه تو اهل دوست یسادگ نی_ دوستته ؟ به هم

 ؟ میکه ما خبر نداشت یهم بود

پاشنه  هی یرو شهیدر هم ستیقرار ن ی_ نبودم ... ول

 بچرخه !

همسرش  یبازو یدخالت کرد و دست رو نینازن

 گذاشت

شده ؟ با هم رفتن  ی؟ مگه چ یکنیم ینجوری_ چرا ا

 فقط ! رونیب



به همسرش انداخت و جوابش  ینگاه پر اخم محسن

 را داد

هم  ی؟ اگه سر از خونه  رونیفقط رفتن ب ی_ مطمئن

 ؟! یچ ارنیدر ب

 دستش را در هوا تکان داد یبا کالفگ نفس

؟ منو  رسهیبابا ؟ مگه من عقلم نم یگیم ی_ چ

 ی! واقعا که برا ی؟! انقدر دم دست نیشناخت ینجوریا

 خودم متاسفم !

نگاه از پدر و مادرش گرفت و به  ییترش رو با

 دیبلند پدرش را شن یاتاقش رفت ... اما صدا

با قهر کردن  یتونینکن ... نم یباز لمی_ برا من ف

به من  یدیآپارتمانتم م یها دی... کل یببر شیکارتو پ

! 

حرفها  نیا دنیساکت بماند ... عادت به شن نتوانست

 از پدرش نداشت ییزورگو یو حت

 رفت رونیرا برداشت و از اتاقش ب دشیکل دسته

رو در دستان پدرش گذاشت و با خشم به  دیکل دسته

 شد رهیچشمانش خ



 نیاعتمادتون به من در هم کردمیوقت فکر نم چی_ ه

 ! میدیاسقالل داشتنم فهم یحده ... خوبه ... معن

 را در دستش مشت کرد دیکل محسن

شده  داشیو از کجا پ هیپسره ک نینفهمم ا ی_ تا وقت

 ! نهی... هم

بار با  نیاول ی_ خودمم تازه باهاش آشنا شدم ... برا

ارزه و با  یقرار گذاشتم چون سرش به تنش م یکی

کم صبر  هیاگه  دیفرق داره ... مطمئن باش هیبق

 ! گفتمیبهتون در موردش م ومدمیخودم م دیکردیم

 نگاه کرد نیزنناباور کرد و به نا یخنده ا محسن

 نیبگه ا ادیو ب رهیدستشو بگ خواستهی_ البد م

 ! میکنیازدواج م مینامزدمه و دار

به  یبردگ ی... مغز خر نخوردم که حلقه  نی_ نترس

 دستم بندازم !

 یتا جواب پدرش را بشنود ... با چشمان اشک نماند

 به اتاقش رفت و در را قفل کرد

 دنیبار ی اجازه شیتخت نشست و به اشک ها یرو

 داد



... عادت  ردینداشت پدرش به او خرده بگ عادت

 کند ... شیدعوا ینداشت کس

به  نهایا ینداشت بازخواست شود و همه  عادت

 مسخره بود ! یباز کیخاطر 
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 را گرفت نایل یاش را برداشت و شماره  یگوش

 _ الو

 نای_ سالم ل

 ؟ی_ سالم ، خوب

 شده ! یچ یدونی... نم نایل ی_ وا

 شده؟ ی_ چ

 ... رونیب می_ با اشکان رفته بود

 _ خب ...



 دیبابام مارو د می_ برگشت

 مگه ؟ هی، چ نهی_ خب بب

 ؟ رهیچقدر گ یدونینم ؟یشناسیخودتو نم یی_ تو دا

 داده؟ ری_ حاال نگه بهت گ

 خونه امم گرفت یدهای_ کل

 ! یگی_ دروغ م

 ختیبود ... اعصابم بهم ر یعصبان یلی_ خ

 شهیچند روز بگذره درست م هی_ حاال 

 _ منم قهر کردم

 لجبازه یی_ بدترش نکن ... دا

 _ آخه مگه من بچه ام ؟

_ جوش نکن نفس ... البد ناراحت شده که چرا 

 یتزودتر بهشون نگف

 بگم ؟ یچ ست،ین یجد یزیچ ی_ آخه وقت

 _ به هر حال نگرانتن

 خودم یخونه  رفتمینگرفته بود م دموی_ اگه دسته کل

 نجا؟یا یایب یخوای_ م



موقع شب؟ نه بابا ... فقط زنگ زدم باهات درد  نی_ ا

 و دل کنم

 د؟یدی_ حاال با اشکان به کجا رس

م مطمئنم عاشق گهیاز خود مچکره ... م یلی_ خ

 ! یشیم

 دیچیپ یدر گوش نایل یخنده  یصدا

 _ زمخته ...

انگار  گهیم یجوری...  ستی_ آره ... نرم و نازک ن

 تا حاال صد تا کشته داده

 ؟یباهاش چکار کن یخوای_ حاال م

... با  ادیم شیتا کجا پ نمیبب خوامی... م دمی_ ادامه م

 میهم شرط بست

 ؟ی_ شرط؟ چه شرط

 ! شهیزودتر عاشق م یک نکهی_ ا

رو شروع  یخطرناک یباز یکنی_ نفس ... فکر نم

، اهل دل  یستی... تو اهل ازدواج ن نی؟ بب یکرد

... اما اگه اون عاشقت بشه ...  یستیبستن هم ن

 ؟ یاز دستش خالص بش یخوایم یچطور



 بهش ندارم ینکن ... بهش گفتم حس کشی_ درامات

 یاومده ، برا اون از تو خوشش کنمی_ منکه فکر م

شد ... چه بسا که  رتیگیهست که همون شب پ نمیهم

 دل هم باخته باشه !

 نیخر تر از ا یلی، خ ستین ینطوری... ا زمی_ نه عز

 حرفهاس

 ؟ یچکار کن یخوای_ حاال م

 اش کنم وونهید خوامی_ م

 ؟! ی_ چ

اش کنم ...  وونهید خوامیم گمی؟ م یزنی_ چرا داد م

 که نفسش به نفسم بند بشه ! یطور

 ؟ ی_ بعدش چ

 قبول کنه دیکه بگم با ی... اگه بتونم هر چ یچی_ ه

 _ و اگر اون ببره ؟

 قبول کنم دی_ اون وقت من با

و  یاری؟ اگه تو کم ب یگیم یچ یفهمی_ نفس ... م

داشته  یو ... ازت خواسته نامعقول یعاشقش بش

 باهاش ... یباشه ... ممکنه بهت بگه بر



 ... نترس ! وفتهیاتفاق نم نی... ا نای_ بس کن ل

که  امنیهمه ت ی... فکر کرد یکله ا یب یادی_ تو ز

پسره  نی؟ ا یلب چشمه و تشنه برگردون شیتشنه ببر

هفت خطه ... قشنگ معموله مار خورده  یلیاشکان خ

 که ... ارهیبه سرت ب ییشده ، ممکنه بال یو افع

، تو هنوز  وفتهینم یاتفاق چی؟ ه یبس کن شهی_ م

 !؟یمنو نشناخت

 نداره یهات تموم یباز وونهید دونمی_ شناختم و م

 ؟ قشی، چه خبر از اون رف می_ بگذر

 ؟! عادی؟ م ی_ ک

 رفته بود ادمی_ آره ، اسمش رو 

 مینرفت رونی... اما هنوز ب می_ باهم در تماس

 زد و با خباثت ادامه داد یلبخند نفس

 رونیب میبر ییچهارتا دیقرار بذار هیفردا  ی_ خب برا

 حساس شده ؟ ییدا یگی_ نفس ... مگه نم

 را در دستش جابجا کرد یو گوش دیکش یپوف

... بعدا بهشون ملحق  میریمن م نی_ من و تو با ماش

 میشیم



 ؟ عادیمن زنگ بزنم به م یگیم یعنی_ 

 گهی_ آره د

 _ آخه ...

 اریلوس و ننر رو در ن یدخترها ی_ اه ... انقدر ادا

 ، زنگ بزن و قرار بذار و به منم خبر بده

و هماهنگ  یگی_ خب چرا خودت به اشکان نم

 ؟ دیکنینم

 !  شهی_ چون پررو م

 ؟ شهیپررو نم عادی_ م

و قراره آروم  نی... شما شرط با هم نبست ری_ نخ

 هم نداره ی، پس اشکال دیبر شیپ
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 یرا قطع کرد و شماره  یو گوش رفتیبه اجبار پذ نایل

 را گرفت عادیم



 بوده یمنتظر تماس ییبوق پاسخ داد ، گو نیاول با

 ؟ نای_ الو ... ل

 _ سالم

 ! یما کرد ادیچه عجب ،  ؟ی_ سالم خانوم ... خوب

 ادتونیبه  می_ هست

 را داد نایل طنتیو پاسخ لحن پر ش دیخند عادیم

 ! ادمهیقربون اون دلت برم که به  ی_ ا

 _ نگفتم که دلم ... 

 ... فکرت ... خوبه ؟ ی_ حاال هرچ

 عادی_ م

 _ جونم ؟

 مینیرو بب گهیو همد میفردا قرار بذار خوامی_ م

 _ فردا ؟

 ؟ یدار ی_ آره ... کار

 فکر کرد و به سرعت جواب داد یکم

 ندارم ی_ نه ... نه اتفاقا کار

 ... فردا عصر چطوره ؟ ی_ اوک



 ، کجا ؟ هی_ عال

به اون  گمی... فقط م میکنی_ حاال باهم هماهنگ م

 میدوستت ... اشکان و نفس هم بگ

 پاسخ داد دیفکر کرد و با ترد یکم عادیم

 دمیو بهت خبر م زنمی_ باشه ... بهش زنگ م

 گمی_ خوبه ... منم به نفس م

 _ باشه

 ؟یندار ی_ کار

 زمی_ نه عز

 _ خداحافظ

 _ خداحافظ

اشکان را گرفت و  یقطع کرد شماره  نکهیمحض ا به

 منتظر شد

 ؟ ی، چطور عادی_ بهههه ... داش م

 ستین داتی؟ پ ی_ سالم ... خوبم ، تو چطور

 امیت یدختره سرگرمم ... دختر عمو نی_ با ا

 ؟ رهگذی_ خوب م



رقمه راه  چیسرتقه ... ه یلی... اما المصب خ ی_ عال

 ادینم

 خبر برات دارم هی_ 

 ؟ی_ چ

 زنگ زد نای_ ل

 ؟ هیک نای_ ل

فاب نفس  قی... رف گهید امیت ی_  دخترعمه 

 خانومتون

 ؟ی_ آهان ... باهاش دوست شد

 دوست بشم ؟ ی_ مگه نگفت

 کنه دایادامه پ کردمیفکر نم ی_ چرا ... ول

 ادی... ازش خوشم م هی_ دختر خوب

 _ خب ... حاال چکارت داشت

 رونیب میفردا بر میقرار بذار خواستی_ م

 کنهیم ریداره گلوش گ ی_ خب پس ... به سالمت

 ! شتیپ

 ام هست ... گهید زیچ هی_ 

 ؟  ی_ چ



 دییای_ گفت به تو هم بگم که با نفس ب

 دیچیپ یاشکان بلند شد و در گوش یخنده  یصدا

 ؟ یخندیچرا م_ 

 هی_ عجب جونور

 ؟ ی_ ک

 _ نفس ... کار نفسه !

 ؟ ی_ از کجا مطمئن

...  شناسمشیاخالقش دستم اومده ، م گهی_ د

غرورش اجازه نداده به من زنگ بزنه ، از اون 

 دختره خواسته به تو بگه !

 _ واقعا ؟

 _ آره ... مطمئنم !

و  یبگم تو کار دار یخوای؟ م هی_ خب ... نظرت چ

 ؟ چونمیبپ

...  رونیب مشونیبری... م می_ نه اتفاقا ... بذار بر

 رونیبا هم ب یهمگ یچندبار هی،  ینجوریبهتره ا

 ! کنهیاعتماد م شتریب میبر

 ؟ یگوش کن امیبه حرف ت یخوای_ تو واقعا م



 نیگوش ا خوامیم شتری... ب ستین امی_ کار به ت

در  کنم به زانو یکار خوامی... م چونمیدختره رو بپ

 انقدر جلو برم که تصاحبش کنم ! خوامیم ی... حت ادیب
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 چهار نفر با هم به رستوران رفتند ... هر

در  عادیبودند و اشکان و م نیماش کیدر  نایو ل نفس

 گرید ینیماش

 یکی یفرحزاد رفتند و رو یاز رستوران ها یکی به

 از تخت ها نشستن

را لخت  شیسنگ تمام گذاشته بود ... موها نفس

 بود ختهیشانه اش ر یکرده و رو

 شیموها یاهیسرش بود و س یرو یرنگ یریش شال

 کردندیم یدلبر یاز هر کس



 ینبود ، اما محض رو کم کن ادیز شیاهل آرا نکهیا با

صورتش نشانده و  یرو ییبایز شیهم شده ، آرا

 جذابتر شده بود

اش بود و  رهی... مدام خ شدیاشکان از او جدا نم نگاه

 بود تا با او تنها شود یدنبال فرصت

تخت جابجا  یو رو دیخودش را سمت نفس کش یکم

 شد ...

را  نایزد و ل یکه متوجه اش شده بود لبخند عادیم

 صدا زد

 ؟ میوردستامونو بش میجان ... بر نای_ ل

سرش را تکان داد و تا خواست بلند شود نفس  نایل

 ستادیتخت ا یرو

 دستهامو نشستم ! ادی... منم بدم م می_ آره بر

جلو تر رفت  یو کم دیاز آنها کفشش را پوش زودتر

 عادیانداختند و م گریکدیبه  ینگاه عادی... اشکان و م

خنده اش را  یاشکان نتوانست جلو یچهره  دنیاز د

 ردیبگ

رفتنشان اشکان تنها نشست و شروع به خود  با

 کرد ... یخور



مهارش  شدیبود ... نم ینیب شیپ رقابلیدختر غ نیا

 کردیم یاساس یفکر دیکرد و با

برگشتنشان اشکان هم بلند شد و جهت شستن  با

 رفت ... شیدستها

 عادیرا نگاه کردند که م گریکدیو نفس با لبخند  نایل

 سکوت را شکست

 نفس خانم دینکن تیمارو اذ قیرف نیدر ا_ انق

 کرد دنیابرو باال انداخت و تظاهر به نفهم نفس

 شمی_ متوجه منظورت نم

 داد حیتوض شیآورد و برا نییرا پا شیصدا عادیم

 یدختر ادیم شیمغروره ... کم پ یلی_ اشکان خ

برلش  یهمه کار رهی، اما اگه بگ رهیچشمش رو بگ

 ! کنهیم

 را داد عادیبه حرف آمد و جواب م نایل

 چشمش نفس رو گرفته ؟ یبگ یخوایاالن م یعنی_ 

 ! مینبود نجای_ اگه نگرفته بود االن ا

زد و آنهارا داخل شالش  شیبه موها یدست نفس

 فرستاد و پوزخند زد



مردها  ی... وگرنه همه  دیبزرگش کرد یلی_ شماها خ

 نثل همن ... استثنا هم نداره !

 ؟ دیطور نیشما زن ها هم هم یعنی_ 

و  یسرگرم ی_ ما ؟ منکه از اول به اشکان گفتم برا

 نای، وگرنه ل شمیگذروندن وقتم باهاش دوست م

 ستمیها ن یمسخره باز نیکه من اصال اهل ا دونهیم
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با بهت با نفس نگاه کرد و چشمانش را درشت  عادیم

 کرد

 ها ...  یحرفو نزن نیخودش ا ی_ جلو

 ؟ شهیم ی_ بگم چ

 ؟ یبگ وی_ چ

با خنده  عادیسه با تعجب به اشکان نگاه کردند و م هر

 به حرف آمد



 ! ادی_ من از دهنم در رفت گفتم تو از خرمالو بدت م

 زد ینطایش یاشکان در هم شد و نفس لبخند اخم

 خرمالو ی_ آقا

 نفس ! اریاسمش هم ن ی_ حت

 به گردنش داد یقهقهه زد و تاب نفس

 ! ارمی... جلوت اسم خرمالو رو نم زمی_ باشه عز

 نگاه کرد عادیجوش آورد و با  خشم به م اشکان

 توئه دهن لقه ! ری_ همه اش تفص

 دیشانه باال انداخت و پوف کش عادیم

 هوا گفتم ! ی، منم ب ادیبدت م یتو از چ دی_ ازم پرس

 عادیم یو اشکان با چشمانش برا دندیخند نایو ل نفس

 دیخط و نشان کش

دستش  ی هینشست و تک کشینزد یلینفس و خ کنار

 نفس انداخت یپا یرا رو

 زد شیو صدا دیبا اخم خودش را عقب کش نفس

 نمی_ جاتون راحته ؟ برو عقب بب

 راحتم یلی_ آره خ



 _ غول تشن خان ، دستت رو بردار

 ؟ هیلم بدم ... مشکل خوادی_ دلم م

 دیرس عادیو به م دینگاهش چرخ نفس

 لم بده ! زتی_ به دوست عز

لبخند زد ، دستش را برداشت و با انگشت  اشکان

 دیشست و اشاره اش محکم لپ نفس را کش

 سرتق ! ی_ دختره 

شد و باعث شد  ینفس طوالن یاش رو رهیخ نگاه

 خجالت بکشد ینفس کم

معنا  یکه با لبخند دیرس نایرا باال آورد و به ل نگاهش

 کردیدار نگاهش م

با هر  اوردیکم ن نکهیا یخودش را نباخت و برا نفس

اشکان را گرفت و تا حد ممکن  یدو دست دو گونه 

 دیکش

 ! یییییهست یمگول ی_ چقدر تو گوگول

بلند شد و اشکان سرش  عادیو م نایل یقهقهه  یصدا

 و اخم کرد دیرا عقب کش

 ادیکار خوشم نم نی_ از ا



به بعد هر وقت  نی، از ا ادیخوشم م یلی_ اتفاقا من خ

 کنمیکارو م نیهم یکن تمیاذ

هم لبخند زد و به سرعت سرش را به گوش  اشکان

 نفس چسباند

 نیبه بعد امتحان کن بب نی... اما از ا ستین ی_ حرف

 نمکیمن چکار م

 سرش را باال گرفت یبا لجباز نفس

 ؟ یبکن یخوای_ چکار م

که به گوش  یآرام بود ... طور اریآخرش بس جواب

 ...  دینرس گریآن دو نفر د

شود  دهیبر شیآنقدر دندان شکن بود که نفس صدا اما

 نزند یو صورتش سرخ شود و تا آخر غذا حرف
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... صبح و شب در حال  کردندیروز با هم چت م هر

آشنا  گریکدیمعمول بودند و کم کم با  یحرف زدن ها

 شدندیم

 به اطرافش نداشت ... یتوجه نفس

به خانه شان آمدند و  یک شیعمو یخانواده  دینفهم

 رفتند یگفتند و ک یچ

نداشت ، فقط به مادرش گفته بود اصال  یتیهما شیبرا

 بشنود امیو ت یاز خواستگار یحرف خواهدینم

آپارتمانش  دیبود و کل نیهنوز با او سر سنگ پدرش

 را پس نداده بود

 داشتیبر نم یپس گرفتنش قدم یهم برا خودش

 لجباز بود ، اما او لجباز تر بود پدرش

شده و باورش شده بود که  شتریبه اشکان ب اعتمادش

 است ...  یپسر خوب

به  عادیو اشکان و م نایجمعه بود و قرار بود با ل روز

 لواسان بروند

 رونیب یکرد و به بهانه  یپدر و مادرش خداحافظ از

 رفت رونیاز خانه ب نایرفتن با ل



پشت در  ییگو نایبوق زد و ل شیمنزل عمو مقابل

 امد رونیباشد ، ب

قرار گذاشته بودند در لواسان در  شتریب طایبه احت بنا

 وندندیبپ عادیامام به اشکان و م دانیم

 زد و دنبالشان راه افتادند یبوق نشانیماش دنید با

 یخوشگل کرد یشعور امروز حساب ی_ نفس ب

 انداخت و به خنده افتاد نایگذرا به ل ینگاه

 یدیبرات که اصال به خودت نرس رمی_ بم

 یتو بهتر شد ی... ول دمی_ رس

 ادامه داد طنتیو با ش  دیخند نفس

 !یدی... لباسمو ند می؟ بذار برس یدی_ حاال کجاشو د

 ؟ می_ قرار اشکان کشون داشته باش

... اما  شهیتا منو نکشه کشته نم ی_ اون عوض

 براش برنامه دارم یحساب

 نفس ... گمی_ م

 _ هوم ؟

 نجایا می_ به نظرت کارمون درسته که باهاشون اومد

 ؟



 داره؟ ی_ چه اشکال

... اگه تله  گنیدوستشون که م یالیو نی_ آخه ا

 ... وفتهیبرامون ب یباشه ... اگه اتفاق یباشه و خطر

 دمی_ بخواد کلک بزنه دودمانش رو به باد م

 ؟! ی_ آخه چطور

 مییدست و پا یب ی... مگه ما از اون دخترها نای_ ل

، خدا شاهده  مینگ یچیه ارنیسرمون ب ییکه هر بال

 گمیدر خونه اشون و به باباش م رمی... هرز بپره م

 من عروستونم !

 .؟! شهی... مگه م ی_ وا

که  یبا سر و صدا جلو بر دی_ چرا نشه ؟ فقط با

 ! یستیعرضه ن یبفهمه ب

 یاشکان راهنما زد و در کوچه ا نیموقع ماش همان

، نفس هم به دنبالش وارد کوچه شد و سپس   دیچیپ

 رنگ بود دیسف شیکه نما ییالیو اطید حوار

 هیقشنگ یالی_ و

 _ آره

 عادیشدند ... اشکان و م ادهیرا پارک کرد و پ نیماش

 شدند کشانیشدند و با لبخند نزد ادهیهم پ



 ! بایز ی_ به به ... مادمازل ها

با  نایلبخند زد و ل عادیم یبه لحن چاپلوسانه  نفس

 دی، نگاه دزد عادیم ی رهیخجالت از نگاه خ

 باال ؟ میبراتون ببر دیدار یزی_ چ

به اشکان انداخت و سرش را باال  ینگاه نفس

 انداخت

 ارمیکه خودم م فهیک هی_ نه ، 

 باال می_ باشه ، پس بر

تر از آنها رفت و در را باز کرد و منتظر شد تا  جلو

 دختر ها داخل بروند

ان انداخت و رو به اشک الیبه سرتاسر و ینگاه نفس

 دیپرس

 _ کدوم اتاق لباسمو عوض کنم ؟

نگاهش کند دستش را رو به پله  نکهیبدون ا اشکان

 ها گرفت

 _ اتاق باال



تکان داد و باال رفت ... در  دییسرش را به تا نفس

بنفش داشت و  نیزایاتاق را باز کرد ، اتاق د نیاول

 دونفره وسط اتاق قرار داشت یتخت

در آورد ... شلوارش  را بست و مانتو و شالش را در

زانو بود عوض کرد و به  ریکه تا ز یرا با دامن تنگ

 نگاه کرد نهیخودش در آ

 رشیحر یها نیرنگش با آست دیسف یتنه  مین لباس

خوش  یدامن پاها نیملوسش کرده بود و با ا اریبس

 دادیتر نشان م بایز اریتراشش بس

رنگش را هم برداشت و پشت  دیپاشنه بلند سف کفش

را بپوشد   شینشست تا کفش ها یصندل یبه در رو

 که و همان موقع در اتاق باز شد ...

که داخل شده نگاه  یبرگردد و به فرد نکهیبدون ا  

 گند به حرف آمد

 زدم ... اشکان کش ! یپیچه ت نیبب ای_ ب

ادا کرد و با خنده سرش  دهیاش را به قصد کش جمله

 مرموز اشکان روبرو شد یاند و با چهره را برگرد

 و نگاهش کرد ستادیدلهره ا با



خانم شد  هیبدون در زدن وارد اتاق  دینبا یدونی_ نم

 ؟

 ستادیشد و مقابلش ا کشیبلند نزد یبا گام اشکان

 ! یاتاق ته راهرو رفت کردمی_ فکر م

به صورت گرد و ملوس نفس انداخت و   ینگاه

فت و تمام تنش را رصد ر نیینگاهش از صورتش پا

 کرد

 _ اشکان کش ؟!

خودش را نباخت ... سرش را باال گرفت و  نفس

 صورت اشکان به حرف آمد کینزد

 ! یزنیبرام له له م یکه دار زننی_ چشمات داد م

 یتر برد و مقابل لب ها نییهم سرش را پا اشکان

 نفس توقف کرد

نچلونمت  ی_ اونکه بعله ... تا بغلت نکنم و حساب

 ! یبر رونیاز اتاق ب ذارمینم

را باال انداخت ... هنوز حرفش را  شیابرو نفس

نکرده بود که دست اشکان به دور تنش حلقه  یحالج

 شد و او را محکم به خود چسباند

 ... دردسر داره خانوم ! ادیز ی_ دلبر



در چشمان اشکان پوزخند  رهیرا نباخت و خ خودش

و  دیش را به رخ اشکان کشراست یزد ... چال گونه 

 اش شد رهیدر سکوت خ

سر کارش بگذارد ...  یاما عادت نداشت دختر اشکان

 خواستیو نم ستینفس چ یعلت کارها دانستیم

 مغلوبش شود ... 

 شیلب ها یرو قیعم یرا جلو برد و بوسه ا سرش

 زد

 _ دامنتو عوض کن
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که هنوز در شوک کار اشکان بود با بهت  نفس

 داد شینگاهش را از چشمان اشکان گرفت و به پاها

 یپا یکفشش را رو یخودش آمد و با اخم پاشنه  به

آخ  یکه صدا یاشکان گذاشت و فشرد ... طور

 اشکان در آمد



تو  ریبگ ادی...  دمیپوشی_ قرار بود عوضش کنم نم

 ! یمن دخالت نکن یمسائل شخص

 یپا کیهم فشرد و همان طور که  یلب رو اشکان

 به جلو برداشت ... یبود قدم شیپا ینفس رو

 وفتدین نکهیعقب تر رفت و از ترس ا یقدم نفس

 اشکان را چنگ زد راهنیپ

 ؟ یکنی_ چکار م

 گرید یقدم یو بدون حرف یجد یبا چشمان اشکان

نفس به تخت خورد و با  یت پاجلو رفت ... پش

تخت افتاد و  یکه اشکان به او آورد رو یفشار

 زد مهیخ شیاشکان هم رو

و سرش  دینفس چرخ ی دهیدر صورت ترس نگاهش

 گردن نفس فرو برد یرا در گود

 ی... چون اون یمنو محک بزن ینکن اراده  ی_ سع

 ! ییتو کنهیکه ضرر م

به گردن نفس زد و  نباریمحکمتر از قبل ا یا بوسه

 سرش را بلند کرد یکم

 ! ستمینگفتم مرد ن ی... ول ستمی_ گفتم شل ن



 نهیس یو سکوت کرده بود ... قفسه  دهیترس نفس

اشکان  شیاز پ شیو ب رفتیم نییاش مدام باال و پا

 کردیقرار م یرا ب

شکم برهنه و تخت نفس نشست و به  یرو دستش

 نوازشش کرد یآرام

... تو  ترسمیدارم و نه م ییا تو نه ابا_ من از بودن ب

 ؟ یچ

لب باز  ینفس توانست حرف بزند ... به آرام باالخره

 کرد

 یستینامرد ن ی_ گفته بود

 در چشمانش جواب داد رهیخ اشکان

 ! ستمی_ ن

و خودم نخوام ، دست از  یتا عاشقم نش ی_ گفته بود

 ! یکنیپا خطا نم

 _ هنوزم سر حرفم هستم ... اما ...

تن نفس نشست و با مکث به چشمان  یرو نگاهش

 نفس برگشت



و  رهیموش کوچولو مدام جلوت رژه م هی ی_ وقت

به چنگش  یو نخوا ی... مگه مرد نباش کنهیم یطناز

 ! یاریب

 ... دیایکرد از موضع خودش کوتاه ن یسع نفس

 ! یجنبه ا ی... تو ب ستنین یمن طور ی_ لباس ها

 ! نتتیبب یختیر نیا عادیم خوامی_ نم

 ! یباش یرتیغ ادی_ بهت نم

و زمزمه  دیصورت نفس کش یرو یرا به آرام لبش

 کرد

مال منه ...  یکی ی... اما وقت هیپسر خوب عادی_ م

نگاه چپ بهش  ادیبا شرط و شروط ... خوشم نم یحت

 باشه ! یکنجکاو یاگه از رو ی... حت وفتهیب

را تکان داد تا بتواند اشکان را کنار  شیپاها نفس

 بزند ...

 امین ییباهات جا گهینکن د ی_ برو عقب ... کار

گرفت و با لبخند  شیپاها نیاو را محکم تر ب اشکان

 نگاهش کرد

 یبرا یذاریخاصت رو م ی... اما لباس ها یای_ م

 ! میبود ییکه دوتا یوقت



 _ مگه مغز خر خوردم ؟

دوباره  رهیمهربان و خ یگاهلبخند زد و با ن اشکان

 را شکار کرد شیلبها

فکر و ذکرم  ی... همه  ی_ نه ... مغز منو خورد

 توسرم ! ادیب تونهیبجز تو نم یچیو ه یشد

دور نفس محکمتر شد و متوجه نرمش نفس  دستانش

 هم شد ...

 _ نفس !

 رهیدو با وحشت تکان خوردند و به در باز اتاق خ هر

 بود ! رهیکه با دهان باز به آن دو خ یینایشدند و ل
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 داخل اتاق رفت و به آن دو نگاه کرد یقدم نایل

 چه خبره ؟! نجای_ ا



به  یزودتر به خودش آمد ... بلند شد و قدم نفس

 برداشت نایطرف ل

 نییپا می... بر یچی_ ه

حرف اشکان به سرعت به طرف در رفت و  نیا با

 دستش را به چهار چوب در گرفت و مانع نفس شد

 ، بعد ! یکنی_ لباستو عوض م

 کرد زیبا خشم نگاهش کرد و چشمانش را ر نفس

 ... نداره ! ی_ به تو ... ربط

به هر دوشان انداخت و به  ینگاه یحال یبا ب نایل

 طرف در رفت

...  یمن برم ، اوک نکهیا یبرا هیباز اهیس نیگه ا_ ا

 میآورد لهارویوسا عادی... با م نییپا رمیمن م

،  میبساط ناهارو آماده کن میخواهیآشپزخونه ... م

 دییایزودتر ب

کنار اشکان گذشت و به محض رفتنش اشکان در  از

 ستادیرا بست و مقابل نفس ا

لحظه  هی ادیچشمش پاکه ... اما من خوشم نم عادی_ م

 ! وفتهیب کتیهم نگاش به کمر بار

 به خودش کرد و پوزخند زد ینگاه نفس



هست و به چشم  کیبپوشم کمرم بار ی_ من هر لباس

 ! ادیم

نفس شد و به چشمانش  یبند دو طرف پهلو دستش

 شد رهیخ

 ی... طور ادیبه چشم م شتریب ینجوری_ آره ... اما ا

 ... خوادیکه آدم دلش م

 را ادامه نداد و نفس لبخند زداش  جمله

نشده ...  یما جد نیب یچی_ اشکان جان ... هنوز ه

 ! اریدر ن یباز یرتیبرا من غ

نفس را مجبور کرد عقب برود و به  شیقدم ها با

سرش را باال آورد تا  نکهیبچسبد ... به محض ا وارید

اشکان را نگاه کند ، اشکان سرش را خم کرد و گونه 

 دیاش را بوس

 ! خوامتیو من م هیجد زی_ همه چ

مات شد و در سکوت نگاهش کرد که اشکان  نگاهش

 دیصورتش را بوس گریطرف د

رحمانه چشمان  یبسته شدند و اشکان ب چشمانش

 نجوا کرد یو به آرام دیبسته اش را بوس



... اما خواب  یاومد میکه تو زندگ ستیوقت ن یلی_ خ

 ! یو خوراکمو گرفت

 رهیچشم باز کرد و به اشکان خ یشتریبا بهت ب نفس

 شد ...

 شیاشکان برا یو حرفها دیکوبیامان م یب قلبش

 بود بیداشتند و عج یتازگ

 گردنش را شکار کرد یاشکان خم شد و گود سر

که سنگ بودم و  یکه من ادی... اونقدر ز ی_ تو لوند

 ! هیبه حال بق ی... وا یکرد ریخورد خاکش

دستانش را محکمتر  یتاب یزد و با ب یگرید ی بوسه

بلندش  واریبه د دهیقفل کمرش کرد و همان طور چسب

 کرد ...

و چشم بست  زدیدر نگاه مات نفس دو دو م نگاهش

 قلب نفس گذاشت یو سرش را رو

 ! کوبهیمن داره م ی... برا کوبهی_ داره م

را نداشت ...  یکار چیه ییمسخ شده و توانا نفس

 اش از کار افتاده بود یزبان شش متر ایگو

اشکان فرو رفتند  و مجبورش  یداخل موها دستانش

 کرد سرش را بلند کند



 ! هیفیکث ی... باز هی_ اگه ... اگه باز

...  اوردیچند کلمه را به زبان ب نیزور توانست ا به

اما اشکان نگاهش با قبل تفاوت داشت ... خواستن را 

 زدیم ادیفر

و چشم اون دوتا جل خوامی_ عوضش کن ... نم

 از دست بدم ! مویخوددار

او  یتاب یدندان فشرد و اشکان با ب ریلبش را ز نفس

 گذاشت نیزم یرا رو

 فشیکوچکش را در دست گرفت و به طرف ک دستان

 برد

 ... عوضش کن ! ای_ ب

آمده چشم بست و  شیکه پ یاز جو یبا کالفگ نفس

 باز کرد

لباس  هیو فقط  فهی! ک ستیکه ... کمد ن ینیبی_ م

 برگشتن آوردم یبرا یمعمول

 _ همونو بپوش

 پوشمیمانتو م ریز ی... برا هی_ اون لباس توخونه ا

 ! خوامی... نم



رو بذار کنار نفسم ... مهم منم که  ی_ سرتق باز

 ! دمیهاتو د ییبایز

 رونی_ از اتاق برو ب

 داد یفیابرو باال انداخت و سرش را تکان خف اشکان

 _ چرا ؟

 آورد و نشانش داد رونیب فشیرا از ک اسلب

 _ لباسمو عوض کنم

خم شد و  یدختر کش زد و با خوشحال یلبخند اشکان

 دینفس را بوس یگونه 

 _ نوکرتم !

 از اتاق اشاره کرد رونیلبخند زد و به ب نفس

 ها حرف نزن ! ی_ مثل دهه چهل

 ؟ یدوست ندار نی_ چرا ؟ فرد

رفت و  رونیو اشکان با لبخند از اتاق ب دیخند نفس

 در را بست

 در دستش را مشت کرد و مقابل صورتش گرفت پشت

 ! سی_ 



را نرم کند ...  ریبود آن دختر نفوذ ناپذ توانسته

بود ...  نیاصرار امروزش هم هم لیدل نیشتریب

 ! تواندیبه خودش ثابت کند که م خواستیم

را مشغول آماده  عادیو م نایرفت و ل نییپله ها پا از

 دیکردن جوجه ها د

 _ دستتون درد نکنه بچه ها

 با اخم نگاهش کرد و پوزخند زد نایل

، ما  ینفس رو خفت کن یریم یچونیپیم ی_ وقت

 ! گهید میهمه کارهارو بکن میشیمجبور م

 زد و متواضعانه سرش را خم کرد لبخند

 کردم ! هشی_ خفتش نکردم ... فقط توج

وارد آشپزخانه  زانیآو یا افهیموقع نفس با ق همان

 شد

که تنش کرده بود  یشرت و شلوار یت دنیبا د نایل

 پوزخند زد

 ؟! یشد نفس ؟ باخت ی_ چ

 لبش را جلو داد و چشمانش را در کاسه گرداند نفس



جون ... نترس ،  نایل شمارندیم زیی_ جوجه رو آخر پا

 ! ستمیبازنده من ن

نفس حلقه کرد و  یور شانه و دست د دیخند اشکان

 کنار گوشش زمزمه کرد

 یاالن هرچ نی؟ شما امر کن ... هم زیی_ چرا آخر پا

...  شمارمیو برات م کنمیهست دسته م ایجوجه تو دن

 یاشاره اش هر کار هیبلده و با  یکه دلبر یاون

 دلم ! زیعز ییبراش تو کنمیبخواد م

 ی رهیخورد ... نگاهش در نگاه ت کهی گریبار د نفس

 شیاز قبل از مرد روبرو شیاشکان قفل شد و ب

 ! دیترس
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 یجوجه درست کردند و با شوخ الیو بزرگ اطیح در

 خنده خوردند ... 



ه نفس بود ، از جوجه از حد ب شیحواسش ب اشکان

که در  ییو بال ها گذاشتیکه در دهانش م ییها

 کردیم یبشقابش خال

 نیباور کند ا خواستیدر خودش غرق بود ... نم نفس

 خواستیاز حد از دوست داشتن است .نم شیتوجه ب

 شود ! ریدر گ

با اشکان  یفقط و فقط محض خنده و وقت گذران او

 دوست شده بود ... اما اشکان ...

در نقشش فرو  یادیز ایواقعا دوستش داشت ...  ای

 رفته بود !

 ندیکند و بب یقرارشان افتاد ... قرار بود دلبر ادی

دارد ! قرار بود اشکان را خلع  دارینازش تا کجا خر

 سالح کند و اکنون خودش خلع سالح شده بود !

را فراهم کردند و اشکان  یاز ناهار بساط چا بعد

 به دست نفس داد یچا یفنجان

 ! ی_ تو فکر

 سرش را تکان داد و نگاه از باغ نگرفت نفس

 _ اوهوم

 شده ؟ ی_ چ



را از باغ جدا کرد و به اشکان دوخت ...  نگاهش

 ! رهیو خ میمستق

 یملوس رو یکه در سرش جرقه زد لبخند یفکر با

خودش را به  نایو ل عادیتوجه به م یلب نشاند و ب

 یکه به راحت کیتر کرد ... آنقدر نزد کیاشکان نزد

اشکان گذاشت و چشمانش را  ی نهیس یسرش را رو

 بست ...

از کار نفس جا خورد ... مات و مبهوت  اشکان

 با لبخند بلند شد عادیانداخت و م عادیبه م ینگاه

 یکم خصوص هی... جو  نایاون طرف باغ ل میبر ای_ ب

 شد !

به تشکر چشمانش را گفته بود و اشکان بنا  هیکنا با

 بست و باز کرد

اشکان به دور  ی، دست ها نایو ل عادیدور شدن م با

 نشست ... شیموها یشدند و سرش رو دهیچینفس پ

 و کنار گوشش زمزمه کرد دیسرش را بوس یآرام به

 یدادیخبر م هی؟  کنمیدفعه من سنکوپ م هی یگی_ نم

 قبلش دختر !



سرش را بلند کرد و به چشمان اشکان  یلحظه ا نفس

 ینگاه کرد ... لبخند زد و دوباره سرش را به قفسه 

 اشکان چسباند ی نهیس

 ! ادیم کدفعهی...  کنهی_ عشق که خبر نم

جا خورد ... دستانش محکم  دیکه شن یاز حرف اشکان

 شدند دهیچیتر به دور نفس پ

 ؟ ی_ قصد جونمو کرد

اشکان  ی نهیسهمانطور که سرش را به  نفس

و رو شد  ریچسبانده بود ، تکان داد ... دل اشکان ز

 ... 

...  شینگرفتن ها یکردن ها و جد یتمام نقش باز با

که گذشتن از کنارش  کردیرفتار م یدختر طور نیا

 مشکل بود !

بلند نفس به گردش در آمد و  یموها نیب دستش

 نوازششان کرد

 _ نفس 

 _ جونم ؟

 ؟! یدل ببر یخوایم ای؟  ی_ دل داد



و دستانش  دیسرش را عقب کش ی... کم دیخند نفس

 را ماهرانه دور گردن اشکان حلقه کرد

 ؟ یکنیفکر م ی_ تو چ

 شد ... رهیبارش خ طنتیبه چشمان ش اشکان

 ... یدل ببر یخوایم کنمی_ من فکر م

کوتاه  یحرفش خم شدن سرش و بوسه ا ی ادامه

نفس را گرفت و لبان نفس بود . دو طرف کمر  یرو

 خود نشاند ... یپا یاو را بلند کرد و رو

 حرف نداره ! تی_ دلبر

... نفس  دینفس را بوس یسرش خم شد و به آرام باز

 اش هم کرد ! ینه تنها مقاومت نکرد ... بلکه همراه

و با چشمان خمار به  دیسرش را عقب کش اشکان

شد و سپس سرش را در گردن  رهیچشمان نفس خ

 زد قیعم ینفس فرو بردو بوسه ا

 ! یلی... خ یهست یخواستن یلی_ خ

 یموها نیکرد و دستانش را ب یزیر یخنده  نفس

 اشکان فرو برد ...

 ! یهست یجذاب لعنت هی_ تو هم 



لب اشکان نشست و سرش را  یلبخند رو فشیتعر از

 و نگاهش کرد دیعقب کش

 ؟ خواستیدلم م یاالن چ یدونی_ م

 ؟ ی_ چ

دل  هی_ که اون دو تا نخاله همراهمون نبودن و من 

 ... ریس

شد.  رهیاش را قطع کرد و با لبخند به نفس خ جمله

نفس هم خودش را نباخت و با لبخند نگاهش کرد. 

 عادیم یبه آن طرف باغ انداخت و وقت یاشکان نگاه

 الیبا خ دیتاب پشت به خودشان د یرا رو نایو ل

 آسوده ادامه داد

 باال ؟ می_ بر

 لبخند زد طنتیابرو باال انداخت و با ش نفس

 بشه ؟ ی_ که چ

 بخورمت ! ریدل س هی_ که 

 ! یرو دل کن ترسمی_ م

 ! شهینم میچی_ نترس ... من ه

 گذاشت شیو چال گونه اش را به نما دیخند نفس



 بشه ! میزیمن چ ترسمی_ اونکه بعله ... م

 طونیو با همان نگاه ش دیرا نوش شیاز چا یا جرعه

 به اشکان چشم دوخت ...

منظورش را گفته بود ،  مایکه مستق اشکان

اصرار کند و خودش را  نیاز ا شیب خواستینم

تکرار نکرد و دوباره  گرید نیهم یکوچک کند ، برا

 نشاند شیپا ینفس را بلند کرد و رو

 جات بهتره ! نجای_ ا

 _ اشکان

 _ جانم ؟

 ؟ یداشت ادیدختر ز _ تو دوست

 _ اوهوم ... تا دلت بخواد !

 _ اما من تا حاال دوست پسر نداشتم !

 مگه ؟ هی_ خب ... چ

... من ... من   یبلد کار یادیکه تو ز نهی_ منظورم ا

 تشی... واقع امیپا به پات جلو ب تونمیتا کجا م دونمینم

 ترسمی... من م یرو بخوا



 ینفس را نوازش کرد و با مهربان یموها اشکان

 نگاهش کرد

 ؟ ی_ از چ

 نیبهت دل ببندم و تو ... ع نکهی_ از دل بستن ! ا

 نباشه ! التیخ

 ؟ میشرط نبست نی_ مگه ما سر هم

کم نگرانم ...  هیبگم ؟  ی... چطور ی_ چرا ... ول

کار دستم بده ... من  یباز نیشرط و ا نیا ترسمیم

عادت به باختن ندارم ... اگه ببازم ... اگه خودمو 

که دنبالش اومدم سرابه ... نابود  ینیببازم و بفهمم ا

ازم  یچیه دونمیو م شناسمی... خودمو م شمیم

 گهیمتحرک که د یمرده  هیبه  شمیم لیو تبد مونهینم

 ! ستیبراش مهم ن یچیه

که لرز به  یگفت، طور تیرا با صداقت و جد حرفش

 جان اشکان افتاد.
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 ...  شدینفس مدام در ذهنش تکرار م ی جمله

 منکر صداقت چشمان نفس شود توانستینم

که بسته  یشرط نکهیبود ... ا دهیترس ندهیآ از

 به نفس بزند یجد بیو آس ردیا بگر بانشیگر

 طنتیفرق داشت ... ش گرید ینفس با دخترها جنس

بود ، اما ذاتش پاک بود ، بکر بود و  هیداشت و پا

 بود ! دهیرا نچش یطعم عشق و دلدادگ

 وجدان گرفته بود و کم آورده بود عذاب

 یرفتند ، اما او رو الیاستراحت به داخل و یبرا همه

 رهیو به آسمان خ دیبود دراز کش اطیکه در ح یتخت

 شد ...

که عقب  دادی... مدام اخطار  م دادیاخطار م مغزش

 کند ... اما گوشش بدهکار نبود ! ینینش

بسته بود ، دلش  امیکه با ت یاز شرط ییجدا

تا  ندیبب خواستینفس را محک بزند ... م خواستیم

 ... دیآ یم شیکجا پا به پا

از احساس  یش ناشدلهره داشت ، ترس یکم فقط

، مثل  ختیریمعادالتش را بهم م ینفس بود که گاه



شده بود و از  رهیامروز ظهر که به چشمانش خ نیهم

 اش گفته بود ! ینگران

گرفت  یدر کنارش ، نگاه از آسمان آب ینشستن کس با

 شد رهیو به آن شخص خ

 ؟ ی_ تو فکر

 دیکش قیگرفت و نفس عم عادیاز م نگاه

 _ نگرانم

 ؟ ی_ نگران چ

 _ نفس !

 باال بپرد عادیم یباعث شد ابروها حرفش

 افتاده ؟ ی_ اتفاق

، با نفس هم شرط  میبست امیکه با ت یاز شرط ی_ جدا

رو ببازه  نشیکه طرف مقابل دل و د میکن یکار میبست

! 

 تو ؟! ی_ چرا ؟ مگه خل

 _ نفس شرط گذاشت ...

 _ پس به خودش مطمئنه !



بلده ... اما خب  ی_ اون ذاتا طنازه ... لونده و دلبر

 باد بلرزم ! نیکه با ا ستمین یدی... منم ب

 ؟ یهست ی_ پس نگران چ

دارم عذاب  ییجورا هی_ گفتم که ... نگران نفسم ، 

 رمیگیوجدان م

 ریکارت بودم ، االنم د نی_ منکه از اولم مخالف ا

 یکنار بکش یتونینشده ... م

بر لب نگاهش  یباال رفته و پوزخند یبروبا ا اشکان

 کرد

 ؟! ستمیمن اهل جا زد ن یدونی_ هنوز نم

 هم فشرد ... یبا خشم دندان رو عادیم

 هوی،  یوفتیم ریکجا گ نی_ باشه ... جا نزن و بعد بب

 ! شینه راه پ یکه نه راه پس دار یهست ییجا ینیبیم

 ! خوامشی_ م

 ؟! ی_ چ

 ...  خوامی_ نفس رو م

 یاریکم نم یگی؟ مگه نم یقول نداد امی_ مگه به ت

 شد ؟! ی... پس چ



 نیتو وجودم نسبت به ا یحس هی_ دل نبستم ... اما 

برم ... برم  شیتا تهش پ خوادیدختر دارم که دلم م

 ! بندهیدل م یدختر ک نیقراره بشه و ا یچ نمیبب

... قرار بود اونشب  نی... منو بب هیخطرناک ی_ باز

رو گرم کنم ، اما االن دارم باهاش قرار  نایلفقط سر 

 ! نمشیبب خوادیو هر روز دلم م ذارمیم

 ! یندار یتی، تو که ممنوع نشی_ خب بب

دوست بشم  نایبا ل تونمی... من م گمیم نوی_ د منم هم

 یباهاش ازدواج کنم ، اما تو چ خوامشیم دمیو اگه د

 یخوای؟ م یچ یو گرفتار شد یدل باخت یدی؟ اگه د

 یبرو به جهنم ؟ کس یبگ امیو به ت یهمه چ ریز یبزن

 بگه ! زویهمه چ تونهینفسه و م یکه پسر عمو

... به خودم مطمئنم ... اگرم بر  شمی_ من عاشق نم

به تخته خورد و عاشقش شدم ...  یفرض محال ، در

 ! گمیبه نفس م زویهمه چ امیقبل از ت

ر به س ینگاه از اشکان گرفت و به کوه ها عادیم

 شد رهیخ شیروبرو ی دهیفلک کش

برات  یبره ... ول شیقدر راحت پ نیهم دوارمی_ ام

 ! قینگرانم رف



 گهید یکینگران باشه  دیکه با ی_ نگران نباش ، اون

 اس ...
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 نفس را صدا زد یبه در انداخت و به آرام ینگاه نایل

 یرو ادهیانقدر ز یگیتو ؟ نم یکنیم ینجوری_ چرا ا

 ؟ دهیکار دستت م

 ابرو باال انداخت و لبخند زد نفس

 زی؟ مگه دارم چ یچ یرو ادهیتو ؟ ز یگیم ی_ چ

 ؟ خورمیم یزیم

 یخوریم یادیگ ... ز یآره ... دار یشنوی_ از من م

! 

 !  تیترب ی_ ب

بودم  دهی... تو اتاق من نرس اریدر ن ی_ مسخره باز

 چپت کرده بود ! یلقمه  هی



 با خنده شانه باال انداخت نفس

 ؟! شهیم ی_ خب بکنه ، مگه چ

 کیچشمانش را گرد کرد و با حرص به نفس نزد نایل

 شد

 خطرناکه ... تابلوئه برات نقشه داره گمی_ م

چه  ینیبیم ی_ خب منم براش نقشه دارم ، صبر کن

 ارمیسرش م ییبال

 ! ارهی_ البته اگه قبل از تو اون بال سر تو ن

را برداشت  یچا یبه قهقهه افتاد و با خنده قور نفس

 و فنجان ها را پر کرد

 اطیح میبر ای_ ب

 کینزد ترسمیشما دوتا منم م یرفتارها نی_ واال با ا

 برم عادیم

 قشیاس ، مثل اون رف زهیپاستور عادی_ نترس ... م

 ستیهفت خط ن

 ریتو دهن ش یریهفت خطه و باز م یدونی_ خوبه م

! 



هم ظرف  نایرفت و ل رونیبا لبخند از سالن ب نفس

 شکالت را برداشت و دنبالش رفت

نفس به اشکان اشاره کرد و اشکان به  دنیبا د عادیم

 شد رهیراه رفتن خرامان خرامان نفس خ

 !_ المصب راه رفتنش هم پر از ناز و اطواره 

 ! ادی_ ادا م

 امیت کنمیفکر م ی... گاه هینجوری... ذاتا ا ری_ نخ

 حق داره دلش رو ببازه !

را  یچا ینینفس سکوت کرد و با لبخند س دنیرس با

 گرفت

 _ دست گلت درد نکنه خانوم

 لبخند زد و کنار اشکان نشست نفس

 آقا ! زی_ زبون نر

 لپ نفس مقابله کند و با دنینتوانست با کش اشکان

 دیتمام توانش لپ نفس را کش

 شیصدا هیبا گال ناینفس بلند شد و همان لحظه ل غیج

 کرد

 دیکن تیمنو اذ ی_ آقا اشکان کم دختر عمو



 کنمیم تشی_ دختر عموت پدر منو در آورده ، من اذ

 ؟
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به نفس و سپس به اشکان  یبا لبخند منظور دار نایل

 نگاه کرد

 نی، شما چرا تو دامش افتاد ارهی_ نفس ذاتا پدر در ب

 ؟!

خنده اش را  یکرد جلو یسع عادیو م دیخند نفس

 و دهان اشکان باز ماند ردیبگ

صفت مشترک داشتند و  کی یهمگ ایخانواده گو نیا

 آن هم زبانشان بود ...

 دست خودم نبود و افتادم ! دیشببخ گهی_ د



 عادینشست و م عادیکنار م نایو ل دنیخند یهمگ نباریا

پشت کارش باشد ، دستانش را به  یفکر نکهیبدون ا

 حلقه کرد نایدور کمر ل

 عادیگوش م کیسرش را نزد یاخم کرد و به آرام نایل

 برد

 ! یریبگ ادی_ قرار نبود از دوستت 

هم سرش را جلوتر برد و صورتش را به  عادیم

 داد یچسباند و جوابش را به آرام نایصورت ل

 نگرفتم ... ناخودآگاه بود ! ادی_ 

_ پس دستت رو بردار که منم ناخودآگاه نزنم تو 

 شکمت !

 یدستش را باز کرد و کم یلبخند زد و به آرام عادیم

 فاصله گرفت

متوجه  آن دو بود و یدر گوش یشاهد گفتگو اشکان

موضوع شد ، به افسوس سرش را تکان داد و هر دو 

در هوا ضربه زد  ییگرفت و گو عادیدستش را مقابل م

 ) خاک تو سرت ( ی... به معنا

به  بایو تقر دیاما با لبخند خودش را عقب تر کش نفس

 داد هیاشکان تک



برداشت و  یچا یکرد و فنجان یچشم پوش نایاخم ل از

 به دست اشکان داد

 تو بشم من ! یفدا_ 

 جواب اشکان را داد یبه خنده افتاد و به آرام نفس

 ! یاهل قربون صدقه رفتن باش ادی_ بهت نم

ارزه ، که شما  یطرفم بهش ب دی... با ستمی_ ن

 ! نهیارزشت بش از ا

 زبون باز ! ی_ ا

را  شینفس هم چا یرا خورد و وقت شیچا اشکان

 خورد به نفس اشاره کرد که بلند شود

 میبزن یدور هیتو باغ  میبر ای_ ب

 شد و به سرعت پاسخ داد زیت نایحرفش نگاه ل نیا با

 شی... من ش یکن تشیاذ یدور زدن نبر ی_ به هوا

 دنگ حواسم به شماست !

وار مقابل صورتش بود  دیاشاره اش که تهد انگشت

 ... دیگرفت و بوس عادیرا م

جوابش را  یکار اشکان به خنده افتاد و با لودگ نیا با

 داد



دنگ  شیهست که ش یکی_ خب خدا رو شکر 

 حواستو پرت کنه !

اشاره کرد و سپس دست نفس را  عادیابرو به م با

 تخت بلندش کرد یگرفت و از رو

 نفسم ؟ می_ بر

انداخت و با بستن پلکش جهت  نایبه ل ینگاه نفس

تخت بلند شد و با اشکان همراه شد  یاز رو نانیاطم

... 
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نفس را گرفت و به پشت باغ برد و با انگشت  دست

 را نشانش داد یا شهیش یاشاره اتاقک

 نی_ اونجا رو بب

 ؟ هی_ چ



سرعت  شیلبخند به نفس نگاه کرد و به قدم ها با

 دیبخش

 یفهمیم می_ بر

و طراوت  ژنیاکس یرا باز کرد و انبوه یا شهیش در

 شد شانیها هیوارد ر

 یچوب یبا شوق همه جا را نگاه کرد ، تخت ها نفس

شده و  دهیشکل چ یلیمستط یکه دور تا دور فضا

 دهیرونده پوش یکه با گل ها ییها شهیها از ش وارید

قرار  یکه گوشه ا یرنگ بزرگ ییشده و سماور طال

 داشت

 یمیقد یها ینیو چ یمس یو ظرف ها یمیقد یویراد

 یرا به وجد م نندهیو ب شدیم دهیآنجا د یجا یجا

 آورد

 قشنگه ! یلی_ خ

 در گوشش شیو صدا دیچیاشکان دور کمرش پ دست

 تو ! ی_ نه با اندازه 

 یشد ... سوال رهیو به اشکان خ دیبا بهت چرخ نفس

 کرده بود که نتوانست نپرسد ریذهنش را درگ

 ؟ یگیبپرسم ، راستش رو م یزیچ هی_ 



 به چشمان نفس نگاه کرد طنتیزد و با ش لبخند

 ! کنمیم ی_ سع

،  یدیاز خودت به من نشون م یکه دار یزی_ چ

 ؟! یکنیم ینقش باز یدار ای هیواقع

جا خورد ... اما به سرعت به  یلحظه ا اشکان

 خودش مسلط شد و لبخند زد

 یهم نقش باز ی؟ ! مگه دلدادگ هیچه حرف نی_ ا

 کردن داره ؟

 شانه باال انداخت و سرش را تکان داد نفس

نگذشته ... چه بسا که  مونیاز  دوست یزی_ آخه چ

تا طرف  میبکن میتونیم یهر کار میمنو تو قرار گذاشت

 ؟ نهیاز ا ری... مگه غ میمقابلمونو عاشق کن

 _ نه ...

اومده باشه  شی_ پس اگر عشق در نگاه اول برات پ

،  یعاشقم شده باش امیت یاون شب تو مهمونو 

 نطوری، اما اگه ا شهینقض م یکه با خودم بست یشرط

که من عاشقت بشم ،  یکن یکار یخواینبوده و تازه م

کردن  یهمه ابراز احساست جز نقش باز نیا نیپس ا

 باشه ! تونهینم یچیه



از حد باهوش بود  شیدختر ب نیمردد شد ... ا اشکان

ساده نبود  شناختیکه م یکدام از دختران چیو مثل ه

 ! دیبه او دروغ بگو توانستی... نم

دستانش صورت نفس را قاب گرفت و به چشمانش  با

 شد رهیخ

،  یکنم تو عاشقم بش ی_ درسته که قرار گذاشتم کار

 نداده که خودم عاشقت نشده باشم ! یلیاما دل

چه  دانستیاش شد ... نم رهیخ یحرکت چیه یب نفس

 نشان دهد ... یو چه عکس العمل دیگوب

 خارج نشد نشانیاز ب یتکان خورد و حرف شیلبها

مردانه  یبود ، لبخند دهیحرفش را د ریکه تاث اشکان

 دینفس را بوس یشانیپ یزد و به آرام

از شب اول ازت خوشم اومد ، اما  شمینم نی_ منکر ا

... هر بار که  دنتیبعد از اون ... بعد از هر بار د

بهت فکر نکنم  تونمینم نمیبی، م کنمیم یازت خداحافظ

! 

نبود ، اما حق  یدوخت ... خجالت نینگاه به زم نفس

 اشکان ذوب شود ! یداشت با حرف ها

 ؟ یشرط منو باخت یعنی نی_ ا



انگشتش  نیبه خنده افتاد و صورت نفس را ب اشکان

 گرفت

ت من به نفع ... قرار نشد از اعترافا یآ یآ ی_ آ

 دختر خانوم ! یخودت سواستفاده کن

 و اخم کرد دیسرش را عقب کش نفس

 ! ستیبا خودت معلوم ن فتی_ احتماال تکل

محض  قتیحق نی... ا ستیبا دلم معلوم ن فمی_ تکل

 وجود منه نفس !

صادقانه تر بود و توانست نفس را  نبارشیا اعتراف

 یپنجه  یکه نفس رو یقرار دهد ... طور ریتحت تاث

پا بلند شد و صورتش را مماس با صورت اشکان 

 قرار داد

 ادیاعتراف کنم که کم کم داره ازت خوشم م دی_ منم با

 ! وفتمیعشق ، تو دام ن یبجا دوارمیو ام

به صورت اشکان زد و به  یاتمام حرفش بوسه ا با

 رونیب کیرمانت یسرعت عقب رفت و از آن فضا

 رفت ...
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 یو لبخند زد ... لبخند دیدست به صورتش کش اشکان

از اعتراف نفس ... اما چند لحظه نگذشته بود  نیریش

 نفس کامش تلخ شد  یجمله  یادامه  یادآوریکه با 

 ترس از به دام افتادن داشت و او خود دام بود ! نفس

احساسات بکر نفس ... تصاحبش و خورد  یبرا یدام

 ! اریتمام ع یمغازه  کی یکردن غرورش ... در ازا

 رفت ... رونیو ب دیکش شیموها نیب یدست

 ... دیاطراف باغ نگاه انداخت و نفس را ند به

رفت و نفس را کنار  الیو یجلو نیسنگ ییگام ها با

 دید نایو ل عادیم

 اقیبا اشت عادیبود و م یموضوع فیمشغول تعر نایل

 اش بود رهیخ

 ریآن ها هم تاث یزندگ یرو توانستیم یشرط بند نیا

 بگذارد ... 



 رهیشد ... خ رهینشست و به نفس خ یصندل یرو

 که نگاه نفس را در بر داشت ! یشدن

کرد بر خودش مسلط باشد ،  ینگاه نفس سع دنید با

 زیهمه چ شهیمثل هم دیو با باختیخودش را م دینبا

 احساساتش را ... ی، حت کردیم تیریرا مد

 ینفس جمله ا یبرا شیزد و با تکان دادن لبها لبخند

 کرد یرا هج

 _ دوستت دارم

لبش  یرو بایز ینفس برق زد و سپس لبخند چشمان

 دی، نگاه دزد گذشته ینشست و بر خالف تمام روزها

! 

هم باعث عذاب اشکان شد ...  دنشینگاه دزد نیهم

 شیباز هم حالش خراب شد و به سرعت از جا

 برخواست

 دی، جمع کن گهی، بسه د شهی_ بچه ها ... داره شب م

 ! میبر

با تعجب نگاهش کرد و دستش را در هوا تکان  عادیم

 داد



جا  نی؟ مگه قرار نبود شام هم قیرف یگیم ی_ چ

 ؟ میبخور

 سر باال انداخت و به آسمان اشاره کرد اشکان

دخترها درد سر بشه ...  ی، ممکنه برا شهیم ری_ د

 میبر دیزودتر جمع کن

آمد و با  کشی، نفس نزد نایو ل عادیدور شدن م با

 لبخند دستش را گرفت

بده  ریپدرم بهم گ یخوایو نم یکه به فکر من نی_ هم

ت و ابراز محبتت خاص و که حواست بهم هس نی، هم

کالم بودنت و صد کالم بودن نگاهت  هی نینابه ... هم

 که بگم ... شهی... باعث م

در گوش اشکان  یرا جلو برد و به آرام سرش

 زمزمه کرد

 _ منم دوستت دارم !

 دیدو الیو به طرف و دیهم به سرعت عقب کش باز

مات و مبهوت بود ، اما نتوانست لبخند نزند  اشکان

 بود و جنسش خاص ! یکه طعمش واقع ی. لبخند..

 با خود زمزمه کرد یآرام به

 ! یسرتق دوست داشتن ی_ دختره 
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همه بروند ... شیعمو یقرار بود به خانه  امشب

دست پدرش ندهد  یبهانه ا نکهیا یدعوت بودند و برل

 موافقت کرد که برود ...

 دی، شا کردیحرف گوش م شتریشده و ب یخوب دختر

آپارتمان محبوبش را  یدهایو کل دیایپدرش کوتاه ب

 پس بدهد

،  نیبا شلوار ج دیپوش یرنگ یسرمه ا زیشوم

و  ختیشانه اش ر یفرو حالت دارش را رو یموها

 زد ملیفقط ر

 شینبود و اگر قرار بود آرا ادیز شیکل اهل آرا در

 اشکان بود ! یکند ، فقط برا

لبش نشست و  یرو یاشکان لبخند یادآوری با

کرد و به خودش  ششیآرا زیدستانش را ستون م

 شد رهیخ



حرف آخر  ادیشد و  انیزد و چال گونه اش نما لبخند

 آن روز اشکان افتاد

؟  ادیصورتت خوشم م یاز همه از چ شتریب یدونی) م

 و جذابه ( یخواستن یلیخ یلیاز چالونه ات ... خ

مرد خوب بلد بود چگونه  نیعمق گرفت و ا لبخندش

 حرف بزند !

 _ نفس ... نفس ...

فاصله گرفت و مانتو  نهییمادرش از آ یصدا دنیشن با

 رفت رونیو شالش را برداشت و از اتاق ب

 ؟ ی_ آماده ا

 _ آره مامان جان 

 نفس لبخند زد دنیآمد و باد نرویهم از اتاق ب پدرش

 ؟ دی_ آماده ا

 _ بله ... فقط ... بابا ...

 نگاهش کرد و سرش را تکان داد پدرش

 _ جان بابا ؟

بگم ؟ اگه عمو  یوقت ... اگه امشب ... چطور هی_ 

 زدن ... یحرف



 متوجه شد و با لبخند نگاهش کرد پدرش

 بزنن یحرف ذارمی_ نگران نباش بابا جون ، نم

 

عمه  یخانواده  دندیعمو ناصر رس یبه خانه  یوقت

 الله اش هم آمده بودند ...

 نایکردند و به طرف ل یهمه سالم و احوال پرس با

 رفت

 ؟ دیاومد ی_ ک

 شهیم یساعت می_ ن

 امینگاه کرد و همان لحظه ت شیلبخند به زن عمو با

 کنارش را اشغال کرد یصندل

نگاه کرد و خواست نگاه  امیحفظ لبخندش به ت با

 دست خود گرفت نیدستش را ب امیکه ت ردیبگ

 _ دلم برات تنگ شده بود

 احساس گفت و باعث جمع شدن صورت نفس شد با

 میدیرو د گهیکه همد ستیوقت ن یلی_ خ

 گذشته ! یلیمن ... خ یبرا ی، ول دیتو شا ی_ برا

 را تکان داد شیو پا دیدستش را عقب کش نفس



 ینش یکسنقدر زود دلتنگکن ا ی_ سع

تو تنگ  ی... فقط دلم برا شمینم یکس چی_ دلتنگ ه

 ! شهیم

نگاه کرد و  نایگرفت و به ل امینگاهش را از ت نفس

 پوزخند زد

ناز کن که خودم همه رو  یخوای_ ناز کن ... هرقدر م

 ! دارمیخر

 شد رهیخ امیسرش را برگرداند و به ت یبا کالفگ نفس

...  ستمین یجان ... من ... اصال ... ازدواج امی_ ت

احساست  یکه برا یازدواج کن یکیکن با  یسع

 ارزش قائل بشه و دوستت داشته باشه !

 یذاریو نم ادهی، فقط غرورت ز ی_ تو هم دوستم دار

! 

و نگاهش را به سقف  دیبه سرش کش یدست نفس

 دوخت ...

رف و شربت تعا ستادیزمان خدمه مقابلشان ا همان

 کرد

اش  ی... خنک دیبرداشت و نوش یوانیکرد و ل تشکر

 کردیاعصاب خرابش را آرام م



 ... مادرت گفتن کارتون دارن امی_ آقا ت

ابرو باال انداخت و سرش را تکان داد و با لبخند  امیت

 بلند شد یصندل یاز رو

 نگاه کرد نایدور شد و نفس با حرص به ل خدمتکار

 ... پررو ترم شده ! یچیه رهی_ از رو که نم
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ساعت از نشستنشان نگذشته بود که  مین هنوز

نگاه کرد و  امیعموناصرش با لبخند به نفس و ت

 را صاف کرد و برادرش را صدا زد شیصدا

 یزیچ هی میحاال که جمع هست خواستمی_ داداش ... م

 بگم...

مشت  نیسرش را تکان داد و دستان نازن منصور

 شدند

 دیی_ بفرما



 یخواستگار امیت یکه ما نفس جان رو برا دیدونی_ م

، اما بهتره زودتر  میفعال صبر کن دی... گفته بود میکرد

 ... ی، اگه اجازه بد رنیسرو سامون بگ

کرد و دستش را حرف برادر بزرگش را قطع  منصور

 مقابلش گرفت

 ی، منم گفتن دی_ اجازه بده داداش ... شما قبال گفت

االن که ما مهمان شما  ستیهارو گفتم ، درست ن

هر  امیحرف ها زده بشه ، نفس و ت نیا میهست

 ییدوشون بزرگ و عاقل هستن ، هر کدوم فکرها

 یچ یاز زندگ دوننیشون دارن و م ندهیآ یبرا

اگر  اما...  ستی، نفس فعال تو فکر ازدواج ن خوانیم

 ! دیدمختاریریزن بگ امیت یبرا دیخواهیشما م

... پدرش  ختیفرو ر جانیو ه ینفس از خوش قلب

سنگ تمام گذاشته بود و مقابل برادرش قد الم کرده 

 بود

 ، منتها ... میریزن بگ امیت یبرا میخواهی_ ما م

 قطع شد  امیحرفش توسط ت نباریا

 ! خوامیمن فقط نفس رو م_ 



مقابل  امیبر فضا حاکم شد ... ت ینیسنگ سکوت

 ! دیزده بود که نبا یبزرگتر ها حرف

 با خشم نگاهش کرد ... ناصر

 ! امی_ ت

اگه  گنیزدم ؟ عمو م ی_ بله بابا جون ؟ مگه بد حرف

فقط  گمی، اما من م دیریبراش زن بگ دیبر دیعجله دار

 ادهیکه عالقه ام بهش ز یو با وجود خوامینفس رو م

ازدواج نداشته باشه  یکه خودش آمادگ ی، اما تا زمان

 ! کنمیصبر م

 جان ، مامان ... امی_ ت

 یعمو ... منو به داماد خوامیجواب م هی_ من فقط 

، من صد  دینه ؟ االن جوابمو بد ای دیکنیتون قبول م

 ! مونمیسالم باشه منتظر م

 موید پسرم ، اومداز االن جلو جلو حرف ز شهی_ نم

... 

حرف  نیبا طعنه و خنده ب امیمادر ت نباریا

 برادرشوهرش آمد

اومد ، اون  امیبهتر از ت یکی موی_ آره خب ... اومد

 چند سال صبر کرده ! امیداره که ت یتیوقت چه اهم



 هی موی... اومد ستین ینجوری_ نه زن داداش ، ا

شد  گهید یکیعاشق  امیاصال خود ت ایافتاد ،  یاتفاق

 یلی؟ حرف جلو جلو زده نشه خ ی... اون وقت چ

 نهیا یامروز برا یمهمون دونستمیبهتره ، من اگه م

،  دیبشون یو حرفتونو به کرس دیکه دختر نشون کن

 ... ومدمیاصال نم

 و نفس نگاه کرد نیمبل بلند شد و به نازن یرو از

 ! میبر دی_ پاش

زدند ... اما  شیو صدا ستادندیو الله همزمان ا ناصر

گونه بود  نیهم شهیکالم بود ، هم کیمنصور حرفش 

 ! شهیو در مورد نفس بدتر از هم

 نایبه ل یزیو چشمک ر ستادیاز خدا خواسته ا نفس

 زد ...

را دست گرفت و زودتر از پدر و مادرش به  فشیک

 کرد یخداحافظ یطرف در رفت و به آرام

را از عموجانش  یبرخورد نیکه انتظار چن امیت

از  نکهینداشت ، با خشم دست مشت کرد و بدون ا

 شد ! رهیخ شیبلند شود ، با اخم به عمو شیجا



با شوهر خواهرش دست داد و در آخر دستش  منصور

کرد ،  یبرادرش گذاشت و خداحافظ یشانه  یرا رو

کرد و به  یهم به سرعت با همه خداحافظ نینازن

 رفت ... رونیدنبال شوهرش از خانه ب

قرار گرفت و  نیسنگ یناصر در سکوت یخانه  جو

 ... دیبه اتاقش رفت و در ر بهم کوب یبدون حرف امیت

پر غم رفتن برادرزاده اش را دنبال کرد  یبا نگاه الله

 و با افسوس سر تکان داد

پسر هنوز  نیحق داشت موافقت نکند ، ا منصور

 بچه بود ! یلیخ
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نشستن ، نفس خودش را  نیدر ماش نکهیمحض ا به

و صورت  دیپدر و مادرش جلو کش یصندل نیاز ب

 دیپدرش را بوس

 _ نفس قربونت بشه باباجونم !



چشم به دختر  یکرد و از گوشه  یخنده ا منصور

 نه اش نگاه کرددا کی یکی

 بزنن ! ی_ قول داده بودم اجازه ندم حرف

لوس ننر  یخوشم اومد ، حقش بود ، پسره  یلی_ خ

! 

 _ نفس !

ببرد ...  نیپدرش هم نتوانست لبخندش را از ب تذکر

 داد و سرش را باال گرفت هیو تک دیخند

انگار به ما لطف کردن از من  کننیرفتار م یجوری_ 

که  یعموجون ... پولدار کردن ، خب یخواستگار

که شما و زن و بچه ات فکر  میپول یباش ، مگه ما ب

 ؟! دیکم از پادشاه ها ندار دیکنیم

 به نفس انداخت ... یلبخند زد و نگاه نینازن

بهتره ،  یلیاز بابات خ شی_ خب عموت وضع مال

برادر بزرگتره و چند سال زودتر شروع به کار و 

 تجارت کرده !

به پسر  شترشی_ البته ثروت بابابزرگم بخش ب

 ! دیارشدش رس

 زد شیمنصور ساکت نماند و اخطار گونه صدا نباریا



 _ نفس !

داشت و نداشت رو به  ی؟ هرچ گمی_ مگه دروغ م

 نام عمو ناصر کرد !

 ! میخودمون دار ی_ ما به اندازه 

و من اصال چشم به ثروت عمو ندارم ،  می_ بله دار

که زن و بچه اش از باال به همه نگاه  ادینماما خوشم 

 ! کننیم

 ی، ازت خواستگار کردنی_ اگه از باال بهت نگاه م

 ! کردنینم

 زد ... یپوزخند صدا دار نفس

...  کردینم نکاروی_ اگه به زن عمو بود صد سال ا

 جونش خواسته قبول کرده ! امیفقط چون ت

 بابا ! هیپسر خوب امی_ ت

 _ خوبه و منم دوسش دارم ، اما مثل برادرم !

نفسش را رها کرد و در فکر فرو رفت ...  منصور

که به  یطرف برادر زاده ا کیبود ...  یسخت تیوضع

پسر نداشته اش دوستش داشت و در  یاندازه 

چقدر عاشق نفس است ، از طرف  خواندیچشمانش م



 خواستیبود و دلش نم شیایدخترش که تمام دن گرید

 بر خالف خواسته اش باشد ! یزیچ چیه

 

[17.07.21 22:00] 

 

  ۴۰مشروطی#زندگ

 

به خانه ، منصور نفس را صدا زد  دنیمحض رس به

 آپارتمانش را مقابلش گرفت ... یها دیو کل

 دیو صورت پدرش را بوس دیکش یپر ذوق غیج نفس

... 

 عاشقتم باباجون _

بود ...  دهیو مدتها بود نفس از دل نخند دیخند منصور

بود ،  دهیخوشحال ند نقدریمدتها بود دخترش را ا

 سخت گرفته بود یادیمدت ز نیا دیشا

 چیبه دخترش داده بود و ه یکه همه نوع آزاد یکس

وقت دخترش را محدود نکرده بود ، حاال با 

بود و از کار اش دخترش را رنجانده  یریسختگ

 امروزش خوشحال بود



نره که از اعتماد من  ادتی_ فقط نفس جان ... 

 ! یسواستفاده نکن

داد ... اماهمان لحظه  نانیبست و به پدرش اطم پلک

 اشکان مقابل چشمانش جان گرفت یچهره 

 فکر نکند و امروز را خراب نکند یزیکرد به چ یسع

 نگاهش را مظلوم کرد یزد و کم لبخند

 االن برم خونه ام ؟ تونمی_ م

 با تعجب نگاهش کرد نینازن

 _ االن ؟

خونم تنگ شده ... چند وقته به گلدون  ی_ دلم برا

 هامم آب ندادم و ممکنه خشک شده باشن !

 و سرش را تکان داد دیخند منصور

 _ برو بابا جون ، فقط زود برگرد

،  میحرف بزن نای_ چشم ... فقط ... امروز نشد با ل

منو امشب  شیپ ادیعمو ب یبگم بعد از خونه  شهیم

 ؟ میاونجا بمون

 اخطار گونه نگاهش کرد نینازن

 ! یکنیسواستفاده م عی_ سر



 میهم نموند شیپ ییوقته دوتا یلی_ خ

 نجایا دییای_ خب ب

 میراحت تر یی؟ اونجا دوتا هی_ چه کار

از قبل خوشحال  شیو نفس ب دفتیبا لبخند پذ منصور

 شد

 یی_ عاشقتم بابا

پدر و مادرش فرستاد و به  یدر هوا برا یبوس

 زد ... رونیسرعت از خانه ب
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 دیکش قیخانه اش را باز کرد و نفس عم در

 خانه شد و به گوشه گوشه اش نگاه کرد وارد

انداخت و ظرف آب را  یراحت یرا رو مانتواش

 رفت شیبرداشت و سراغ گلدان ها

 زرد شده بودند یکم زشیعز یگلها



 را گرفت نایل یکاناپه نشست و شماره  یرو

 _ جونم

 ؟یی_ هنوز خونه عمو

 _ آره

 ؟ ستین ی_ خبر

 _ نه به اون صورت

 ای... من اومدم آپارتمان خودم ، برگشتنه ب ی_ اوک

 نجایا

 ؟ یچطور ؟یک _

 نجایا ایب چونیبپ عتری_ بابا کوتاه اومد ، فقط سر

 _ باشه

 _ خداحافظ

بگذارد ، اما  زیم یرا قطع کرد و خواست رو یگوش

مخاطبانش  ستیزد و به ل یلبخند یزیچ یادآوریبا 

 رفت

 _ جانم ؟

 _ سالم آقا

 ماهت ی_ سالم به رو



 ؟ی_ خوب

 ی_ شما بهتر

 ؟یدونی_ از کجا م

 شادت ! ی_ از صدا

 خبر خوب دارم برات هی_ 

 شده ؟ ی_ چ

 آپارتمانمو پس داد دی_ بابا کل

 _ مبارکه !

 ی_ مرس

 ؟یی_ االن اونجا

 _ اوهوم

 ؟ امی_ ب

 _ نه !

و  یخونه خال یرفت یبگ ی_ چرا؟ مگه زنگ نزد

 ؟ ارمیدرت ب ییاز تنها امیمنم ب یمنتظر

ن و اال نای_ نه جناب ... قبل از شما زنگ زدم به ل

 ! امیدر م ییاز تنها ادیم



 ! نای_ خوش به حال ل

 نفس شد یخاصش باعث خنده  لحن

 ! یکن یحسود ادی_ بهت نم

و با تو تنها باشه  ادیکه ب ی_ من االن به هر کس

 ! شتیپ امیخودم ب دی... فقط با کنمیم یحسود

 آقا ! ی_ ناز بش

زد که باعث سرخ شدن  یلب حرف ریو ز دیخند اشکان

 نفس شد ...

 زد ... دنیگفته بود و نفس هم خودش را به نشن آرام

بود و قلبش ضربان  دهیبود که شن نیا تیواقع اما

 گرفته بود !
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درست  یآمد ، چا رونیاز فکر اشکان ب نایآمدن ل با

 گذاشت زیم یکرد و با شکالت رو



 _ خب ، چه خبر؟

 میریجلوم میدار عادی... در واقع با م یچی_ ه

 نگاهش کرد طنتیو با ش دیخند نفس

 ؟ دیریم دی_ حاال کجا ها دار

از قبل  شتریکه ب نهی_ مسخره نکن نفس ... منظورم ا

 میشد یمیباهم صم

 خوبه نکهی_ ا

  ترسمیم عادیم یاز حرف ها ی_ آره ... اما گاه

 _ چرا ؟

 شد رهیدستانش را در هم گره کرد و به نفس خ نایل

... اما چند  کنهیاز قبل ابراز محبت م شتریب دای_ جد

 ترسمیم یزده که من گاه یحرف هیبار 

 شد رهیخ نایکرد و به ل یزیاخم ر نفس

 گفته؟ ی_ چ

نفس و اشکان افتاد ،  نیب یقول بده اگه اتفاق گهی_ م

 یشون بهم خورد ، تو رابطه  یدوست یلیبه هر دل ای

 ! یخودمونو به خاطر اونها خراب نکن

 نگاه کرد نایتر به ل قیتر شد و دق قینفس عم اخم



 ؟یدیجواب م ی_ تو چ

هستم ، اما اگه اشکان تو زرد  ی_ گفتم من آدم منطق

و  نشونیب وفتهیب یاتفاق نکهیا ای،  ادیاز کار در ب

... اون وقته که  ینزد یو حرف یدونستیبفهمم تو م

 ارمیبه سرت م یی، بلکه بال کنمینه تنها باهات کات م

 ! یدوست بش یدختر چیبا ه یکه جرات نکن

 یشانه  ینفس به خنده افتاد و با دست رو تشیجد از

 زد نایل

سرش  یخوایم یی... حاال چه بال یبا حال یلی_ خ

 ؟یاریب

تا حاال  عادی_ مسخره نکن ... من واقعا نگرانتم ... م

انگار  ییجورا هی...  دهیاز من پرس نویچند بار ا

 نمیبیو من ترس رو تو نگاهش م ترسهینگرانه ... م

! 

 را دست گرفت شیشانه باال انداخت و فنجان چا نفس

... چون منو تو همزمان با اونو  هیعیطب شی_ نگران

 یاول حالت سر گرم دیشاو  میاشکان دوست شد

نگرانه که  عادیم شهیم یداشت ، اما االن که داره جد

شما هم  یمنو اشکان رابطه  یبا بهم خوردن دوست



نداره ...  یاصال نگران نمیدچار مشکل بشه ... ا

 دوستت داره و نگرانه !

 نکهیسوال رو بپرسه ؟ مگه ا نیچند بار ا دی_ چرا با

 به کفشش باشه ! یگیاشکان ر

،  نایل نی... بب یاز حد شکاک بود شیب شهی_ تو هم

 نی، بنابرا دیدار یآروم تیهردوتون شخص عادیتو و م

بره ... چون  شیکه رابطه تون بهتر از ما پ یعیطب

اره  یزیو سر هر چ میمنو اشکان هر دومون لجباز

 ! میریگیم شهیو ت میدیم

 و با استرس به نفس نگاه کرد دیرا نوش شیچا نایل

باشه ... اما من واقعا  یگیکه تو م نطوری_ خدا کنه ا

، هم  یکله ا ینگرانتم ... بخصوص که هم تو ب

 خواه و تند روئه ! ادهیاشکان ز

 دیرا کش نایبه قهقهه افتاد و لپ ل نفس

نگران ... نترس ... من حواسم هست ،  ی_ گوگول

 ! ارهیسر من ب ییکه بال ستیاشکانم اونقدر نامرد ن

و  نیی... با هم تنها یدیراهش م نجای_ تو راحت ا

 ممکنه ...

 چشم درشت کرد و لبخندش را فرو خورد... نفس



 نی؟ هان ؟ منو بخوره ؟ نترس من ع ی_ ممکنه چ

 ادیاز حقش جلو ب شتریمسمومم ... اگه بخواد ب یغذا

 ! شهی... خودش زجر کش م

 ... نتونی؟ اگه ب یچ یحقو بهش بد نی_ اگه خودتم ا

اش  ینیب یدستش را به عالمت سکوت رو نفس

 گرفت و مجبورش کرد ساکت شود ...

_ اگه من انقدر عاشق بشم که خودمو حقش بدونم و 

کنم ، حتما حقش بودم ... و من  مشیتقد یدو دست

که خودم بهش راغب هستم ، خودمو  یکار یبرا

 ! کنمیسرزنش نم

  رفتباال شیو صدا ستادیبا خشم بلند شد ا نایل

من نگرانتم و دارم  نیهم ی... برا ی_ چونکه احمق

، بد  یکن یونگید یبخکا ی... تو وقت گمیبهت م

 ... من نگرانتم  ! یشیم ونهید

 را گرفت و قدرشناسانه نگاهش کرد نایدستان ل نفس

 ی... خوبه که تورو دارم ... ول ی_ خوبه که تو هست

نکنم و اگر عاشق شدم با  یونگیکه د دمیبهت قول م

 عقلم جلو برم ... خوبه ؟

 ؟یدی_ قول م



 _ قول ... به جون بابام !

 وفتهینم یاتفاق نتونیراحت باشه که ب المی_ پس ... خ

 ؟

من عشق رو تو چشمهاش  نکهی... مگر ا وفتهی_ نم

 و صد در صد مطمئن باشم از خواستنش ! نمیبب

 ی... حت یدینم یچی_ قول بده قبل از ازدواج تن به ه

 اگر عاشقت باشه !

شدم و  ونهیاگر د دمی... اصال قول م دمی_ قول م

 روزی... به  هیعشقش اشتباه دمیعاشقش شدم و د

 هیبا عقلم عقب بکشم و ازدواج کنم ...  دهینکش

 و عاقالنه ! یازدواج سنت
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در آپارتمانش ماندند و در طول  نایرا در کنار ل شب

خواست به  طنتیشب چند بار اشکان زنگ زد و با ش

 آنجا برود که با خشم نفس روبرو شد



 غیبه خنده افتاده بود و نفس کم مانده بود ج نایل

 بکشد

 یهنوز چشمانشان را باز نکرده بودند که صدا صبح

 شوند داریزنگ خانه باعث شد ب

 دادیصبح را نشان م ۷به ساعت که  ینگاه نایل

 انداخت و سپس به نفس چشم دوخت

 وقت صبح ؟ نیا هی_ ک

 بابام باشه ! دی، شا دونمی_ نم

 را جواب داد فونیو آ دیتاپش پوش یرو یزیشوم

اشکان پشت در ، دهانش باز ماند و بدون  دنید با

 فکر در را باز کرد

 ؟ هی_ ک

 _ اشکان !

 وقت صبح ؟ چکار داره ؟ نی_ ا

 دونمی_ نم

 سیدر واحد را باز گذاشت و به سرعت به سرو نفس

 رفت و دست و صورتش را شست یبهداشت



خانه  روزیکه د یاش را با لباس یهم لباس راحت نایل

 بود عوض کرد و مقابل در رفت دهیاش پوش ییدا ی

 طنتیداخت و با شابرو باال ان نایل دنیبا د اشکان

 لبخند زد

 ؟ دیینجای_ سالم ... شمام ا

اخم کند و  نایبود که باعث شد ل یبه گونه ا لحنش

 کنار رفتن از مقابل در حرفش را بزند نیح

 دیهم از حضور من خوشحال نشد یلی_ انگار خ

نفس  هیو  یخونه خال هیبا  کردمیفکر م تشی_ واقع

 ! شمیخوشمزه روبرو م

و به ظرف  ستادیموقع نفس پشت سرش ا همان

 که دستش بود نگاه کرد یبزرگ

 ! نجاسیا نای، من که گفتم ل ی_ اشتباه فکر کرد

 شد رهیو به نفس خ دیبا لبخند به پشت چرخ اشکان

 تر ! بایز یبود و از هر وقت یشیآرا چیه بدون

 را باال گرفت و با ابرو به آن اشاره کرد ظرف

 _ کله پاچه گرفتم !



هر دو چشم درشت کردند و به ظرف  نایو ل نفس

 شدند رهیخ

ساز رفت و  ییو به طرف چا دیچهره در هم کش نایل

 آن را پر از آب کرده و روشنش کرد

 ؟ خورهیکله پاچه م ی... ک ییی_ ا

 با لبخند جلو رفت و ظرف را از اشکان گرفت  نفس

 _ من !

گذاشت و درش را باز کرد و با  زیم یرا رو ظرف

 لبخند داخلش را نگاه کرد

 ! ذهی_ به به ... چه لذ

و سرش را به گوش نفس  ستادیپشتش ا اشکان

 رساند

 تو ! ی_ نه به اندازه 

از  ختی... اما قلب نفس فرو ر دینشن نایگفت و ل آرام

 لحن خاصش !

 و به اشکان تعارف کرد دیرا عقب کش یصندل

 ارمیتا بشقاب ب نی_ بش



 خچالیرا از  مویگذاشت و آبل زیم یها را رو بشقاب

 آورد رونیب

 نگاه کرد و لبخند زد شیبه سرتا پا اشکان

 ؟ زیبا شوم یدی_ شلوارک پوش

 به خودش نگاه کرد و لبخند زد نفس

فکر کردم  یباز بود ، اول که زنگ زد یادی_ تاپم ز

 روش ! دمیپوش نویا نیهم یباباس ، برا

از  نایرا نشان داد و همان لحظه ل زشیدست شوم با

 رفت ... رونیآشپزخانه ب

بلند  یصندل ی، اشکان به سرعت از رو نایرفتن ل با

درنگ نفس را محکم به آغوش  یشد و بدون لحظه ا

 دیو گونه اش را بوس دیکش

 _ دلم برات تنگ شده بود !

 با بهت نگاهش کرد نفس

 ! میدیندرو  گهیهفته اس همد هی_ فقط 

 ! نمتیهر روز بب خوادی_ من دلم م

هنوز در بهت حرف اشکان بود که اشکان  نفس

 را گرفت زشیشوم یگوشه 



 زنهیبهت گشاده و زار م ادی، بدم م اریدر ب نمی_ برو ا

! 

 اشکان گذاشت یشانه  یلبخند زد و دست رو نفس

 کنمیعوض م رمیدم کنم م یچا نی_ باشه ، بش

 ینشست و نفس بعد از دم کردن چا عانهیمط اشکان

 به اتاقش رفت

 کردینگاهش م یتخت نشسته و با طلبکار یرو نایل

 ؟ ینشست نجای_ چرا ا

 _ گفتم مزاحمتون نباشم !

 را مرتب کرد شیرا در آورد و موها زیشوم نفس

 صبحانه بخور ای_ گمشو ... پاشو ب

انگار من صبح زود مزاحم  کنهینگاه م یجوری_ 

 دو تا شدم ! نیخواب ا

صبح زود رفته صبحانه  چارهی_ باشه حاال تو ام ... ب

 میبخور میبر ایگرفته اومده ، ب

و حوصله  ادی_ منکه دوست ندارم ... االنم خوابم م

 دوست پسرت ! شیندارم ، خودت برو پ



از اتاق  یگریشانه باال انداخت و بدون حرف د نفس

 رفت ... رونیب

قدر اصرار  نیشد و همرا بک ینداشت ناز کس عادت

 از حدش بود ! شیهم ب

و کنار  ختیر یآشپزخانه رفت و دو فنجان چا به

 اشکان نشست

 ؟ ادینم نای_ ل

 نداره ! لی، گفت م ادی_ خوابش م

 لبخند زد و سرس را به صورت نفس رساند اشکان

 ! شهی_ بهتر ... مزاحم ما هم نم

بزند که اشکان  ینگاهش کرد و خواست حرف نفس

 فاصله شان را به صفر رساند ...

 یهم به دور نفس گره خوردند و اجازه  دستانش

 به او نداد یعقب نش

 نگاهش کرد طنتیفاصله گرفتنش لبخند زد و با ش با

 مینیخوشمزه بود ، حاال بب یلیغذاش که خ شی_ پ

 ! هیچ نیطعم ا



زبان در  یظرف کله پاچه اشاره کرد و تکه ا به

 اب نفس گذاشتبشق

که  یاما سرخ شده بود و مسکوت ... با قلب نفس

 ... دیرسیضربانش به هزار م
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نفس به  یو وابستگ شدندیم یبه سرعت سپر روزها

اشکان ... تمام فکر و ذهنش را  شدیم شتریاشکان ب

 پر کرده بود !

 کردیخاص بود و نگاهش ذوبش م شیها محبت

به او  گریو د گذشتیشان م ییماه از آشنا شش

 اعتماد کامل داشت ...

قرار ناهار با اشکان داشت ، منتها گفته بود  امروز

 خودت و با دست پخت خودت ! یدر خانه 



هم بلد نبود ، اما دلش  ینبود ... آشپز یزرنگ دختر

 خرج کند یاشکان زنانگ یبرا خواستیم

را از  خواستیکه م یاش را خورد و لباس صبحانه

از مادرش به سمت  یکمدش برداشت و با خداحافظ

 خودش رفت یخانه 

اواخر به نفعش شده بود و  نیگوش کن بودن ا حرف

 گرفتندیپدر و مادرش کمتر به او سخت م

 دیررا خ ازیمورد ن لیخانه اش وسا کیمارکت نزد از

 و به خانه اش رفت ...

را آماده کرد و به سرعت به حمام رفت تا دوش  غذا

 ردیبگ

بود اشکان خوشش  دواریدرست کرده بود و ام ایالزان

 دیایب

را با سشوار خشک  شیآمد و موها رونیحمام ب از

 داد یژل به فر بودنشان حالت بهتر یکرد و با کم

و رژ لب  دیاش را پوش یا روزهیکوتاه ف راهنیپ

 را به لبش زد یسرخاب

از  تیانداخت و با رضا یبه خودش نگاه نهیآ در

 رفت رونیاتاقش ب



بود که زنگ خانه به صدا در  یحال دم کردن چا در

 آمد

 یاشکان لبخند دنیرا برداشت و با د فونیدلهره آ با

 نشست شیلبها یرو قیعم

 در واحد ، واحد روبرو را از نظر گذراند ... یچشم از

را شکر کرد که آنها اکثر مواقع مسافرت هستند  خدا

 بد شود شی، وگرنه ممکن بود برا ستندیو خانه ن

 واحد را باز کرد و منتظر اشکان شد در

 رونیدر دست از آسانسور ب ییبا جعبه کادو اشکان

اش  رهیمکث کرد و خ ینفس لحظه ا دنیآمد و با د

 شد

 یغذا هی_ فکر کردم ناهار دعوتم ... اما انگار 

 خوشمزه تر در انتظارمه !

عشوه نگاه گرفت و در را  یبا خجالت و کم نفس

باز کرد تا اشکان داخل شوداشکان به محض  شتریب

 ینفس را شکار کرد و بوسه ا یورود چال گونه 

 کاشت قیعم

 _ عاشقتم !



 نکهیبود ... ا نیرینفس ش یاحساساتش برا ابراز

 نیاز ا یلوس نبود و هر از چند گاه شیعاشقانه ها

 بردیجمالت به کار م

عقب رفتن به نفس  یشد و در را بست و اجازه  داخل

 نداد ...

 یواحد حبس کرد و ب یخودش و در بسته  نیرا ب او

 دیتحمل بوس

 نهیس یو دست رو دیخودش را عقب کش یکم نفس

 اشکان گذاشت ... ی

که  یر حالبا چشمان خمار فاصله گرفت و د اشکان

 رفتیم نییاش به شدت باال و پا نهیس یقفسه 

 نگاهش کرد

 _ جونم ؟

 ؟ گهید یدرست کردم ... دوست دار ای_ غذا الزان

کنار گوشش را  نباریشد و ا کشیباز هم نزد اشکان

 دیبوس

مدل غذا دوست دارم ... اونم االن  هی_ من فقط 

 سرو کنم ! خوامیم

 _ اشکان ...



 _ جانم ؟ 

 کن ! تیرعا_ لطفا 

به  شتریدستانش را تنگ تر کرد و نفس را ب ی حلقه

 خود فشرد

 دلم زیعز تونمی... نم شهی_ نم

و با لبخند به  دیباز هم سرش را کنار کش نفس

 نگاه کرداشکان

 ! یکن که بتون ی_ سع

کرد و به آشپزخانه رفت و از  شتریاش را ب فاصله

 را بلند کرد شیهمان جا صدا

 ؟ یخوریم ی_ چا

زد و با  زیکتش را در آورد و به رخت آو اشکان

 بار نگاه کرد زیلبخند به م

بخورم و مست  یم دمیم حی، ترج خوامینم ی_ چا

 بشم
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 داد و اشکان را با اخم نگاه کرد هیبه کانتر تک نفس

،  یرقصی_ اشکان ... لوس نشو ، تو امروز نزده م

 که ... یبه حال یوا

 دست گرفت یا شهیلبخندش عمق گرفت و ش اشکان

 _ خب تو هم باهام برقص !

و با  ختیرا داخل گالس ر شهیش یاز محتوا یکم

 دیلبخند و نگاه به نفس نوش

 که نفسم به نفسش بنده ! ینفس ی_ به سالمت

بستند و به  خی... دستانش  ختینفس فرو ر قلب

 شد رهیشدن اشکان خ کینزد

 ستادیپشت نفس ا نباریو ا دینوش گریبار د اشکان

دور کمر نفس حلقه شد و کنار گوش نفس  دستانش

 زمزمه کرد

 ! ی... اگه بدون خوامتیچقدر م ی_ اگه بدون



 یسالن برد و رو را با خود همراه کرد و به نفس

اش کرد و  یکاناپه نشستند ... نفس مسخ شده همراه

 اش شد رهیکنارش نشست و خ

 دیچال گونه اش را بوس گریبار د اشکان

 _ عاشق  چال گونه اتم !

...  کردی... نفس احساس خطر م گرید یبوسه ا و

 و فاصله گرفتن نداشت .... ینیاما توان عقب نش

که بدو ورود دستش بود را از  ییجعبه کادو اشکان

 برداشت و مقابل نفس گرفت زیم یرو

 توئه یبرا نی_ ا

زده ، کادو را  خی یگنگ و دستان یبا لبخند نفس

 گرفت و درش را باز کرد

 سرخ رنگ ... نیبا تک نگ ییبایز گردنبد

 شوق به اشکان نگاه کرد با

 ... عاشقتم ! یلیقشنگه اشکان ... خ یلی_ خ

... بدون  یبود که نفس ، بدون شوخ یبار نیاول

 ... کردیبه احساسش اعتراف م یزیچ چینقشه و ه



که  یزیلبخندش عمق گرفت ... به چ اشکان

 بود ... اعتراف نفس ! دهیرس خواستیم

گردن نفس انداخت و  یرا دست گرفت و رو گربند

 بست ... شیبرا

گردن نفس  یبه محض بستنش سرش در گود اما

کاناپه  ینفس را رو یخود دار چیه ینشست و ب

 بر گردنش نشاند ... قیعم یخواباند و بوسه ها

 

[17.07.21 22:00] 

 

  ۴۶مشروطی#زندگ

 

تقال کرد تا اشکان را کنار بزند ... اما اشکان  نفس

او  صانهیباشد ، حر دهیکه به آب رس یچون تشنه ا

 را در بر گرفته بود

 یترسونیمنو م ی_ اشکان ... دار

 ! یجزئ طنتیش هی... فقط  زمی_ نترس عز



نفس را نشانه گرفتن و تن نفس  یدستش پاها نباریا

 بست ... خی

 یخواستن و نخواستن مانده بود و از ادامه  نیب

 دیترسیحرکت دستان اشکان م

 یدوستم دار ی... گفت ی_ باالخره اعتراف کرد

 ازت متنفر نشم ! شهیباعث نم ی_ گفتم ... ول

حرف را با خشم گفته بود و باعث شد اشکان  نیا

گردن نفس بلند کند و  یلبخند بزند ... سرش را از رو

 گاهش کند هیدستانش را دو طرف نفس عمود و تک

 جواب داد یشد در چشمان نفس و به آرام رهیخ

 ؟! یشیاگه ادامه بدم ازم متنفر م یبگ یخوای_ م

اخمش را حفظ کرد و چشمانش را باز و بسته  نفس

 کرد

 _ آره

ازت  یهر چ یعاشقم شد یاگه بگ ی_ گفته بود

 ! یگیبخوام نه نم

آنروزش  ی... تازه داشت حرفها ختینفس فرو ر قلب

 را گفته بود نیهم قایآورد ... دق یرا به خاطر م



... در ضمن ...  یفاده کنتو سو است شهینم لی_ دل

 ! یاول تو اعتراف کرد

 انجام بدم ! یبخوا ی_ خب منم حاضرم هرچ

 _ پس بلند شو !

 ابرو باال انداخت طنتیبا ش اشکان

 منه ! یخواسته  نکهی... ا گهی_ نه د

 ه؟یچ تیکوفت ی_ خواسته 

کرد و سرش را جلو تر  رییچشمان اشکان تغ حالت

 برد ...

 ! یمال من بش خوامی؟ م ستی_ مشخص ن

فکر کردن  یبرد و اجازه  نیسرعت فاصله را از ب به

 به نفس نداد ...

فاصله گرفتن دوباره اش ، نفس با دستانش صورت  با

 اشکان را قاب گرفت ...

 به وقتش ! یزی_ دوستت دارم ... اما هرچ

ابرو باال انداخت و نگاهش تن نفس را وجب  اشکان

 کرد

 ؟! هی_ وقتش ک



خونه ات  امیبشم که خودم ب وونهیکه انقدر د ی_ وقت

 کشت کنم ! شیو خودمو پ

 مندانه زد و بلند شد ... روزیپ یلبخند اشکان

نفس  یرا صاف کرد و به زور نگاه از پاها لباسش

 گرفت ...

و  یایخودت ب نکهی_ باشه ... ارزشش رو داره ... ا

 ! یقدم بش شیپ

سلول  تازه توانست نفس بکشد ... ترس در نفس

قلبش کر کننده  یسلول تنش جان گرفته بود و صدا

 بود

 ری؟ تو گلوش گ امیدست ت یوفتیب ستیتو ن فی_ ح

 ! یکنیم

 و اخم کرد دیکش شیبه موها یدست نفس

 ؟ امهی_ االن وقت حرف زدن از ت

 نشده ؟ تی_ چه خبر؟ باز پاپ

 _ فعال که بابام جوابشون کرده نه ! 

 _ نفس ...

 اش شد رهینشست و خ کنارش



 _ جانم ؟

که تو  یمن اون ی... بفهم یروز هیوقت ...  هی_ اگه 

 ؟یکنینبودم ... اون وقت چکار م یکردیفکر م

 به چشمان اشکان نگاه کرد و لبخند زد نفس

... من مطمئنم  گنیچشم ها به من دروغ نم نی_ ا

 ! یدوستم دار

 یرو یکرد و با بوسه ا دایپ یبیاشکان حال عج قلب

 نفس خودش را آرام کرد یگونه 

بهت  یبه دروغ حرف یمسلمه ! اما اگه کس نکهی_ ا

مارو  نی... اگه بخواد ب امیت نیاصال ... هم ایبزنه ... 

 بهم بزنه و ...

اشکان  یدستش را به حالت سکوت مقابل لبها نفس

 گرفت

 ییمارو بهم بزنه خود تو نیب تونهیکه م ی_ تنها کس

! 

 _ من ؟!

 نکهی... ا یباهام رو راست نباش نکهی_ اوهوم ... ا

 نکهی... ا یو از احساسم سو استفاده کن یدروغ بگ



،  یازم استفاده کرد نکهیو بعد از ا یبد میباز یبخوا

 کنار ... میبنداز

اشکان گشاد شدن ... نفس را ووست داشت  چشمان

 را مطمئن بود ... نی... ا خواستیو او را م

قصد سو استفاده نداشت ... هرچند که دروغ گفته  اما

اش را از  ی، خوددار شیپ یقیبود ... هرچند که دقا

 دست داده بود ... اما نامرد نبود ...

 کردیو او را تا ابد مال خود م کردیرا تمام م یباز ای

 ینامرد قشیو در حق رف دیکشیکنار م نکهیا ای... 

 ! کردینم

...  وفتمیکه دنبالت ب ستمین گهید ی_ من مثل دخترها

 چیکه ه ی، طور کنمیبرعکس ... خودمو ازت دور م

 امم نرسه ! هیوقت دستت به سا
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 یبا بهت نگاهش کرد ... به خواستنش شک اشکان

 ... خواهدیچه مدت م یاو را برا نکهینداشت ... اما ا

به نفع  یباز انی... پا ستیکار درست چ دانستینم

 به نفع خودش ! ای،  امیت

دل  گفتیم امیجا هم بس بود ... به ت نیتا هم دیشا

و بعد به  گرفتینفس را از آن خود کرده و مغازه را م

 ابد ! ی... برا کردیداشتن نفس فکر م

 ؟ رونیب میبر یخوای_ م

بود ... اما نفس به  شنهادیپ نیربط تر یب نهادششیپ

 تکان داد دییسرعت استقبال کرد و سرش را به تا

 ! خورهیهم به کله ات م یباد هی_ حتما ... 

گفت و  ی... فقط وقت دیگوینبود چه م حواسش

 متوجه شد چه گفته ! دیچشمان خندان اشکان را د

 ستادیو ا دیبه سرش کش یدست

 آماده بشم ! رمی_ من ... من م

در را قفل کند مشغول  نکهیاتاقش رفت و بدون ا به

 لباسش شد ... ضیتعو

 باز شد یبود که در اتاق به آرام دهیرا پوش شلوارش



کنار در  نهیطلبکار دست به س یا افهیبا ق اشکان

 و نگاهش کرد ستادیا

لباس  یخوایو م ییمرد تنها هیبا  یوقت ریبگ ادی_ 

 ! یرو قفل کن، در اتاقت  یعوض کن

 کرد یمصنوع یرا نباخت و خنده ا خودش

 _ من بهت اعتماد دارم

 من خودمم به خودم اعتماد ندارم ! ی_ ول

 نفس حلقه شد کیرفت و دستش دور کمر بار جلوتر

کم  هیکه  میبسوزون دختر ... زودتر بر شی_ کم آت

 بدم ! تونمینم یقول چیطول بکشه ه گهید

با ترس و چشمان گرد شده ، آب دهانش را  نفس

قورت داد و به سرعت سرش را تکان داد و مانتواش 

 رونیبه دست گرفت و از اتاق ب یو شال دیرا پوش

 رفت

 _ من آماده ام ... بدو ...

و  دیرا پوش شیساز را خاموش کرد و کفش ها یچا

 ستادیکنار در ا

ار از منظور د یو با لبخند دیهم کتش را پوش اشکان

 رفت .... رونیخانه ب
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 بود یفرار امیداشتن و از نگاه به ت یدورهم

 بجز کنار دوست گرمابه و گلستانش ! رفتیم هرجا

 ... ستادیکنارش ا امیرا پر کرد که ت جامش

 ! یب تو خودت_ چته؟ از سر ش

 ... یچی_ ه

 _ چه خبر؟

 جواب داد امیباال انداخت و بدون نگاه به ت شانه

 ی_ سالمت

 _ منظورم نفسه ... از نفس چه خبر؟

راه نفسش را بسته باشد ... دست به  یکس ایگو

 بتواند هوا را استشمام کند دیگرفت تا شا شیگلو

 _ اونم خوبه !



گونه جواب دادن اشکان خوشش  نیکه از ا امیت

 گرفت و تکانش داد شیبود ، دست به بازو امدهین

...  ستیحالت خوش ن گمی_ معلوم هست چته ؟ م

؟  دیدیکه با نفس به کجا رس نهیعقل کل ، منظورم ا

 نه ؟ ای یمخشو بزن یتونست

شد ... چطور  رهیخ امیچند لحظه به چشمان ت اشکان

 ؟  زدیحرف را م نیداشت و راحت ا یعاشق یادعا

 _ سند مغازه ات رو آماده کن !

 اش شد رهیگرد شده خ یبا چشمان امیت

 ؟! یکنیم ی_ شوخ

که زدم دارم ؟ قرار بود مخشو بزنم ی_ من با تو شوخ

 ! ی... نفس به من عالقه مند شد ... شرط رو باخت

جامش را  یالیگرفت و با خ نیخشمگ امیاز ت نگاه

 ... دینوش

 _ امکان نداره

 تمومه ... عاشقم ... شده ... گمی_ م

بهتر بفهمد ... اما  امیاش را با مکث ادا کرد تا ت جمله

 بدهکار نبود امیگوش ت



 _ از کجا معلوم ؟

که  یخودش گفت ... تو آپارتمانش ... همون روزی_ د

بهش عالقه  یلیو نفسم خ دهیعمو جانت براش خر

 داره !

 تکان داد یفشرده شد و سرش را به نف امیت فک

منو  یخوایو م ی... شرطو باخت یگیدروغ م ی_ دار

 ! یدور بزن

و هر  ستادیا امی... با خشم مقابل ت ختیبهم ر اشکان

 گذاشت امیت یشانه ها یدو دستش را رو

 گهی... اما اگه بهت ثابت شد ، د کنمی_ بهت ثابت م

...  یپلکینم، دور و بر نفس هم  یداریدور بر نم

 ! شهیهم یکنار ... برا یکشیم

 باال رفتن و به قهقهه افتاد ... امیت یابروها

شده آقا حالش خرابه ... گرفتارش  ی_ پس بگو چ

 ! یشد

 اخم کرد و نگاه گرفت اشکان

  ستین ینطوری_ ا



 یشیم یرتیبکشم کنار ؟ چرا غ یگی_ پس چرا م

و از ترس باختن  یبراش ؟ نکنه خودت دل باخت

 ! یکنیدبه م یدار التیو

از زبون خود  کنمیم ی... کار کنمی_ گفتم بهت ثابت م

 تیاذ خوامیکه دوستم داره ... اما نم ینفس بشنو

 خورده .... یبفهمه باز خوامیبشه ... نم

 ؟ یبهم ثابت کن یخوایم ی_ خب ... چطور

تو  یبر یتونیاومد ، م یخونم ... وقت ادی_ قراره ب

... گوش  یاتاق مهمان و به حرفهامون گوش بد

کنار  یکشی، م یدیحرف دلش رو شن یو وقت یدیم

از چه قرار بوده ...  انیکه جر یدیوقتم لو نم چی... ه

 باهاش بهم بزنم ! یبهانه ا هیتا من خودم به 

 بفهمه من نفر سوم خونه اتم ! یخوای_ آ ... پس نم

بهش ضربه بزنم ... اون دختر  خوامی... نم قای_ دق

 بد باشم ! نیاز ا شتریب خوامیو من نم هیخوب

 ؟ یراحت باشه که تو دلتو نباخت المی_ پس خ

 خورهیکه م یضربه ا خوامی_ راحت ... فقط نم

؟ دختر  یفهمیباشه و نتونه بلند بشه ... م نیسنگ

 ! یعموته نامرد ... مثال دوسش دار



بجز من  یکس چیمه هبفه خوامی_ دوسش دارم که م

 خوشبختش کنه ! تونهینم

و بذار من  ستی... فقط کنار با فهمهی_ باشه ... م

 خودم آروم آروم تمومش کنم

شد و فقط سرش را  رهیدر سکوت به اشکان خ امیت

 تکان داد ...

دور  امیت نیب زیکه از نگاه ت یهم با کالفگ اشکان

 نماند ، از او دور شد
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نشست و  نایرا با حوله خشک کرد و کنار ل دستانش

 اشاره کرد زیم یرو یبه چا

 شهی_ سرد م

 ی_ مرس

 ؟ی_ تو فکر



شد و سپس نگاهش را باال  رهیبه دستانش خ یکم نایل

 آورد

 کرده ! یازم خواستگار عادی_ م

شد  کینزد ناینفس گرد شدن و با شوق به ل چشمان

 را گرفت شیو بازوها

 ؟ یگفت ی... تو چ ی... چه خبر خوب ی_ واااا

 با استرس سرش را تکان داد نایل

 زوده ! یلیچکار کنم ... بهش گفتم هنوز خ دونمی_ نم

 ؟ی_ مگه دوسش ندار

 _ دارم ... اما ...

 دیصحبتش رفت و خند انیم نفس

ر ؟ مگه دوست داشتن اما و اگر دخت یگیم ی_ چ

 داره ؟!

 ! میاز هم ندار یشناخت چی_ ما ه

چشمانش را درشت کرد و بلند شد در اتاقش را  نفس

 را مادرش نشنود شانیبست تا صدا

... هنوز به شناخت  نی_ چند ماهه با هم دوست

 ؟! نیدینرس



 ؟ یدی_ مگه تو از اشکان به شناخت رس

 شانه باال انداخت ... نفس

 ... اما دوسش دارم ! یلی_ نه خ

 یشناخت چی، اما ه یدوسش دار یگی_ نفس ... تو م

 یکه شناخت ازش ندار ی، پس تا وقت یازش ندار

 ! یکنیباهاش ازدواج نم

 سرش را به شدت تکان داد ... نفس

... من فعال دوسش دارم و حاضرم  یکنی_ اشتباه م

اگه  بکنم ، اما اگه عاشقش بشم ... یبراش هر کار

بکنم که تو عالم نمونه  یا یوونگیبشم ... د وونهید

 اش نباشه !

 ! یا وونهی_ تو واقعا د

 ... دیخند یالیخ یبا ب نفس

 ؟! یدونستی_ نم

نگران خودم باشم ،  نکهیاز ا شتری_ نفس ... من ب

 ! یخطرناک یلیتو بترسم ... تو خ یبرا دیبا

 نی... به دلت رجوع کن ... بب نایل ری_ سخت نگ

 با خودت تعارف نکن ! ی، اگه دار یدوستش دار



نفس ... موضوع  میستین عادی_ موضوع االن منو م

 ! یحماقت کن ترسمی... م ییتو

 ! هیزندگ نیاز ا ی_ حماقتم جزئ

 ؟ یترسی_ واقعا نم

با خطر  خوادی... دلم م نایندارم ل ی_ من از خطر باک

 ندارم یتیاگه لمسش هم کنم شکا یروبرو بشم ... حت

 یچ یفهمی؟ م ی... خطرو لمس کن یا وونهی_ د

تو و اشکان  نی؟ نفس ... نکنه ... نکنه ب یگیم

 افتاده ... یاتفاق

از آن  یچیکه ه یبود و نفس با نگاه دهیپر نایل رنگ

 شد ... رهیخ نایبه ل شدیخوانده نم
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اشکان قرار داشت و تا سر کوچه قدم زده بود و  با

 بود ستادهیمنتظرش ا



 ستادیبلند ترمزش مقابلش ا یاشکان با صدا لیاتومب

 نفس در هم شد یو اخم ها

 را باز کرد و سوار شد در

 _ سالم

 _ سالم ... خانوم خودم !

گله  یبه اخم به اشکان نگاه کرد و با دلخور نفس

 کرد

 نی؟ ع یکنیترمز م ینجوریا یکشی_ واقعا خجالت نم

نامه گرفتن ... جلب  ینوجون که تازه گواه یپسر ها

 یکی دی... شا کننی، همه نگاه م یکنیتوجه هم م

 آشنا بود و منو شناخت !

با خنده دستش را جلو آورد و لپ نفس را  اشکان

 دیکش

 ! ی_ نفس خودم

 و اخم کرد دیسرش را  عقب کش نفس

 ! نهیبیم یکی_ اشکان ! 

را به حرکت انداخت و با اخم جواب  نیماش اشکان

 نفس را داد



 ! یچپ پاشد ی_ امروز از دنده 

 شد نهیداد و دست به س هیتک نفس

... بابام تازه  میجلب توجه کن ادی_ نه ... اما خوشم نم

 آتش بس کرده با من !

 کنمیم ی_ باباتم راض

لحن شاد اشکان ، نتوانست لبخند نزند ... حرف  به

 دادیم یمعن کینبود و فقط  یمعن یاشکان ب

 _ اشکان ...

که قلب  یناز و آرام نامش را صدا زده بود ... طور با

 یمهربان لحظه ا یاشکان ضربان گرفت و با نگاه

 نگاهش کرد

 _ جان اشکان ؟

 ؟ ی_ تو واقعا منو دوست دار

 و باال انداخت ...با خنده ابر اشکان

 چیه کیو  یریازم اعتراف بگ یخوای_ دوباره م

 به نام خودت ؟ یبزن

 ؟ منکه قبال اعتراف کردم ! کنهیم ی_ چه فرق



و قرار بود با  ی_ هنوز نه ... قرار بود عاشقم بش

خونه ام و  یایکه ب ی... طور یکن یوونگید تیعاشق

... 

 ... ختیاش را ادامه نداد و دل نفس فرو ر جمله

 ممکنه ! ریمطمئن نشم ، غ ی_ تا وقت

 ؟ ی_ از چ

 ! یعاشقم نکهی_ ا

 اخم کرد ... اشکان

 _ منکه قبال بهت گفتم ...

، اما هنوز ثابت نشده که  یدوستم دار ی_ آره .. گفت

 ! یعاشقمم هست

توقف کرد و کامال به  ابانیراهنما زد و کنار خ اشکان

 یصندل و دست راستش را پشت دیطرف نفس چرخ

 نفس گذاشت ...

 ثابت کنم ؟ تو بگو تا من ثابت کنم ؟ ی_ چطور

و  دیلبخند زد ... چال گونه اش را به رخ کش نفس

بار باعث شد اشکان خودش را لعنت  نیهزارم یبرا

 کند ...



از  یچ نیکن بب دای... پ یکن دایخودت پ دی_ راهشو با

 ! کنهیمنو خوشحال م شتریهمه ب
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 و با نگاه به نفس جوابش را داد دیخند اشکان

 خودم ! یخانوم خانوما کنمیم دای_ راهشم پ

اشکان خود  نکهی... از ا شدیم یبینفس حال عج دل

، بلکه غرق  شدینه تنها ناراحت نم دیدیرا مالکش م

 ! شدیم یخوش

 ؟یری_ کجا م

 ییهوا هیو  میطرف فشم کنار رودخونه بش می_ بر

 ! میتازه کن

 نشه! ری_ برگشتمون د

 ... ی... راست ارمتی_ نه عشقم ... زود م



نفس  ی نهیس یبه سرعت به طرف قفسه  دستش

 گشت و حرکت کرد ... یزیرفت و دنبال چ

و دادش بلند  دیبه سرعت خودش را عقب کش نفس

 شد

 ؟ وونهید یکنیم _ چکار

 _ گردنبدت کو ؟

 _ کدوم ؟

بهش انداخت و سپس به  یینگاه پر معنا اشکان

 شد رهیروبرو خ

 _ همون که برات گرفتم و انداختم گردنت

شالش را کنار زد تا اشکان بتواند  یو کم دیخند نفس

 ندیگردنبدش را بب

 ! ناهاشی_ ا

نگفت ... خوشحال بود که  یزیلبخند زد و چ اشکان

 آن همراهش بود

 ؟یکردی_ حاال اگه نبود چکار م

 ! کردمیم ادتیجا پ نی_ هم

 اخم کرد و نگاه از اشکان گرفت نفس



 ! یکنیچکار م نمیبب ندازمشیبعد نم ی_ دفعه 

و دستش لپ نفس را نشانه گرفت و  دیخند اشکان

 دیکش

 ! ییی_ سرتق خودم

 ! ادی... اشکان دردم م ی_ آ

 بشه من درسته قورتت بدم ! ی_ ک

 رهیداد و به اشکان خ هیلبخند زد و به در تک نفس

 شد ...

اش جذاب و مردانه بود ... به خصوص با  چهره

 رنگش ! یو مشک وستهیپ یابروها

 یاز حد در نقشش فرو رفته بود ... طور شیب اشکان

 ایبفهمد واقعا عاشق شده  توانستیکه خودش هم نم

 است ! یماهر گریباز

سمت رودخانه پارک کرد  یاز رستوران ها یکی کنار

 شود ... ادهیو از نفس خواست پ

تر از نفس داخل رفت و نفس به دنبالش ... از  جلو

حرصش  کردیجنتلمن بودن را فراموش م یگاه نکهیا

... اما در کل دلباخته اش بود و او را دوست  گرفتیم

 داشت



روخانه  کینزد قیاز تخت ها داخل آالچ یکی یرو

 نشستن و به اطراف نگاه کردند

... درست مثل  دیبلع دیبا نجارویا ی... هوا شی_ آخ

 تو !

 رونیرا ب گارشیس فشیلبخند زد و از داخل ک نفس

 ییطال یپویگذاشت و با فندک ز شیلبها نیآورد و ب

 رنگش روشنش کرد

 فوت کرد گرفت و دودش را سمت اشکان یقیعم کام

جدا  شیرا از لبها گاریبرد و س شیدست پ اشکان

 خودش گذاشت یلبها نیکرد و ب

 بگو خب ...  یخوای_ م

 برداشت که اشکان دستش را گرفت یگرید گاریس

 ! یبکش گاریس ادی_ خوشم نم

 و پشت چشم نازک کرد دیابرو در هم کش نفس

 ؟ یکشی_ خودت چرا م

 _ من فرق دارم !

 ؟ ی_ چه فرق



به چشمان نفس  رهیزد و خ ییلبخند دندان نما اشکان

 جواب داد

 _ چون من مردم !

 و اخم کرد دیچهره در هم کش نفس

که باش ، اتفاقا من از  ی... من مردم ... مرد ییی_ ا

 ! ادیبدم م یگاریمرد س

 ادیخوشم نم یگاری_ منم از زن س

 و صورتش را مقابل اشکان گرفت دیگردن کش نفس

که ما با هم تفاهم  میکنیم یریگ جهی. نت_ خب پس ..

 میتمومش کن دی... با میندار

برد و تن نفس را به خود منگنه  شیدست پ اشکان

 زد و کنار گوشش زمزمه کرد

 رفت ؟ ادتیعشق  یراحت نی_ به هم

 دیبوس یرا به آرام جگاهشیتر شد و گ کینزد یکم
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تر شد و دست دور کمرش  کیبه نفس نزد اشکان

 انداخت ...

 ؟ وفتهیباعث شد بهت هوات به سرم ب یچ یدونی_ م

 نگاهش کرد و اشکان لبخند زد یسوال نفس

 و چال گونه ات ! کتی_ کمر بار

 ... شدینم ی... لبخندش مخف ختینفس فرو ر دل

 آمد یآمده بود و کوتاه نم دیبه قصد ص اشکان

 کرد و بعد هم ... رمیاس طونتیش ی_ بعد چشم ها

نفس را نشانه گرفت و با آه به  یلب ها نگاهش

 اطراف نگاه کرد

 ! مینبود نجای_ کاش االن ا

متوجه  یبه خنده افتاد ... منظورش را به خوب نفس

 شد و در دلش غوغا به پا شد

 ؟ می_ کجا بود

تر آورد و کنار گوشش به  نییسرش را پا اشکان

 نجوا کرد یآرام



 یکه برا ییتو بغلم ... جا قایمن ... دق ی_ تو خونه 

 توست !

 قاینفس به سمت قلب اشکان رفت و گوشش دق سر

 آن حجم تپنده نشست ... یرو

خلوت دو  هیتا  امیخونه ات ... م امی_ سه شنبه م

 ! مینفره داشته باش

... مکان و زمان را فراموش  شدیباورش نم اشکان

 شد رهیبرد و به چشمان نفس خ نییکرد و سرش را پا

 _ واقعا ؟

 _ اوهوم

 ؟ یگی_ مرگ من راست م

  شهیباورت م یدیسه شنبه منو تو خونه ات د ی_ وقت

لبخند زد و ناخواسته سرش جلو رفت و  اشکان

 نفس را مهر زد ... یشانیپ

 ماندند ... رهیخ گریکدیو به  پر از مهر بود نگاهشان

 نا گفته ! یحرف ها ییایدن با
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 شد استرس داشت ... داریصبح که ب از

بود و قصد داشت  دهیاش را از مدت ها قبل خر هیهد

 کند زیاشکان را سوپرا

امروز را به  خواستیتولد اشکان بود و م امروز

 کند لیروز تبد نیبهتر

 نیاز بهتر یکیدعوت دارد و  یمادرش گفت مهمان به

که وقت گرفته  یرا برداشت و به سالن شیلباس ها

 بود رفت

نفس عمرش  نیتر بایامروز اشکان را با ز خواستیم

 روبرو کند

 یرو تیال یشیدر سالن بود و آرا یساعت دو

 کرده بود شهیاو را جذاب تر از هم صورتش

ساده و به حالت باز درست کرد و  یرا مدل شیموها

 دیلباسش را پوش

 و به خودش نگاه کرد ... ستادیا نهیآ یجلو



 ییرایشده و چشمانش گ شهیتر از هم بایز شیلبها

 کرده بود دایپ یخاص

 ییبایرنگ به ز یدر آن لباس تنگ نقره ا اندامش

 رفتیقاب گرفته شده بود و لبخند از صورتش کنار نم

 ی_ ماشاال خانم ... چقدر ناز شد

 نگاه کرد و لبخند زد شگریآرا به

 ی_ مرس

 یو شال نقره ا دیرنگش را پوش یبلند مشک مانتو

 نازکش را سر کرد

 اشکان را گرفت یرا برداشت و شماره  لشیموبا

 _ جون دلم ؟

 خند نفس وسعت گرفتگفته بود که لب ظیغل آنقدر

 _ جونت و دلت سالمت ... سالم

 ؟ ییماهت ... کجا ی_ سالم به رو

 امی_ دارم م

 _ منتظرتم

 شتمیپ گهیساعت د می_ ن



سالن  ریرا قطع کرد و با تشکر از مد یگوش

 رفت رونیکرد و ب یخداحافظ

کر  شیتپش ها یکه صدا یشد و با قلب نشیماش سوار

فرستاده  شیکه اشکان برا یکننده بود به سمت آدرس

 بود راند ...
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به  یکل یو نفس با نگاه شودیباز م یکیبا ت در

 رودیساختمان داخل م

و اشکان را مقابل در  دیآ یم رونیآسانسور ب از

 ندیبیواحدش م

 _ سالم

 یاندازد و با چشمان یم شیبه سرتا پا ینگاه اشکان

 فشاردیشدن دست نفس را م یکه چراغان

 دی_ سالم ، خوش اومد



است و با دقت نگاهش  نیریش شینفس برا لبخند

 ... کندیم

 امروز ی_ فکر کنم قصد جونمو کرد

اشکان را  یگونه  یو به آرام رودیجلوتر م نفس

 بوسدیم

 زمی_ تولدت مبارک عز

اشکان  یریو از غافلگ دهدیرا به دستش م جعبه

 شودیغرق لذت م

 ؟ یدی... چرا زحمت کش ی_ مرس

 گرفت هیاحساس گفته بود و لبخند نفس را هد با

 یراهرو مانتو و شالش را به جا لباس یجلو نفس

 ی نهیدر س گرددیبر م نکهیو به محض ا زندیم

 رودیاشکان فرو م

 نیممکنه سالم از ا یدونیامروز تو ؟ م ی_ چکار کرد

 ؟! ینر رونیدر ب

سرش را  ینفس دور گردنش حلقه شد و کم دستان

 باال گرفت

رو به حد آخر  یوونگی_ من امروز اومدم تا د

 ! یخوایکه تو م یبرسونم ... همونطور



ماند ...  رهینفس خ یبسته  قهینگاه اشکان به لباس  

بلند ،  نیبود و کامال بسته و آست بایز اریکه بس یلباس

بزرگ قرار داشت که  ی رهیدا کیفقط در قسمت کمر 

 بدنش گذاشت ... یبرهنگ یدستش را رو

 ؟ یدیکه پوش هیچه لباس نی_ پس ا

 _ چشه؟

 ! یدادیذره سخاوت به خرج م هی_ 

 نیخنده اش در کل خانه طن یو صدا دیخند نفس

 انداخت ...

 دیآرام و زمزمه وار به گوش اشکان رس شیصدا

مانع ما  تونهیلباس هم نم ی... حت یو بخوا_ اگه ت

 باشه !

 اشکان باال رفت و بهت در نگاهش نشست یها ابرو

کردن  وانهیقصد د ایشده بود ؟  وانهیدختر واقعا د نیا

 داشت !

 کاناپه نشست یبا حفظ لبخند فاصله گرفت و رو نفس

کانتر گذاشت و به  یجعبه کادو را رو اشکان

 آشپزخانه کوچک خانه اش رفت



 شربت ؟ ای یخوریم ی_ چا

 _ شربت

را  ینیو نزد نفس برگشت ، س ختیشربت ر وانیل دو

 گذاشت و کنارش نشست زیم یرو

حرکت  یپشت گردن نفس نشست و به آرام دستش

 کرد

 _ چه خبر؟

 یو سرش را رو دیاز شربتش را نوش یجرعه ا نفس

 اشکان گذاشت ... ی نهیس

 ! ترسونهیخوبه ، اونقدر که منو م زیهمه چ یلی_ خ

 ؟  یچ ی_ ترس برا

و  وفتهیاتفاق خوب برات ب هی... شده  دونمی_ نم

 بشه ؟ شتریاسترست ب یشیم کتریبهش نزد یهرچ

 سرش را تکان داد و نفس ادامه داد اشکان

... با  خوامی_ من االن اون حالو دارم ... تو رو م

دارم ،  یتمام وجودم ... دوستت دارم و حس خوب

که لب  ی... مثل کس زهیریخوشحالم اما مدام قلبم م

هز پشت پرتم کنه  یکی... مدام نگرانم  ستادهیپرتگاه ا

 تموم بشه ! یو همه چ نییپا



خورد ... آب دهانش رو قورت  یتکان سخت اشکان

 داد ...

 یلند شد و کادوگذاشت و ب زیم یرا رو وانشیل نفس

کانتر برداشت و مقابل اشکان  یاشکان را از رو

 ستادیا

 ؟ یبازش کن یخوای_ نم

جعبه را از  یتصنع یبه خودش آمد و با لبخند اشکان

 دست نفس گرفت

 که در جعبه بود دهانش باز ماند یساعت دنید با

 اش کرد یرا برداشت و بررس ساعت

 اصله ! نی_ ا

کرده  دییا بستن پلکش تابهت گفته بود و نفس ب با

 بود

 گرونه نفس ! یلیخ نی_ ا

 ! نهیاز ا شتری_ ارزش تو ب

 ، از کجا ؟ یداد نویپول ا ی_ آخه چطور

روزهاس  نیهم یحساب پس انداز دارم که برا هی_ 

 ادامه نده ! گهی... قابلت رو نداره و د



لبخند زد و ساعت را با ساعت خودش  اشکان

و پر حرارت  عیسر یکرد و بالفاصله بوسه ا ضیتعو

 لب نفس کاشت یرو
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به حرف  یبه چشمان نفس انداخت و به آرام ینگاه

 آمد

نباش ...  زی_ انقدر خوب نباش ... انقدر وسوسه انگ

 باهام نکن که نتونم در برابرت مقاومت کنم ! یکار

 ... باز هم بلند و پر شور ... دیخند نفس

 با شکستن مقاومتت ندارم ! ی_ من مشکل

را به اشکان دوخت و باعث شد  طونشیش چشمان

 رها کند یاشکان نفسش را به سخت

کاناپه نشست و نفس را  ینفس را گرفت و رو دست

 نشاند ... شیپاها یرو



 

 نیرا برده بود .... دخترک طناز اکنون ب طشر

 و نفس به نفسش ! شیاو بود ... روبرو یبازوها

دختر دست  کیکرده بود ...  هم  یخوب ی معامله

 متیبا ق یرا تصاحب کرده بود ، هم مغازه ا یافتنین

 ! یاردیلیچند ده م

 دهیرس خواستیبود ... او به آنچه م یجا کاف نیهم تا

 ... رفتیعقب م دیبود و با

 دل ببرد و نه دل بشکند ... اما ... توانستیم نه

 

 کردیم امیت میرا تقد یهمه ظرافت خواستن نیا چگونه

 ؟!

 ی... خودخواه بود و او را برا خواستیرا م نفس

 ! خواستیخودش م

...  دیبه چشمان بسته و مژگان بلندش رس نگاهش

 ! ریو نفس گ بایبود ، ز بایز یلیخ

 نی... قبل از آنکه ا کردیم ینیدتر عقب نشزو دیبا

 ! شدیدختر نفسش م

 تا کنون نشده ! دیبگو توانستیکه نم هرچند



افکارش پاره شد ...  یباز شدن پلک نفس ، رشته  با

که نفس  ردیدستانش شل شد و خواست فاصله بگ

را  شیکه چال گونه ها ییلبخند زد ، از همان لبخندها

 کردیرا آب م نندهیو دل ب گذاشتیم شیبه نما

که دست نفس دور گردنش حلقه  ردینگاه بگ خواست

 شد و سرش جلو آمد

 به بعد نفست بشم ! نیاز ا خوامی_ م

 

 امیبه ت دیرا حفظ کند ... با یباز یکرد قاعده  یسع

 شد رهی... به چشمان نفس خ کردیثابت م

 ؟ی_ چقدر دوستم دار

 گذاشت شیا به نمازد و هر دو چال گونه اش ر لبخند

 شهیم دهیپرس ونیسوال معموال از آقا نی_ ا

در صورتش جواب  رهیاشکان جلو تر رفت و خ سر

 داد

؟ شروع کن  یهست یاهل تابو شکن یگفتی_ مگه نم

 ! شیاول نی... ا

در چشمان اشکان لب زد  رهیبدون خجالت ... خ نفس

... 



 یلی_ خ

 _ چقدر ؟

 ! یلیخ یلی_ خ

 دیرا پرس یاشکان عمق گرفت و سوال بعد لبخند

 ؟! یبخوام نه نگ ی_ آنقدر هست که هر چ

کامل سر  یرا خوب متوجه شد وبا آگاه منظورش

 تکان داد

 ! یشنوی، نه نم یاز من بخوا ی_ تو هر چ

 

و  امدیکرد ...اما کوتاه ن دادیدر چشمان اشکان ب بهت

 ادامه داد ...

 ؟ ی_ هرچ

 ! ی_ هرچ

 االن ... نیبگم هماگه  ی_ حت

 لبش نشست و ساکتش کرد ینفس رو دست

رو بزنم و پا  یهمه چ دیاالن ق نیهم یاگه بگ ی_ حت

 یرو اصولم بذارم ... من دوستت دارم و سر تو شوخ

 ندارم !



 نیاز ا شیب خواستیبشنود ... نم خواستینم 

 نداشت دنیتوان شن گریبشنود ... د

اش  وانهیدختر داشت د نیقرارشان نبود ... ا نیا 

 کردیم

شد ...  مانیکه راه انداخته پش یشد ... از باز مانیپش

به سالن آمد و  امیکند ، ت یاما تا خواست قانون شکن

 را تمام کرد یبه نفس باز رهیوحشتناک ، خ یبا اخم

اشکان ... نفس مثل موم شد تو  ی_ شرط رو برد

 دستت ... اون مغازه مال تو شد !

که در خلوت دونفره شأن  یامیشت به تبا وح نفس

 شد ...  رهیحضور داشت خ

 ؟! یچه خبر است ... شرط ؟ چه شرط دیفهمینم
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و سپس به اشکان  امیبه ت یگنگ نگاه یحالت با

 انداخت ...

، انگار که  دیطول کش شتریاشکان ب یرو مکثش

 را از چشمانش بخواند قتیبخواهد حق

 ... دیو نگاه دزد اوردیتاب نگاهش را ن اشکان

 یبفهمد حرفها نکهیبود ... ا ینفس کاف یبرا نیهم

 دارد قتیحق امیت

در نگاهش حلقه زد و سرش را به انکار تکان  اشک

 داد

سرش را باال گرفت و نگاه در نگاه نفس گره  اشکان

 زد

 ! ینامرد یلی_ خ

و نگاه اشکان  ختیاشک از چشمش فرو ر یا قطره

 قطره ماند کیآن  ی رهیخ

به تنگ آمده بود ، با  یتراژد نیا دنیکه از د امیت

 ستادیجلوتر آمد و کنار اشکان ا یکالفگ

 ستیمرده توش ن یکنیم هیکه باال سرش گر ی_ قبر

بنده شده  یکیصورت گرفته و  یباز هیدختر عمو ... 

 بازنده ! یکیو 



 کندیو با خشم دست مشت م زندیم پوزخند

به  میاردیلیچند م یوسط من باختم که مغازه  نی_ ا

 حساب سفت و سخت بودن تو رفت هوا !

دختر  یکه رو یپست یلی... خ امیت یپست یلی_ خ

دوستش  یشتکه ادعا دا یعموت ... ناموست ... کس

 ! یشرط بست یدار

به اشکان انداخت و با نفرت آب دهانش را  ینگاه

 انداخت ... نیزم یرو

 ! یندار نمیارزش ا ی_ تف ... حت

 پوشدیو به سرعت لباس م ردیگیاز هر دو مرد م نگاه

 رودیم رونیو از خانه اشکان ب

 

 قهینگاه کرد و  امیرفتن نفس اشکان با خشم به ت با

 لباسش را گرفت ... ی

 ؟! این رونی_ مگه نگفتم از اتاق ب

اش را از دست اشکان آزاد کرد و  قهیبا ضرب  امیت

 به عقب هولش داد

 ؟! یبا نامزدم خلوت کن قینامرد نارف ی_ بمونم تا تو



 ! ستی_ نفس نامزد تو ن

... قرار ما  یدی_ هست ... بود ... تو قاپش رو دزد

 نبود ! نیا

 کنم عاشقم بشه که شد ! یکار_ قرار بود 

 هم بلند شد امیت یصدا

 ری؟ د یجاده خاک یتو هم زد ای_ فقط اون عاشق شد 

 ! نیاوردیبودم سر از حجله در م دهیرس

تر کرد و مشت  یحرفش اشکان را عصب نیا با

 اشکان به صورتش اصابت کرد ... 

 _ خفه شو

 کار نماند و جواب مشت اشکان را داد یهم ب امیت

... قرار بود فقط مغازه  یعوض یدزد ناموس شد_ 

 نه نفسو ! یریرو بگ

تو  یخودت ... من محتاج مغازه  ی_ مغازه ات ارزون

بهت ثابت کنم که اون دختر  خواستمی... فقط م ستمین

 ! بندهیراحت دل م یلی، وگرنه خ ادیاز تو خوشش نم

باز هم مشت به صورت اشکان زد و اشکان که  امیت

 انداخت ... نیزم یشد رو ریغافلگ



 شانیبرا ییزدند که نا گریکدیبه سر و صورت  آنقدر

 شد شتریب امینماند و آتش خشم ت

وار  دیاشکان فاصله گرفت و انگشتش را تهد از

 مقابل اشکان گرفت

 ! ذارمی_ داغشو به دلت م

 رفت رونینفرت نگاه گرفت و از خانه ب با
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 روز خودش را در خانه حبس کرده بود ده

 بود دهیرا ند یکس چیکه ه شدیم یروز ده

و  کردیاش نگاه م یداخل گوش یبه عکس ها مدام

 خوردیافسوس م

 ... حقش نبود ! کردیمعامله را با نفس م نیا دینبا



 یبار رو نیچندم یزنگ خانه اش برا یصدا

کاناپه  یخراب از رو یو با حال دیاعصابش خط کش

 را برداشت فونیبلند شد و آ

 دمیو جواب نم یزنیده بار زنگ م یوقت عاد؟یم هی_ چ

 ؟! نمتیکه حوصله ندارم بب یفهمی، نم

 _ باز کن کارت دارم

به  عادی... با آمدن م ستادیا یرا باز کرد و کنار در

غذا بود نگاه کرد و  یپرش که حاو یدست ها

 پوزخند زد

گذاشت و به اطرافش نگاه  زیم یغذا هارا رو عادیم

 کرد

 ! ی_ خودتو با دود خفه نکن

نشست و  شیباز هم پوزخند زد و سر جا اشکان

 روشن کرد یگرید گاریس

االن برگرد که  نی، هم یکن حتینص ی_ اگه اومد

 حوصله ندارم

تو حال دختره ...  ی، گند زد یداشته باش دمی_ نبا

 حوصله ندارم ؟ یگیحاال م

 را باال برد شینگاه کرد و صدا عادیخشم به م با



 ... یهر یاومد حتینص ی_ گفتم برا

 اش شد رهیکنارش نشست و خ عادیم

 ! دمیرو د نایل روزی_ د

 باال رفت شینگاهش کرد و ابرو قیعم اشکان

 ریکه تقص یبود ی... شاک دهیجوابتو نم ی_ گفته بود

 شد؟! یمنه ... چ

 به هزار خواهش اومد سر قرار ... روزی_ د

نگاه منتظرش را  یبه اشکان انداخت و وقت ینگاه

 ادامه داد دید

نزدم ...  یو بهش حرف دونستمیبود که چرا م ی_ شاک

گفتم ، گفتم اولش منو اشکان فقط به  تویمنم واقع

... اما کم کم عاشق  میجلو اومد امیحرف ت یبهانه 

 ! میشد

 گرفت عادیشد و نگاه از م قیاخمش عم اشکان

 _ من عاشق نشدم !

 بود که پوزخند بزند ... عادینوبت م نباریا

 نگاهش به  اطراف اشاره کرد با

 _ آره ... مشخصه !



 ! کنمیات م کهیت کهیننداز که ت کهی_ ت

آمد و مثل خودش اخم  رونیاز جلد خونسردش ب عادیم

 ردک

 یچیتا حاال ه یکرد ی! هر غلط یکنیخود م ی_ ب

... اما کدوم آدم  یخودت عاقل کردمینگفتم و فکر م

تو قرار عاشقانه اش با دوست دخترش ، پسر  یعاقل

؟ اونم پسر  کنهیم یتو اتاق مخف برهیطرفو م یعمو

 داره ! یعاشق یکه ادعا ییعمو

 

روشن  یگرید گاریو س دیسرش سوت کش اشکان

 کرد و با حرص نگاهش کرد

قرار بود بفهمه نفس دوستم  اد،یب رونی_ قرار نبود ب

 !کولش و بره یداره و دمش رو بذاره رو

 دنیرس یبرا یدونینم ؟یشناخت ینجوریا اموی_ تو ت

 ؟! کنهیم یبه خواسته هاش هرکار

تر رفت و باز هم خودش  کیسکوت اشکان نزد با

 ادامه داد



فکر که عاشق هم  یب یپسر عمو هی امی_ اصال ت

تا دختر عموش  شستینبود ، به نظرت منتظر م

 کش تو کنه ؟! شیخودشو پ

 دانستیاشکان مشت شد ... خودش هم م دست

 حماقت کرده 

 ؟! هینفس تو چه حال و روز یدونی_ م

 بدم ! حی... خودش نخواست توض ستی_ برام مهم ن

 ؟ یدو ده روزه خودتو حبس کر ستی_ برات مهم ن

 ! عادی_ رو مخم راه نرو م

 ! ی_ دوستش دار

 _ نه !

... عاشقش  شتریب ی... حت ی_ چرا ... دوستش دار

 ! ی... گرفتارش شد یشد

خانه را  یوارهایکه زد د یادیو با فر ستادیا اشکان

 به لرزه انداخت

 _ نه !

 و باز هم پوزخند زد ... ستادیهم ا عادیم



سر نفس  ییچه بال یبدون ستی_ پس برات مهم ن

 اومده ؟

 یشدن و نگاهش رو ختهیاشکان به ترس آم چشمان

 خشک شد ... عادیم

 که نکرده ؟! ی_ خود ... خود کش

 _ برات مهمه ؟

 را گرفت و تکانش داد عادیم ی قهی

 _ معما طرح نکن ... جواب منو بده !

که براش  یهست که به خاطر کس ی_ اونقدر قو

 نکشه .... اما ... قائل نشد خودش رو یارزش

 ؟! ی_ اما چ

 ! امی_ ت

اشکان رنگ ترس گرفت ... سرش را با  نگاه

 حرفش را کامل کند عادیتکان داد تا م یناباور

 دهیند امویمدت ت نیا نکهی_ نفس تحت فشاره ... با ا

گفتگوتون رو  یداده که صدا امیبهش پ امی، اما ت

،  ضبط کرده و اگه به خواسته اش جواب مثبت نده

 ! فرستهیپدر نفس م یاونو برا



خم  شی... زانوها ستدینتوانست با نیاز ا شیب اشکان

 فرود آمد ... نیزم یشد و رو

 

[17.07.21 22:03] 

 

  ۵۸مشروطی#زندگ

 

 نگاهش کرد ینفس را گرفت و با مهربان دست

 ؟ی_ بهتر

 شد رهیخ یزد و به نقطه ا یلبخند تلخ نفس

...  ستیخوب و بد بودن برام مهم ن گهی_ بهتر ؟ د

 ! کشمیزنده ام ... نفس م

را گرفت و او را به  شیبغض کرد و شانه ها نایل

 آغوش خواهرانه اش دعوت کرد

 ینطوری... نگو ا رمیبرات ... بم رمی_ بم

و  _ احمق بودم ... احمق بودم که به دو تا حرف

 نگاه عاشق شدم ...

 ... ختیچشم نفس فرو ر یاز گوشه  یاشک قطره



کرده باشه ...  نکارویبا من ا شهی_ هنوزم باورم نم

 دوستش رو آورده به خلوت دونفره مون !

که ادعا  یتو ... کس ی_ دوستش نه ... پسر عمو

 کرده عاشقته !

 باز هم ادامه داد نایسکوت نفس ،ل با

 چیپاپ امی؟ ت یکنینگاه نم گهید ی هیزاو هی_ چرا از 

بهش بفهمونه تو  نکهیا یاشکان شده و اشکانم برا

 یتا با گوش ها ادیبهش گفته ب یندار امیبه ت یحس

 خودش بشنوه !

بلند شد و دستانش را در  شیاز جا یبا کالفگ نفس

 هوا تکان داد

گول  ای ی؟ ساده ا نایتو ل ی_ چرا انقدر ساده ا

 ؟یوردرو خ عادیم یحرفها

 نگفته نویا عادی_ م

 ؟ یکرد ی_ باهاش آشت

 و سرش را تکان داد دیبا خجالت نگاهش را دزد نایل

 _ اوهوم

 ! هیپسر خوب عادی... م یکرد ی_ کار خوب



 ؟ی؟ جوابشو داد یچکار کرد امی_ با ت

 ! دمی_ جوابشو م

 کنهیهم م دیکرده ، تهد یکار خوب یلی... خ شعوری_ ب

 ! هی، اون شاک یباش یتو شاک نکهیا ی... انگار بجا

 بهش جواب بدم خوامی_ م

_ خوبه ... بزن تو صورتش و بگو هرگز تن به 

 ! یدیخواسته اش نم

 _ جوابم مثبته !

 از تعجب گرد شدن و دهانش باز ماند نایل چشمان

 ؟! ی_ چ... چ

عاشق بشم و  یبهت گفته بودم اگه روز ادتهی_ 

ن موقع عشقمو ، همو هیمسخره ا زیبفهمن عشق چ

 ... کنمیم یو تا آخر عمر با عقلم زندگ برمیسر م

 یدیم حیترج یکه گفته بود ادمهی نمی... اما ا ادمهی_ 

 ! ایرو یعاقل ب هی، تا  یباش ایاحمق با رو هی

 ! کنمیازدواج م امی_ من با ت

 ! رهیخودش هم گ ی؟ پا یدیترس دشی_ از تهد

 ! رهیگ شتریمن ب ی_ پا



رو نابود  شیگوش یجوری...  کنمی_ من کمکت م

 که ... کنمیم

 ... ستین زهایچ نی... حرف ا نای_ نه ل

 شد و ادامه داد رهیخ ابانیو به خ ستادیپنجره ا کنار

 ... از هر دوشون ! رمیانتقام بگ خوامی_ م

 _ نفس ...

به سرعت کنارش آمد و شانه اش را گرفت و  نایل

 تکانش داد

 ؟! یبکن یخوایو چکار م یگیم یچ یفهمی_ م

 ! فهممیم شتریب ی_ از هر زمان

 ؟! ی؟ چطور ی_ چه انتقام

 دوخت ... نایروحش را به ل یچشمان ب نفس

کرده تا منو تصاحب  یعاشقمه ... هرکار گهیم امی_ ت

منو ... بدون قلبم ... چقدر  نمیکنه ... باشه ... بب

 تحمل کنه ! تونهیم

 _ نفس ...

عاشقم شده ... گفته اشتباه کرده و  _ اشکان ... گفته

 ... مونهیپش



که به نفس گفته بود سرش را  ییحرفها دییبه تا نایل

 تکان داد

 ! کنمی_ زجر کشش م

 _ نفس ...

بهتر از هر  نایزده بود ... اما ل شیالتماس صدا با

...  گرفتیم یمیتصم ی... وقت شناختیاو را م یکس

 کس جلودارش نبود ! چیه
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را دوست داشت و  نایباز هم تنها شد ... ل نایرفتن ل با

 مثل خواهر نداشته اش بود ... 

آمد و  رونیاش از فکر ب یزنگ گوش یصدا با

 ییصفحه خودنما ینگاهش کرد ... نام اشکان رو

 ... کردیم



را دست  یکرد و گوش دادیو خشم در  جانش ب نفرت

 کرد ... جتیگرفت و مخاطب را ر

منتظر بود باز هم  ایشد ... گو رهیخ یبه گوش دوباره

زنگ بزند ... او زنگ بزند و نفس جواب ندهد و 

 از خشمش را به او نشان دهد ... یذره ا نگونهیا

 زیم یرا رو ینشد ... گوش یساعت گذشت و خبر مین

 رفت ... رونیذاشت و از اتاقش بگ

 رفتیم منیو به سالن نش ختهیر یچا مادرش

 میبخور ییچا میبر ای... ب ایمامان؟ ب رونیب ی_ اومد

 با هم

 _ چشم

و ساکت  ریروزها کم حرف شده بود ... گوشه گ نیا

 و افسرده !

 یمادرش نشست و فنجان را دست گرفت و کم کنار

 ... دینوش

 یزیچ کی دانستیبا لبخند نگاهش کرد ... م نینازن

، اما نفس  ستیو دخترش مثل قبل ن ستیدرست ن

 یحرف خواستیوقت تا نم چیبود و ه یدختر تو دار

 ! زدینم



 _ نفس

 _ بله؟

 شده؟ یچ یبگ یخوای_ نم

 ! ستین یزیکم دلم گرفته مامان ، چ هی_ 

 _ امروز زن عموت زنگ زد

به سرعت سرش را بلند کرد و به مادرش نگاه  نفس

 کرد

 _ چکار داشت ؟

اش زده  یکه جار یشانه باال انداخت و حرف نینازن

 بود را گفت

 ! امی... با عموت و ت نجایا انیب خوانیم گفتی_ م

بلند  شیسرش را تکان داد و از جا یبا کالفگ نفس

 شد

 شورشو در آوردن گهی_ د

 ... نمیبب اینفس ؟ ب یری_ کجا م

 و به رفتن نفس به اتاقش نگاه کرد دیکش گردن

 ؟! ستمی_ نفس ... مگه با تو ن



توجه به مادرش به اتاقش رفت و در را  یب نفس

 بست

 را گرفت ... امیت یاش را برداشت و شماره  یگوش

را  ینفس ، لبخند زد و گوش یشماره  دنیبا د امیت

 جواب داد

 _ بهههه ... عروس خانوم !

... جنازه امم به دست  گمیم یشو گوش کن چ_ خفه 

 ! رسهی؟ نم یفهمی... م رسهیتو نم

اش  یکرد خونسرد یهم فشرد و سع یدندان رو امیت

 را حفظ کند 

 ی، چه نخوا ی_ خوب گوشاتو باز کن ... چه بخوا

عمو  کنمی... فکر نم یبا من ازدواج کن ی... مجبور

 ! یبذاره زنده بمون یصوت لیاون فا دنیبا شن

سراغ من  ادیب نکهیکه قبل از ا یفکر کرد نمی_ به ا

 ؟ کشهیتو رو م

...  خوامیکه تورو م نهی... مهم ا ستی_ برام مهم ن

... مطمئن باش بدستت  خوامتیوقتم هست که م یلیخ

... فقط االن بهت احترام  یقی، حاال به هر طر ارمیم

ن ... وگرنه با او تیخواستگار امیب خوامیگذاشتم که م



نگاهت  گهید دی، نبا یکه تو با اشکان داشت یفضاحت

 کنم !

 یشد که نه تنها جواب یو عصب نیآنقدر خشمگ نفس

 زیم یرا قطع کرد و رو ینداد ... بلکه گوش امیبه ت

 انداخت ... 

کرد داد  یهم فشرد و سع یرا رو شیخشم دندان ها با

 نزند تا مادرش نشنود !

به  نکهیاش ، بدون ا یگوش یزنگ خوردن دوباره  با

 را جواب داد ... یشماره نگاه کند ، گوش

که زنت بشم ...  اریپنبه رو از گوشت در ب نی_ ا

 قی... هم به دل تو ... هم اون رف ذارمیداغم به دلت م

 بدتر از خودت !

... _ 

 و پوزخند زد و ادامه داد ... دینشن یجواب

که  یلیبترسم و بگم به خاطر فا ی؟ توقع داشت هی_ چ

نفس سابق  گهی؟ من د گمینه نم یبگ یهرچ یدار

...  رونیکه تف کرده ب قتمیرف ی... پس مونده  ستمین

رو  گرونید یالشخور پس مونده  نیع یخوایم

 خان ! امیت یبردار



که مال منه از  یلقمه ا ذارمیمن نم یعنی_ نه ... 

 بره ! نییپا یگرید یگلو

چشمانش گرد شد و به سرعت  شیصدا دنیشن با

 آورد و نگاهش کرد ... نییرا پا یگوش

 لب زد: "اشکان" یناباور با
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زنگش  یبه صدا گریرا قطع کرد و د یگوش بالفاصله

 نداد ... تیاهم

...  امیت ایخط است ، اشکان  پشت ینبود چه کس مهم

 بودند ... تیاهم یب شیهر دو برا

تخت نششت و بعد از چند روز به چشمانش  یرو

 اجازه داد ببارند ...

 یتا صدا ردیرا بگ شیگوش ها خواستیم دلش

 اشکان در آن زنگ نزند ...



هر طور شده تقاص  خواستیداشت و م نهیاو ک از

 ردیکارش را بگ

 امیکرده بود ... اما اشکان از ت یبد بود ... نامرد امیت

 هم بدتر بود ... نامردتر بود

بود ، چگونه  دهیکه عشق را در چشمان نفس د او

 کند؟! یتوانست از آن نگاه چشم پوش

... خلوت با خودش و  خواستیآپارتمانش را م دلش

 را ... شیگارهایبار کوچکش و س زیم

را  فشیو ک دیرا پوش شیوفکر بلند شد و مانت نیا با

 برداشت

 ستادیاخم کرد و مقابلش ا دنشیبا د مادرش

 _ باز کجا؟

 نجایا وفتنیراه ن ی... گفتم الک امی_ زنگ زدم به ت

 ، شماهم حواستون باشه انیب

 ؟ یریکجا م گمی_ م

 تنها باشم خوامیآپارتمان خودم ... م رمی_ م

 ییتنها و چهارساعته تو اتاقت ستیهم ب نجای_ واال ا

 ینیشیمن نم شی... دلم خوشه دختر دارم ، اما اصال پ

! 



 و با لبخند نگاهش کرد دیبه صورت مادرش کش دست

باور  ی... ول کنمی، درک م دونمی_ قربونت برم ... م

کن چند وقته حال و حوصله ندارم ، مودشو ندارم ... 

 ! کنمیجبران م اد،یکم حالم جا ب هی

 _ آخه ...

 ... باشه ؟ کنمی_ خواهش م

و جونم به جونت  یدخترم هست دونهیبگم ؟ تو  ی_ چ

 ام ! یمن راض یبنده ... برو ... هر طور تو راحت

 دیزد و صورت مادرش را بوس لبخند

 _ عاشقتم

 لبخند زد و دست نفس را گرفت ... نینازن

 ؟یگردی_ شب برم

 میدو روز بمونم ، اگه گوش یکی دی_ نه مامان ... شا

 جواب ندادم به خونه زنگ بزن ایود خانوش ب

و تلفن باشه که  ی_ باشه ... اما حواست به گوش

 ینگرانم نکن

 _ چشم



لبخند زد و نفس دستش را تکان داد و  نینازن

 رفت رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ

 

پارک کرد و وارد آسانسور  نگیرا در پارک نشیماش

ش اش گو یتکرار کیبه موز یحوصلگ یشد ... با ب

 آمد رونیکرد و به محض باز شدن در آسانسور ب

 قیواحدش را باز کرد و داخل شد ... نفس عم در

مبل انداخت و  یرا رو فشیو لبخند زد ، ک دیکش

 رفت ... گارشیسراغ س

 نیرا ب گاری، س اوردیمانتو اش را در ب نکهیا بدون

 گرفت یقیگذاشت و کام عم شیلب ها

 

[17.07.21 22:03] 

 

  ۶۱مشروطی#زندگ

 

آهنگش  یرا روشن کرد و با نجوا یصوت ستمیس

 را عوض کرد ... شیلباس ها



 وانیآورد و داخل ل رونیب زریرا از فر خی ظرف

 و به طرف بار رفت ... ختیر

 ... دینفس نوش هیرا پر کرد و  وانشیل

 پسیچ یبسته  نتیزخانه رفت و از داخل کابآشپ به

 آورد ... رونیرا ب

 کیمورد عالقه اش که  لمیسالن برگشت و ف به

 کرد ... یدرام بود را پل یعاشقانه 

 روشن کرد ... یگرید گاریرا پر کرد و س جامش

مرد ، اشک  تیشد و با مرگ شخص لمیدر ف غرق

 ... ختیر

بود و مرد بود ... اما  یکاش عشق منم واقع ی_ ا

 ... مردیم

با خودش نجوا کرد و سپس به حال خودش  خودش

 یکرد که احساس خفگ هیزجه زد ... آنقدر بلند گر

 بهش دست داد ...

آب خورد  یوانیجا بلند شد و به آشپزخانه رفت و ل از

  کردی... بهتر نشد و باز هم احساس گرما م

و به سالن باز  دیپوش ینازک راهنیاتاقش رفت و پ به

 گشت ...



پر  یگریمورد عالقه اش را گذاشت و جام د کیموز

 ... دینفس نوش کیکرد و 

... آنقدر  کردیدود م گاریس کیو  دینوشیم وانیل کی

نداشت  ستادنیپا ا یافتاد و توان رو جهیکه به سرگ

... 

ساعت چند بود که زنگ واحد به صدا در  دانستینم

مبل بلند شد و هر طور بود  یاز رو یجیآمد ... با گ

 خود را به در رساند ...

 روبرو شد ... اهیرا باز کرد و با دو  چشم س در

عقب  یاز تعجب باال رفتند و کم شیابروها دنشید با

 ... دیو بلند خند ستادیتر ا

 ... نجاستی... ا ی... ک نی_ بب

را مقابل صورت اشکان تکان داد و با همان  دستش

 ..لحن لبخند زد .

... اومدم ... با خودم خلوت کنم ،  ی_ توهم زدم اساس

 اون نامرد جلوم سبز بشه ! دیبا یتو اوج مست

کرد و قهقهه زد ... آنقدر بلند که اشکان  یا سکسکه

نفس را  یهول شد و به اطراف نگاه کرد و بازو

 گرفت و او را به داخل خانه کشاند و در را بست ...
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 را بست و به نفس نگاه کرد ... در

 که هم خشم داشت هم غم ... ینگاه

 ؟یخودت درست کرد یبرا هیچه سرو شکل نی_ ا

ظاهر نفس اشاره کرد و بافث شد نفس بلن  قهقهه  به

 بزند ...

 کن ... شیمستانه و دل ر یا قهقهه

و با  ختیفرو ر شیکه تمام شد اشکها دنشیخند

 بغض لب باز کرد

 ینی... ا یسر و شکل رو تو درست کرد نی_ من ؟ ا

 !ی... تو باعثش شد یکه تو ساخت هیزیچ ینیبیکه م

را پر کرد و مقابل اشکان  وانشیطرف بار رفت و ل به

 گرفت

 نامرده ! یهر چ ی_ به سالمت



 ... دیکش زد و جامش را سر قهقهه

شد  کیبه نفس نزد یاشکان مشت شد و قدم دستان

اش را با ضرب مقابل  یخال وانی... همزمان نفس ل

 نیزم یرو شیاشکان پرت کرد و خورده ها یپا

 پخش شد ...

 یبا بهت نگاهش کرد و نفس چون ببر زخم اشکان

 ... ستادیمقابلش ا

 نشو ...  کی_ به من نزد

دستانش را مقابل نفس تکان داد و به آرامش  اشکان

 دعوتش کرد

 ... آروم باش ... آروم ... زمی_ باشه ... باشه عز

 ... دیو بغضش ترک دینفس لرز ی چانه

... منو ...  یپست یلی... خ ینامرد یلی_ تو خ

 ! یمغازه فروخت هیاحساسمو ... به 

 دیکش شیموها نیکالفه شد و دست ب اشکان

 دیرس وانیل یشد و به خورده ها کشیزدن یقدم نفس

بود به سرعت جلو آمد تا  شی... اشکان که کفش پا

ها نرود ... اما نفس گارد گرفت و  شهیش ینفس رو

 دستش را مقابل اشکان گرفت



 ! اینشو ... طرف من ن کی_ به من نزد

 _ نفس ...

 شد ... دهیطرف کش کینفس به  لب

به من  یصدام مزن که فکر کنم احساس یجوری_ 

 نکن ! ی... خودت باش ... انقدر نقش باز یدار

ها از کنار اشکان گذشت و  شهیتوجه به خورده ش یب

چشمش را از درد  شیدر پا یا شهیبا فرو رفتن ش

 بست

 _ آخ ...

 یبازوانش برد و از رو ریبه سرعت دست ز اشکان

 بلندش کرد نیزم

 ؟ یرسونیم بیبه خودت چرا آس،  یکنی_ با من لج م

طرف اتاق نفس رفت و اجازه داد نفس با مشت  به

 کوچکش به شانه اش بکوبد یها

 شرف ... ی... ب ی... ولم کن عوض نی_ منو بذار زم

تخت خواباند  یداخل اتاق شد و نفس را رو اشکان

دستش گرفت و با دقت نگاهش  نیرا ب شی... مچ پا

 کرد



 آمد یخون م یبود و کم شیداخل پا شهیش یا تکه

 و اطرافش را نگاه کرد .. دیکش رونیدست آن را ب با

 بود  ... شیهم در پا شهیتکه خورده ش چند

 کجاست ؟ نتی_ موچ

 دادیو جوابش را نم ختیریاشک م نفس

 ارمیدرش ب دیتو پات رفته ، با شهی_ با تو ام ... ش

 ! رونی؟ برو ب یمن ی_ به تو چه ؟ تو چکاره 

نگاه  شرایآرا زیم یکرد آرام باشد ... رو یسع اشکان

هم  یکرد و چند دستمال کاغذ دایرا پ نیکرد و موچ

 برداشت

 رونیرا ب زیر یها شهینفس نشست و ش یپا ریز

 آورد و خون را با دستمال پاک کرد ...

 ...  ختیریاشک م یبه آرام نفس

 _ درد داره ؟

 ! شترهیب یلی_ درد قلبم خ

نشست که  یاشکان مشت شدن و طور دستان

 صورتش مقابل صورت نفس قرار گرفت

 _ چکار کنم خوب بشه ؟



 جواب داد یرحم یشد و با ب رهیبه چشمانش خ نفس

وقت  چیکه انگار ه ی... طور رونیبرو ب می_ از زندگ

 ! ینبود

 _ نفس ...

 ! ادیب ادمیحماقتم  دنتیبا د خوامی_ نم

 _ من اشتباه کردم ... درست ... اما ...

... چون کارت ناخواسته نبوده ،  ی_ تو اشتباه نکرد

 فیکث یلی... خ یکرد یباز فی... کث یکرد یتو نامرد

! 

 بدم ... حی_ بذار توض

که  ی؟ قلب کنهیم رییتغ یبشه ؟! هان ؟ چ ی_ که چ

بندش زد ، مثل  شهیشکسته ... نم گهیشکست ، د

 یچیو ه شهیکه پودر م مونهیم ستالیرک وانیاون ل

 ! مونهینم یازش باق

 _ من دوستت دارم !

بود را  دهیکه شن یبا بهت نگاهش کرد .... حرف نفس

 باور نداشت

 بهت داده ؟ یچه وعده ا امیت نباری؟ ا دهیجد ی_ باز



 ؟ ی_ چکار کنم باورم کن

 گورتو گم کن ! می_ از زندگ

 ! ذارمی_ من تنهات نم

بالش بلند کرد  یسرش را از رو یبا خشم کم تفس

... 

 یزی، باز هم چ یاگه باور کنم دوستم دار ی_ حت

 ...  کنهینم رییتغ

 _ باورم کن

 ؟ کنمیچکار م یدونی_ باورت کنم م

ادامه  یرحم ینگاهش کرد و نفس با ب یسوال اشکان

 داد

 ! کنمیازدواج م امی_ با ت
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 شد رهیو به نفس خ ستادیباخشم ا اشکان



 ! یکنیخود م ی_ ب

شد و با نفرت  زیخ میتخت ن یبه سرعت رو نفس

 نگاهش کرد

 نداره ...  یربط چی_ به تو ه

نفس گذاشت و مجبورش  ی نهیس یدست رو اشکان

کرد دراز بکشد ... صورتش را جلو برد و مقابلش 

 لب زد

خودم نابود  لمی... فقط من ! اون فا ی_ تو مال من

 کنمیم

 دست اشکان را کنار زد و نشست ... نفس

اون  نکهی... نه به خاطر ا دمیجواب مثبت م امی_ به ت

تا جگر تو رو  شمیدستشه ... بلکه زنش م لیفا

 نم !بسوزو

نداشت ... چند بار در  دنیطاقت شن نیاز ا شیب اناش

، در آخر به  دیکش شیموها نیاتاق راه رفت و دست ب

 را گرفت و بلندش کرد شیطرف نفس رفت و بازو

 ؟یکنی_ چکار م

... پاشو  یگیم یچ ستین تیحال ی_ پاشو ... مست

 نمیبب



، اما نتوانست از چنگال  دیدستش را عقب کش نفس

 اشکان رها شود

هم به  یاجی... احت ارمی_ ولم کن ... من هوش

 تو ندارم ! یدلسوز

 زور بلندش کرد و به سمت حمام بردش ... به

را به چهارچوب حمام گرفت و با ترس  نفسدستش

 نگاهش کرد

 ؟ یکنی_ چکار م

نفس انداخت و بعد  یبه سر تا پا یقینگاه عم اشکان

 د لحظه با اکراه نگاهش را گرفتاز چن

آب به سرت بخوره حالت  هکمیدوش ...  ری_ برو ز

 ! ادیجا م

 ستمیمست ن گمی_ م

 رهینفس خ ی دهیپوزخند زد و به چشمان ترس اشکان

 شد

 _ آره ... مشخصه !

 نفس آورد یبه بازو یحمام را باز کرد و فشار در

 از سرت بپره ...  ی_ برو نفس ... بذار مست



 التماس داشت و نفس به اجبار داخل رفت. شلحن

ولرم که  یکرد و آب میو آب را تنظ ستادیدوش ا ریز

 سرش راه گرفت ... یسرد بود رو شتریب

که  یراحت بود ... اما کم الشیحمام بسته بود وخ در

کرد ، تازه  رییتغ شیو حال هوا ستادیآب ا ریز

 را درک کرد تشیموقع

در بود و نفس در حمام ... ترس  نیپشت ا اشکان

 تمام وجودش را گرفت ...

 راهنیآن پ دیترسیبود و م ستادهیآب ا ریلباس ز با

 کوتاه را از تنش خارج کند !

خشک کن داخل حمام  یآورد که حوله اش رو شانس

 بود  !

طرف در رفت و آن را قفل کرد ... حاال راحت تر  به

 اوردیرا در ب سشیلباس خ توانستیم

 

 ستادهیقفل شدن در ،اشکان که پشت در منتظر ا با

 بود با ترس به در زد

 _ نفس ... نفس جان ... حالت خوبه ؟



به جواب دادن  ی، اما عالقه ا دیشنیرا م شیصدا

 نداشت ...

کنار  نیو ا وفتادهیاتفاقات ن نیا خواستیدلش م چقدر

 بود یهم بودن ابد

 !شدیم اشکان بود و اشکان نگرانش یزن خانه  او

کردند ... اما  دایراه خود را پ شیاشک ها دوباره

هق هق بلندش به  یکه صدا ی، طور شتریب نباریا

 از قبل نگران کرد شیو او را ب دیگوش اشکان رس

 دیکش نییرا گرفت و آن را پا رهیدستگ

 قربونت برم ؟ یکنی_ نفس ... نفس جان ... چکار م

 گذاشتیقلبش م ینفس ، زخم رو ی هیگر یصدا

_ من غلط کردم ... اشتباه کردم ... تو ببخش ، به 

...  زهیوقت اشک از چشمت بر چیه گهید ذارمیخدا نم

 ... زمیعز ایقربونت برم ، ب رونیب ایب

 

 انویپ زیدل انگ یقشنگ بود ... مثل نوا شیها حرف

،  دیشنیم شتریو نفس ب گفتیم شتری... اما هر چه ب

 شدیم نیاز قبل غمش سنگ شیب



 خواستی... دلش م دیرا بست و حوله اش را پوش آب

بود ،اصال دلش  دهیاش پر یتنها باشد ، حاال که مست

 ! ندیاشکان را بب خواستینم

 زد شیو صدا ستادیدر ا پشت

 _ اشکان

 _ جانم ؟

،  نمیتو رو بب خودی... اما دلم نم رونیب امیب خوامی_ م

 برو ! نجایاز ا

حالت خوبه ، بعد  نمیبب ای... فقط ب زمیعز رمی_ م

 ! رمیم

شد ... دستانش را مشت کرد و  نیخشمگ نفس

 دیبه گوشش رس غیبا ج شیصدا

 وی... چ شهیوقتم خوب نم چی... ه ستی_ حالم خوب ن

 ؟! ویکه خودت ساخت ی؟ جسد ینیبب یخوایم

 رمی، بعد م یخوب نمیبب رونیب ای_ فقط ب

، دلم  این نجایام ا گهی... د امینم رونیمن ب ی_ تا نر

صداتو بشنوم ... ازت  خوامی، نم نمتیبب خوادینم

 متنفرم !



و اشکان به وحشت افتاد  دیکش کیستریه یها غیج

... 

را  عادیم یاش را برداشت و شپاره  یسرعت گوش به

 گرفت

 _ بله؟

نداشت ... مهم  یتیخواب آلود بود ، اما اهم شیصدا

 نفس بود !

زنگ بزن و برو  نایبه ل عی، سر ی_ هر جا هست

 نفس ! یخونه  شیاریب دیدنبالش ، با

بود با  اریکامال واضح و هوش شیکه حاال صدا عادیم

 ترس جواب داد

 افتاده؟ یشده اشکان ؟ حالش خوبه ؟ اتفاق ی_ چ

_ اومدم باهاش حرف بزنم ، رفته حمام درم قفل کرده 

، زود  ارهیسر خودش ب ییبال ترسمی، م ادینم رونیب

،  ادیب نایتا ل مونمی، من منتظر م ششیپ اریبرو  نایل

 ! رمیبعد م

 گمیو م زنمی_ باشه ، االن بهش زنگ م

حرف زده بود که نفس نشنود ، دوباره پشت در  آرام

 زد شیحمام رفت و صدا



 االن ؟ ی... خوب رمیم گهیکم د هی_ من 

، آره  دنهی_ اگه منظورت از خوب بودن ، نفس کش

 ... خوبم !

آرام شد و به دور تا دور خانه نگاه کرد  یکم اشکان

و به طرفش رفت ، آن  دید یکه گوشه ا ی، جارو برق

را روشن کرد و مشغول جارو کردن شد تا خورده 

 ها را جمع کند شهیش
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را جارو کرد و با دقت همه جا را نگاه کرد تا  خانه

که راحت  الشیباشد ، خ ختهینر ییجا شهیخورده ش

 شد رهیمبل نشست و به در حمام خ یشد رو

از  یحاال که مست دانستیلجباز بود ، خوب م نفس

 دیآ ینم رونی، از حمام ب دهیسرش پر

که درش باز بود را برداشت و به  یدنینوش یبطر

 کرد ...نامش نگاه 



! احتماال سرد درد هم به  یبود و قو نیسنگ

 شدیاضافه م شیدردها

حال  نیا یخودش لعنت فرستاد ... باعث و بان به

 نفس خودش بود ... خوِد نامردش !

زنگ آپارتمان به سرعت به طرف در  یصدا دنیشن با

 به فرد پشت در نگاه کرد ... یرفت و از چشم

 نبود ! نایل

بودند که او تا کنون آنها  ستادهیپشت در ا یو مرد زن

 بود دهیرا ند

به در  یآرام یترس به طرف حمام رفت و ضربه  با

 زد

 _ نفس

  توانستینم نیاز ا شیکه کالفه شده بود و ب نفس

و جواب  دیداخل حمام بماند ، با خشم مشت به در کوب

 اشکان را داد

 !؟ یبر یکنی؟ چرا گورتو گم نم یگیم ی؟ چ هی_ چ

 لحن ممکن حرف بزند نیکرد با آرام تر یسع

زن و مرد پشت در  هی...  گمیم یچ نی_ گوش کن بب

 خونه ات هستن !



،  یگیم یچ شنومینم ه؟یزن و مرد چ ؟یگیم ی_ چ

 ! رونیب نجایبرو از ا

زن و مرد پشت در هستن و  هی گمی_ داد نزن ... م

 ! زننیدارن زنگ م

اشکان  یبا وحشت در حمام را باز کرد و روبرو نفس

 ستادیا

 پشت دره؟ ی؟ ک یگیم ی_ چ

و فر  سیخ یتمام حواسش به موها گریکه د اشکان

چشم  شیاز موها ینفس بود ، به سخت یخورده 

 گرفت

 ! زننیهستن ، دارن باز زنگ م یک نیبب ای_ ب

نگاه از اشکان گرفت و خواست  یقیبا اخم عم نفس

 ستادیکه اشکان مقابلش ا دیایب رونیحمام ب از درگاه

 و سد راهش شد

 ! رمینگاه ازت بگ تونمیکه نم ی_ انقدر خوشگل

را فشرد و دستانش  شیشد ... لبها شترینفس ب خشم

 را مشت کرد

 ! اوردمی_ گمشو برو کنار تا چشم هاتو از کاسه در ن



زد و کنار رفت ... نفس به  یلبخند مهربان اشکان

اشخاص پشت در  دنیو با د ستادیدر اسرعت پشت 

 ! ستادیقلبش ا

 دندان فشرد ریبه اشکان کرد و لبش را ز ینگاه

 _ مامان و باباممن !

اشکان هم گرد شد و با بهت به خودش نگاه  چشمان

 کرد

 _ حاال من کجا برم ؟

بلند  ی، با صدل دیزنگ را شن یکه دوباره صدا نفس

 جواب پدر و مادرش را داد

 ! امیاالن م دی_ بله ؟ صبر کن

 زار نگاهش کرد یطرف اشکان رفت و با حالت به

 ... حاال من چکار کنم ؟! ی_ فقط دردسر

 بشم ؟ ی_ برم تو اتاقت مخف

؟ اونم کجا ؟  یبش یکه مخف یکوچولو هست یلی_ خ

 ! شهیداخل اتاقم هم ادیاتاقم ... مامانم م

 _ پس کجا برم ؟

 رش گرفت و ناله کردبا اضطراب دست به س نفس



 ... دونمی_ نم

به دور تا دور خانه انداخت و  یگرینگاه د اشکان

 حمام ثابت ماند ینگاهش رو

 _ برم حمام ؟

 ؟ ی_ االن وقت حمامه ؟ خل شد

و  دهیزد و به چشمان کش یطنتیلبخند پر ش اشکان

 شد رهینفس خ یوحش

شدن گفتم  ی... اما فعال محض مخف ادی_ اونکه بدم نم

! 

نگاه از اشکان داده ، با اخم یچه سوت دیکه فهم نفس

 گرفت و سرش را تکات داد

 رونمیو تا نگفتم ب یکنیداخل ... درم قفل م یری_ م

 ! ادی... صداتم در ن یاینم

تکان دادو داخل رفت و در  دییسرش را به تا اشکان

 را قفل کرد

 به طرف در خانه رفت و آن را باز کرد نفس

پدر و مادرش با  ی دهیرنگ پر یچهره ها دنید با

 ترس سرش را تکان داد



 شده ؟ یزی_ چ

بود ، اول داخل آمد و  یاز حد عصبان شیکه ب منصور

 دیغر یکنترل شده ا یبا صدل

 شده ! یزیچ پرسهی_ تازه م

 ایبا وحشت به مادرش نگاه کرد ... گو نفس

 یخاص زیاز چشمان مادرش بفهمد که چ خواستیم

 ! ستین

 رنگ نگاه مادرش هم همراه با افسوس بود ! ماا

 ... دید قیعم یگودال انیتوقف کرد و خود را م زمان

 کرده باشد چه ؟! یاقدام امیت اگر

 را داده باشد ... لیبه پدر و مادرش آن فا اگر
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 ترس به مادرش نگاه کرد و به زور لب باز کرد با

 شده؟ یچ دیگی_ چرا نم



 یرو ی شهیش دنیکاناپه نشست و با د یرو پدرش

 با افسوس سرش را تکان داد یگاریو جاس زیم

_ دلم خوش بود دخترم عاقله و مستقل بار اومده ... 

 ! یکثافت کار یبرا نجایا ادینگو م

 ره کردابرو در هم گ یبا لجباز نفس

 نامیبابا ؟ مگه من چکار کردم؟ ا یزنیم هی_ چه حرف

 خودتونم فراوان موجوده ! ی، خونه  ینیبیکه م

 نگاهش کرد قیدست نفس را گرفت و عم نینازن

جواب  زنمیبهت زنگ م ی_ از غروب نگرانتم و هرچ

، مردم و زنده شدم ... به بابات گفتم نفس حال  یدینم

 باشه ! ومدهیسرش ن ییبال نمیبب مینداشت ، بر

شانه  یالیخ یکه تازه متوجه موضوع شد ، با ب نفس

 باال انداخت

، بادمجون بم ، آفت نداره ! بعدش هم ...  نی_ نترس

 که ، حمام بودم ! دینیبیم

خودش را کنترل  توانستینم نیاز ا شیکه ب منصور

 باال رفت شیو صدا ستادیکند ا

رفتن چقدر  چه وضع جواب دادنه ؟ مگه حمام نی_ ا

؟ ما  یدیکه چند ساعته جواب تلفنتو نم کشهیطول م



؟  اشتباه  میکه نکرد میکردیبرات م دیچکار با گهید

بهت پرو بال دادم و آزادت گذاشتم ، جمع  یادیکردم ز

 خونه ! میریم لتویکن وسا

... امشب به تنها ماندن در  دیمانده بود چه بگو نفس

با پدر و مادرش  توانستیداشت ، نم ازیخانه اش ن

 گوش دهد شانیها حتیبرود و به نص

 تنها باشم ! خوامیبابا ... م امی_ من نم

نفس ، مجبورم نکن خونه  اریمنو باال ن ی_ اون رو

 رو بفروشم و به زور ببرمت !

است ،  یاز حد عصبان شیهمسرش ب دیکه د نینازن

 شوهرش گذاشت یشانه  یمداخله کرد و دست رو

من بود که  ریور جان ... تقص_ آروم باش منص

، نفسم  دمیکش شیرو پ امیت یامروز حرف خواستگار

 ... نجایشد و اومد ا یعصبان

طاقت حرف مادرش را قطع کرد و رو به  یب نفس

 پدرش به حرف آمد

هم فکر  ی_ اومدم تنها باشم و فکر کنم ... حساب

 ! دمیرس جهیکردم و به نت



داخت و حرفش به مادرش و سپس به پدرش ان ینگاه

 را زد

 ! کنمیازدواج م امی_ من با ت

 ستادهیکه پشت در حمام ا یقدر بلند گفت تا شخص آن

 بود بشنود ...

 دادیتاوان پس م دیعذابش بدهد ... با خواستیم دلش

! 

 شد کشیبا بهت نزد نینازن

 ینطوریشده که ا ی، چ یمخالف بود شهی_ تو که هم

 ؟ یگیم

ازدواج کنه  دیبا یروز هی ی_ به هر حال هر دختر

، هم دوستم  مشیشناسی؟ هم م امیبهتر از ت ی... ک

 داره !

و به طرف در رفت  دیبه صورتش کش یدست منصور

... 

موضوع هم  نیخونه ، راجع به ا می_ زودتر بپوش بر

 ! میزنیبعدا حرف م



اگه  یبه مادرش نگاه کرد ... حت یبا درماندگ نفس

را در حمام بگذارد و  اشکان توانستیهم نم خواستیم

 برود ...

بمونم ، فردا  نجایامشب ا دیاجازه بد کنمی_ خواهش م

 ! امیخودم م

رو جمع کن  لشی... برو وسا نیاالن ... نازن نی_ هم

! 

به صدا در آمدن زنگ خانه ، هر سه با تعجب به  با

 شدن رهیخ فونیآ

شده بود ، با  نیکه از همه لحاظ به نفس بد ب منصور

 پوزخند زدخشم

هم مشخص شد ...  ومدنشیخونه ن لی_ بفرما ... دل

 خانوم قرار داره !

 داخل آن نگاه کرد ریرا برداشت و به تصو فونیآ

 _ بله ؟

 _ نفس ... 

کوچه بتواند  یکیکرد تا در تار زیرا ر چشمانش

 ندیشخص پشت در را بب

 _ شما ؟



 ، فکر کنم زنگ رو اشتباه زدم ! دی_ ببخش

 خواهر زاده اش را بشناسد ... یتوانست صدا تازه

 ؟ییتو نای_ ل

 _ شما؟

 باال ! ای_ ب

 به نفس انداخت و سرش را تکان داد یپر اخم نگاه

، ما هم کمتر  شتیپ ادیقراره ب نای_ از اول بگو ل

 ! میشینگران م

در خبر از همه جا بود ، در سکوت به  یکه ب نفس

 شد رهیخ
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و زن  ییداخل آمد و با تعجب و چشمان گرد به دا نایل

 اش نگاه کرد ... ییدا

 باشد ... اما حاال ... نجایبود اشکان ا قرار



را در صورتش  یبهت به نفس نگاه کرد و درماندگ با

 دید

 شده ؟  یزی_ چ

 با اخم سرش را تکان داد منصور

 ! ینفس قیشف قی، تو بگو که رف میخبر ی_ ماکه ب

 ؟ییبگم دا ی_ چ

 _ دوستت چشه؟

چشمانش را درشت کرد و خودش را به ندانستن  نایل

 زد

باشم  ششی_ من از کجا بدونم ؟ منم االن اومدم که پ

 تنها نباشه !

کاسه است ،  مین ریز یبود کاسه ا که مطمئن منصور

 با افسوس به نفس نگاه کرد

هست  ی، هرچ میخواهی... بدتو نم می_ ما پدر و مادرت

 به خودم بگو تا برات درستش کنم !

 بابا ستین یزی_ چ

گرفته بود و دلش به حال پدر و مادرش  بغضش

 ... سوختیم



باشم که شما  یشده اون دختر بارمی یبرا خوامی_ م

 ! دیدوست دار

هم که  یزمان ی، حت میدوستت داشت شهی_ ما هم

 ! میباهات مخالف بود

خودمم خسته شدم ،  گهیبابا ... اما د دونمی_ م

آروم داشته  یزندگ هیعاقالنه رفتار کنم و  خوامیم

 ازدواج کنم ! امیبا ت خوامیباشم ... م

 بود که تعجب کند ...  ناینوبت ل نباریا

 ! ومدیبدت م امینفس ؟ تو که از ت یگیم یچ_ 

به عنوان همسر  خواستی... دلم نم ومدی_ بدم نم

بهش  تونمیکه م ینگاهش کنم ، که انگار تنها کس

 ! امهیاعتماد کنم و باهاش ازدواج کنم ت

، اگه فکر کردن  یریبگ میعجوالنه تصم خوامی_ نم

... تو هم  نای، بمون و فکر کن ... ل یخوایم شتریب

 بمون ششیپ

 یی_ چشم دا

 به نفس نگاه کرد یشتریطرف در رفت و با اخم ب به

 ات هم جواب بده ... ی_ گوش
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رفتن پدر و مادرش به سرعت به سمت حمام رفت  با

 و درش را باز کرد

نفس و  نینگاهش ب یاشکان با ناباور دنیبا د نایل

 دیاشکان چرخ

 شده ؟ ی؟ چ دیکنیچکار م نجای_ شما ... ا

ماند و از حمام  رهیبه نفس خ یقیبا اخم عم اشکان

شد و مقابل نفس که  نهیآمد ... دست به س رونیب

 ستادیهنوز حوله تن پوش به تن داشت ا

... اما  دهی_ جواب اون سوال رو بعدا نفس بهت م

خانوم  نیکه ا هیچ یمسخره باز نیا بدونمخوامیمن م

 در آورده ؟!

 اخم کرد و نگاه از چشمان سرخ اشکان گرفت نفس

 ! یدرست نکرد گهیدردسر د هی_ زودتر برو تا 

 به طرف نفس رفت و شانه اش را تکان داد نایل



؟ اونم داخل حمام  نجاستی_ با توام ... اشکان چرا ا

 ! یاومد رونی... تو ام که انگار تازه از حمام ب

را  نایچشمانش را درشت کرد و به خشم جواب ل نفس

 داد

... ازش قصه نساز ... من مست بودم  ستین یزی_ چ

اومدن و مزاحم خلوتم شد ، بعدش هم به  شونی، ا

از سرم بپره ...  یزور منو پرت کرد تو حمام تا مست

 ! گمیم یچ فهممیمستم و نم الشیبه خ

پنبه  نی... ا شمیم امیزن ت یگفتینم یدیفهمی_ اگه م

 یزن اون بش ذارمینفس ، من نم اریرو از گوشت در ب

! 

برگشت و به اشکان نگاه کرد ... دست به  نفس

 هم فشرد یکمرش گرفت و لبش را رو

 کننیم نییمن حد و حدود تع یباشن که برا ی_ آقا ک

 ! نمیبرت داشته ... جمع کن برو بب ابوی؟ 

بود ، لب  دهیاز نفس ند یلحن نیکه تا کنون چن نایل

 را گرفت شیو بازو دیگز

 _ نفس ... 



 هیعوض نیاز دست ا کشمیم ی... هرچ نای_ ولم کن ل

 ! رونیمن سوپر من شده ... بگو بره ب ی... حاال برا

که مطمئن بشم عقلت سر جاش  ی... اما وقت رمی_ م

 تیباز وونهید نیبه ا یومده ... باور کن نفس بخواا

که  کنمیم یو کار شمیم وونهی،منم د یادامه بد

 ! یبش مونیپش

و با افسوس نگاهش  ستادیمقابلش ا گریبار د نفس

 کرد

که به خاطر پول  یدوزار قیمثال ؟ رف ی_ چه کار

 ! یمنم کرد یسیکاسه ل

 یب یادیاشکان مشت شد ... امشب نفس ز دستان

به دهانش بزند تا بفهمد  یپروا بود ، حقش بود مشت

 نیامان از دلش که ا یرا بزند ... ول یچه خرف یک

 دادیاجازه را نم

 چیکه دست ه ییجا برمتیرو کولم و م ندازمتی_ م

که  امیت کنمیم یو کار برمتیبهت نرسه ... م یکس

 ! یاریبه زبون ن گهیرو د یمرد چی... لسم ه چیه

 رهیبه اشکان خ یو با بهت و ناباور دیکش ینیه نایل

 شد ...



نفس ... پوزخند زد و با تمسخر به اشکان نگاه  اما

 کرد

که تو خلوتت با  ی... اگه بود یستیحرفها ن نی_ مال ا

خودش اومده بود خودشو بهت  یکه با پا یدختر هی

 ! یدادیکنه ، نفر سوم راه نم میتقد

حرفها بودم ،  نی، اگه مال ا یگی_ آره ... راست م

با اون لباس  لیهمبن امشب که اومدم و مست و پات

لز  یحمام تا مست بردمتی، نم یدیخندیکوتاه جلوم م

 داخل تا ... ومدمیسرت بپره ، خودمم باهات م

که از نفس خورد قطع شد  یلیحرفش با س ی ادامه

... 

 به نفس نگاه کرد و دست به صورتش گرفت ناباور

... اما  یبکش یحق دار یحت ... یبزن ی_ حق دار

 ی... حق ندار یبرسون بیبه خودت آس یحق ندار

 ! یمعلوم الحال بش ی کهیزن اون مرت

...  شمیسگش به تو شرف داره ... زنش م امی_ ت

 ! ارمیچشمت هم در م



خشمش را کنترل کند ،   توانستینم گریکه د اشکان

پلکش را بست و  یانداخت و لحظه ا نایبه ل ینگاه

 باز کرد ...

 یحرکت نفس را رو کیو با  دیکش یقیعم نفس

 دوشش انداخت !

نفس بلند شد و تا بخواهد بفهمد چه شده ،  غیج

اشکان او را به داخل اتاقش برد و در را از داخل قفل 

 کرد

 کتفش نشست و لبخند زد یکوچک نفس رو مشت

تظر باش من رونیساعت اون ب مین هیخانوم ...  نای_ ل

 زبون نفهم حرف بزنم ! نیتا من با ا

 را باال برد شیبود ، صدا دهیترس یکه حساب نفس

... درو بشکن ... کمکم کن  نایل ی_ گولش رو نخور

! 

 شیتخت انداخت و به سرعت رو یاو را رو اشکان

 زد تا نتواند تکان بخورد مهیخ

 یزنگ بزنه به بابات بگه وقت نایکه ل ی_ توقع ندار

کرده  یپسرو تو حموم مخف هیبودن دخترشون  نجایا



بوده و االنم اون پسره نفس رو برده تو اتاق و درم 

 قفل کرده !

از حد فرصت  شیمرد ب نینفس باز ماند ... ا دهان

 طلب بود !

بهم دوخته شد و  شیبدهد که لبها یجواب خواست

 دیچیاشکان در گوشش پ یزمزمه 

 معرفت ! یذره شده ب هی_ دلم برات 
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و مشتش را به  دیبا خشم سرش را عقب کش نفس

 دیاشکان کوب ی نهیس

 ...ازت متنفرم ! ی_ ولم کن عوض

 شمیمطمئن م یازم متنفر یبهم بگ شتریب ی_ هر چ

 ! یکه هنوزم دوستم دار

 ! رونیگمشو برو ب _



_ زنگ بزن به بابات ، بگو حرفت اشتباه بوده و 

 ! یمنصرف شد

کرد اشکان  یسرش را تکان داد و سع یبا سرتق نفس

 را کنار بزند

 ... ناینداره ... ل ی_ به تو ربط

به  خواستی... اما دلش م دینفس را شن یصدا نایل

 یدنده  یدوباره دهد ... چرا که نفس رو یآنها فرصت

حماقت را به حد آخر  خواستیلج افتاده بود و م

 برساند

شد و  رهیاتاق به چشمان نفس خ یکیدر تار اشکان

 صورتش را جلو برد... یبه آرام

به هدفش برسد ، نفس آب دهانش را به  نکهیاز ا قبل

 صورتش انداخت ...

 رونیمن برو ب ی... از زندگ خورهی_ حالم ازت بهم م

! 

 دیکش قیچشمانش را بست و نفس عم اشکان

خشمش را مهار کند ، اما نفس کمر به  خواستی...م

 اش بسته بود ینابود



 شمیم امی... من زن ت ستیبرام مهم ن ی_ خودتم بکش

! 

کرد  یاونم نامرد یکردم ، درست ... ول ی_ من نامرد

کرد و با من  ی... اول اون بود که تورو به من معرف

 شرط بست !

 ! یقبول نکن ینستتوی_ م

 یادیز امیبود ... به خصوص که ت یجالب شنهادی_ پ

تو  نکهیو ا گهیبهش نه ، نم یادعا داشت که کس

 به خاطر اخالق خاص توئه ! یکنیقبولش نم

 خودتو ! یکنیم هی_ توج

بهش ثابت کنم که از اون سر ترم ...  خواستمی_ م

رو  گهیم امیکه ت یافتنیبرام مهم بود اون دختر دست ن

 ! ارمیبه دست ب

 ... فقط به خاطر مغازه بود ! ری_ نخ

 باختمیشمالمو گذاشتم وسط ... اگه م یالی_ منم و

 ! دادمیبهش م المویو دیبا

 یانقدر خوب نقش باز نمیهم ی... برا گهی_ آره د

 ! یکرد



کردم ... اما بعدش  ی_ اولش آره ... اولش نقش باز

... 

اجازه نداد حرفش را بزند ... حرفش را قطع  نفس

 کرد و با اخم خودش ادامه داد

منو تو تموم  نیب زیوجود نداره ... همه چ ی_ بعد

 شده !

اش شد و نفس از فرصت  رهیدر بهت خ اشکان

 تخت بلند شد یاستفاده کرد و کنارش زد و از رو

 اتاق را باز کرد و حرف آخر را زد در

...  این کممی.. بهم زنگ نزن ... نزد. این نجایا گهی_ د

و  یسرم آورد ییبره که چه بال ادمیبذار زودتر 

 ینابود کرد شهیاحساستمو از ر
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رها کرد و  نایرفتن اشکان خودش را در آغوش ل با

 داد... دنیبار یبه چشمانش اجازه 

 جان شد یهق هق کرد تا قلبش آرام گرفت و ب آنقدر

 آورد و به دستش داد شیآب برا یوانیل نایل

 نکارویبخور قربونت برم ... چرا با خودت ا ای_ ب

 ! ی؟ مشخصه که هنوزم دوسش دار یکنیم

 _ ازش متنفرم !

ته دلت دوسش ، من مطمئنم  یبگ نویهم ا ی_ هرچ

 ... اونم دوستت داره ! یدار

 _ دوست داشتنش بخوره به فرق سر من !

 _ نفس !

رو نشونم داده  شیواقع ی... اون رو نای_ بس کن ل

که عذاب وجدان داره  نهیا یفقط برا ادی... االنم اگر م

که لقمه اش بره تو دهن  رهیگیحرصش م ی، از طرف

 ! امیت

..  یچیآدمو ... اصال اشکان ه یکنیم وونهی_ د

؟ اون مقصر  یچ امیحذف بشه ، اما ت دیمقصره و با

 ؟! ستین



شد و چشمانش نسبت به قبل  رهیخ یبه نقطه ا نفس

 از نفرت پر شد ... شتریب

اشکانو بکشم  خوادیمجداست ... اگه دلم_ حساب اون

 زجر کش کنم ! امویت خوادی، دلم م

 اش شد ... رهیلک زدن خبا دهان باز ، بدون پ نایل

از  ی... حداقل اگه کار ترسمی_ کم کم دارم ازت م

اونها  فینداشت ، اما تو حر یبیع ومدیدستت بر م

دختر  هی... چون اونها مرد هستن و تو  یشینم

 و شکننده ! فیضع

 خشم از جا بلند شد و دستش را در هوا تکان داد با

مردها رو تو سر من نزن ... من  ی_ انقدر زور بازو

 ترم ، چون باهوش ترم ! یاز اونها قو

،  یکنیرو خودت حساب م یادیکه ز نهی_ مشکلت ا

باهاش  ی... وقت یاشکان شد یوارد باز یوقت یحت

 جهی... نت یکنیکه اونو عاشق خودت م یشرط بست

!  یبود ؟ تو بود یک دید بیکه آس یشد ؟ اون یاش چ

 یبازیو به احساست م ی... احساس دار یچون دختر

...  یکه خودشو احساسش رو باخت تو بود ی... اون

...  زنهیمرد م هیاز قلب  شتریو قلبت ب یچون زن

 امیکه ت یو مطمئنم با عطش یانکار کن نویا یتونینم



،  یکه تو نسبت به اون دار ینسبت بهت داره و نفرت

 نیشتریب که یو اون شهیختم نم ریازدواجتون به خ

 ! ییتو خورهیضربه رو م
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 گرفت و به اتاقش رفت ... نایبا اخم نگاه از ل نفس

را  شی... موها دیاش را در آورد و لباس پوش حوله

کرد به تخت نگاه نکند  یخشک کرد و تمام مدت سع

 ردیاشکان مقابلش جان نگ ریو تصو

... بدتر از  ردیحقش بود که عذاب وجدان بگ اشکان

 ازدواج کرده ... امیبود که بفهمد نفس با ت نیآن ا

 نفرت ! یعشق ... بلکه از رو یهم نه از رو آن

بود که بفهمد ازدواجش با  یزمان نهایاز تمام ا بدتر

 ته و قرار است به کجا برسدداش یلیچه دل امیت

 ... شودیم وانهیزمان است که د آن



 شیخوب در جانش نشست ... لبخند زد و موها یحس

 دیرا سشوار کش

 ستادیداخل اتاق آمد و پشت سرش ا نایل

 ؟ یزنیکه لبخند م یکنیفکر م ی_ به چ

در  قیدو تا رف نیاز ا یقراره چه پدر نکهی_ به ا

 ! ارمیب

 _ نفس !

و نارو بهت نزدن  یمن نبود ی... جا نای_ بس کن ل

و تا زخم نزنم  کشمیدارم م یچه درد یدونی... نم

 ! شمیآروم نم

 ! رهیدودش تو چشم خودت م یکنیاشتباه م ی_ دار

 نگاه کرد ... نایله ل میو مستق دیچرخ

تو چشم منم بره ، اما مطمئنم اونهارو  دی_ دودش شا

 ! کنهیهم کور م

 ذارهیم_ اشکان ن

شد ؟ چکار  یبکنه ... امشب چ تونهینم یغلط چی_ ه

خودش انقدر  یمنو ادب کنه ، ول خواستیکرد ؟ م

 ! رهیبگآروم تونهیگناهکار هست که نم



 شانه اش گذاشت ... یتر آمد و دست رو کینزد نایل

... خودتو  شهیبا آت یباز یکنیکه تو م ی_ کار

 ! یسوزونیم

که انتقامم رو  نهی... مهم ا ستی_ بسوزم ... مهم ن

 ! رمیبگ

، به فکر مامان و بابات باش  یستی_ به فکر خودت ن

 ... اونها فقط تو رو دارن !

_ اتفاقا به اونها هم فکر کردم ... غرور دخترشون 

 کنم ! مشیترم دیشکسته ... با

 ! یکنیم یوونگید ی_ دار

 دیتخت دراز کش یباال انداخت و رو شانه

اون طرف تخت بخواب  ای_ لباس هاتو عوض کن و ب

 ... 

 کنارش نشست و سرش را باال انداخت نایل

 خوابمیم رونی_ ب

 ! یشیم تی_ رو کاناپه اذ

 _ نه ... عادت دارم



 خوادیبگو نفس مهم بگو ... عادیبه م یخوای_ اگه م

سرش با  نکهیازدواج کنه ، اما نه به خاطر ا امیبا ت

 خوادی... بگو م لیاز ترس اون فا ایسنگ خورده و 

 به سنگ بکوبه ! قهاتویسر جفت رف

 تو سرته ؟! ی_ چ

 یبخواب یتونینم یاز ترس حت یکه اگه بفهم یزی_ چ

! 

 ازت ! ترسمیاالن هم دارم م نی_ نفس ... من هم

 دیبهتره ... همه با ینطوری_ خوبه ... بترس ... ا

 ازم بترسن ... همه ...
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 چیاز گذشت چند روز و گوش ندادن به حرف ه بعد

نشسته بود که  ی... اکنون در اتاقش مقابل مرد یکس

 انتخابش باشد ! کردیگاه فکر نم چیه



 اش شد ... رهیمنظور دار خ یبا لبخند امیت

پاک  میرو از گوش لی، تو محضر فا می_ عقد که کرد

 ! کنمیم

 شانه باال انداخت ... یتفاوت یبا ب نفس

باشه من اون موقع زنت  ی... هرچ یپاک کن دمی_ با

زنت با  یعاشقانه  یمکالمه  ستیهستم و درست ن

 ! ینگه دار تیدوستت رو تو گوش نیبهتر

 زیشوم ی قهینتوانست خشمش را کنترل کند ،  امیت

 نفس را گرفت و سرش را جلو برد

 _ حواست به حرفهات باشه !

را گرفت و مثل خودش با خشم  امیمچ دست ت نفس

 جوابش را داد ...

 _ تو هم حواست به دستات باشه !

 ... ستادیکالفه ا یو با حالت دیدستش را عقب کش امیت

 نویبشم ، ا وونهی_ رو اعصابم نرو نفس ... نذار د

 رتمیگوشت کن ... دست رو غ ی زهیآو شهیهم یبرا

 اعصابم رژه نرو ! ینذار و رو



اتمام حرفش ، نفس بلند قهقهه زد ... سرش را  با

باشد ...  دهیشن یمطلب خنده دار ییعقب برده و  گو

 ... دیخندیم

؟ دختر عموتو  یدار رتمی؟! آخه تو مگه غ رتی_ غ

 کهیبود توسطش ت کیتو دهن گرگ ... نزد یفرستاد

 ! یدار رتیافتاده که غ ادتیپاره بشم ... حاال 

باشد و خشمش را مهار کند ...  یکرد منطق یسع امیت

 نگاه از نفس گرفت و آرام جوابش را داد

 ! هی_ اشکان آدم مورد اعتماد

که  یشد ... پوزخند بشیپوزخند نفس نص نباریا

 دردناک بود

ونروز _ آره ... مورد اعتماده ... اونقدر که اگه تو ا

 ... یاونجا نبود

 _ خفه شو !

 نا تمام ماند ... امیداد ت یبا صدا حرفش

با ترس به در اتاقش نگاه کرد ... مبادا پدر و  نفس

 باشند دهیمادرشان شن

در رفت و سرش را به  کیهم متوجه شد و نزد امیت

 یصحبت کردن پدرش م یدر اتاق چسباند ... صدا



 دهیرا نشن شیصدا یراحت شد که کس الشیآمد و خ

... 

 را رها کرد و به دختر مقابلش نگاه کرد نفسش

بوده گذشته ... منم متاسفم ، باور کن فکر  ی_ هرچ

 ! یبهش نگاه کن یکه حت کردمینم

 ! یدادیاحتمال م دی_ با

 فتهیمثل تو ش ینداره که دختر یتیجذاب چی_ اشکان ه

 اش بشه !

نزد ... اما ناخواسته ذهنش به سمت  یحرف نفس

... اشکان  امیاز ت کردیاشکان پرواز کرد ... تعجب م

 واقعا جذاب بود !

...  می_ به هر حال ... بهتره هر دومون فراموشش کن

امروز  نیهاتو تموم کن و هم یتو هم مسخره باز

بهت  لیببر ،چون من به خاطر فا نیرو از ب لیاون فا

 جواب مثبت ندادم !

 و با دقت نگاهش کرد ستادیمقابلش ا امیت

 بوده ؟ یچ لتی_ پس دل

 ؟ لمی_ دل

 جواب داد یرحم یسرش را تکان داد و نفس با ب امیت



 کیگذاشت و حرفش را شل امیقلب ت یرا رو انگشتش

 کرد

 رو قلبت بذارم ! ویکه رو قلبم گذاشت ی_ زخم

ز ... در را با ندیرا بب امیواکنش ت ایتا جواب  نماند

 رفت رونیکرد و با حفظ لبخندش از اتاق ب
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و نفس جواب  امیو ت گذردیبه سرعت م روزها

 را هم گرفته اند ششانیآزما

اصال  نیناصر ، منصور و نازن یخانواده  عالرقم

 ! ستندیازدواج ن نیبه ا یراض

عذابش  یموضوع دانندیو م شناسندیرا م دخترشان

به ازدواج گرفته  میو عجوالنه تصم نگونهیکه ا دهدیم

! 



از نفس ندارد ... سکوت کرده و  یهم دست کم نایل

 در چشمانش بغض النه کرده

قرار  زیم ینشست و دستش که رو نایل یروبرو عادیم

 داشت را در دست گرفت

 _ چه خبر؟

 شد رهیخ زیحوصله شانه باال انداخت و به م یب نایل

 که بهت گفتم یی_ همون خبرها

 نشد؟! ادهیپ طونی_ از خر ش

 _ نه !

 تو سرشه؟ ی_ نگفت چ

که اگر بفهمم برنامه هاشو به هم  دونهی... م گهی_ نم

سر خودشو  ییبال هی خوادیم دونمی... فقط م زنمیم

 ! ارهیاون دوتا ب

 _ اون دوتا ؟

 ! گمیرو م قتیشف یها قی_ رف

به فکر فرو رفت ... نگران اشکان بود ...  عادیم

 تا چه حد نفس را دوست دارد دانستیم



... واقعا  مونهی_ باهاش حرف بزن ، اشکان پش

 دوسش داره !

را آورد و  شانیخدمت سفارش ها شیزمان پ همان

اش را  یشکالت کیش نایگذاشت ... ل زیم یرو

 زه کردم یبرداشت و کم

دنده و لجبازه ، به حرف  کی، نفس  رهیبار نم ری_ ز

 ! دهیهم گوش نم یکس چیه

 تو سرشه ؟ ی_ آخه چ

، داره  شمیم وونهیواال ... منم دارم د دونمی_ نم

 ! کنهیخودشو بدبخت م

 اشکان باهاش حرف بزنه ! دی_ با

؟ اون دفعه اشکان تا خونه اش  ذارهیم ی_ فکر کرد

شد ؟ بدتر لج کرد و عجوالنه تر  یهم اومد ، چ

 گرفت ! میتصم

من  گهی... م رهیبار نم ریحرف زدم ، ز اممی_ من با ت

 به فکر اشکانم !

ما  یتو خانواده  ی_ جفتشون لجبازن ... اصال لجباز

 ! هیموروث

 اش شد رهیلبخند زد و خ طنتیبا ش عادیم



 ؟ ی؟ تو هم لجباز هست ی_ تو چ

 _ تا دلت بخواد !

روزشان را به حرف  ی هیدو به خنده افتادند و بق هر

 در مورد خودشان پرداختند

بروند و هر وقت با هم  رونیآمد با هم ب یم شیپ کم

بودند ، حرف اول و آخرشان در مورد اشکان و نفس 

 بود !

 

 نیحلقه رفته بودند و ح دیخر یبرا امیو ت نفس

 خلخال افتاد ... کیانتخاب حلقه ، چشم نفس به 

انگشت آن را نشان داد و از فروشنده خواست آن  با

 اوردیرا ب

 چشم دوخت امیلبخند نگاهش کرد و به ت با

 ش؟یبندی_ برام م

نفس جا خورده بود ، ابرو باال  شنهادیکه از پ امیت

 تکان داد دییانداخت و با مکث سرش را به تا

هم انداخت  یرا رو شینشست و پا یصندل یرو نفس

 داد امیو خلخال را به دست ت



شلوار نفس را  یزانو زد و به آرام شیکنار پا امیت

بست ... بعد از  شیباال زد و خلخال را به پا یکم

نفس نشست و به  یمچ پا یبستنش به دستش رو

 شد رهیخ شیبایز یپاها

 ادیبهت م یلی_ خ

به خلخال نشسته دور مچش  یبا لبخند پر غرور نفس

 کرد و سرش را تکان داد نگاه

 ! دارمی_ برش م

خلخال را باز کرد و به فروشنده داد تا حساب کند  امیت

،  امیت شنهادی، دو حلقه هم انتخاب کردند که عالرقم پ

 ست نبودند و کامال متفاوت بودند

بسته  امیرفت و ت رونیب یبا لبخند از طالفروش نفس

 ها را بدست گرفت و دنبالش رفت

نفس  یاز فکر لمس پا توانستیهم نم یا لحظه

اش  یتا خانه همراه خواستی، دلش م دیایب رونیب

 هم شده با او خلوت کند ! یقیدقا یکند و بتواند برا
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نتو و شالش هم به دنبالش ... ما امیاتاقش رفت و ت به

 شیموها نیب یتخت گذاشت ، دست یرا در آورد و رو

 جواب داد امیت نیو به نگاه سنگ دیکش

 ؟یخوایم یزی_ چ

تر شد ...  کیبه خود جرات داد و دو قدم نزد امیت

 را برانداز کرد شیو از سر تا پا ستادینفس ا یروبرو

 خوام؟یم یچ ستی_ مشخص ن

 ابرو باال انداخت و لبخند زد ... نفس

 ؟! یخوایم ی_ نه ... چ

 کتریباز هم نزد امیعشوه گفته بود و باعث شد ت با

 نفس با او فاصله داشته باشد  کی یو به اندازه  دیایب

 ینفس نشستن و به آرام یبازوها یرو دستانش

 پاسخ داد

 ! خوامی_ تو رو ... تو رو م

 سرش را کج کرد یلبخندش وسعت گرفت و کم نفس



 گهیمال تو شدم ... چند روز د گهی_ من که د

 عقدمونه !

 ... اما ... یشی_ آره ... باالخره مال من م

 نییرا پا شیاتاق انداخت و صدا یبه در بسته  ینگاه

 آورد

 شتریکم ب هی،  یحاال که نامزدم هست خوادی_ اما دلم م

 و زودتر داشته باشمت ! شتری... ب میبا هم باش

و رو  ریاز قبل ز شیرا ب امیو دل ت دیبلند خند نفس

 کرد

 تنده ها ... شتیآت یلی_ انگار خ

 جلوتر آمد و زمزمه کرد ... امیت سر

 ... یلی_ خ

 نهیس یبود که دست نفس رو دهیبه مقصد نرس هنوز

قلبش به  یتوجه به ضربان کوبنده  یاش نشست و ب

 در اتاق اشاره کرد

 ادیز ستی_ مامان و بابام منتظرمونن ، درست ن

 ! می... بر میو طولش بد میخلوت کن

از اتاق  امیتوجه به نگاه خمار ت یرا کنار زد و ب امیت

 رفت ... رونیب



با خشم مشت دست راستش را به کف دست  امیت

 لب به خودش لعنت فرستاد ریو ز دیچپش کوب

و لب  نفس دوخت یخال یرا به جا نشیخشمگ نگاه

 زد

 چموش ! ی، دختره  یشی_ باالخره مال خودم م

 

رفت و کنار عمو و زن  رونیسر تفس از اتاق ب پشت

 نشست ... شیعمو

 قهیحلقه ها بود و از سل دنیبا ذوق مشغول د نینازن

 ... کردیم فیشان تعر

نفس کنار آمده بود و  یبا انتخاب عجوالنه  گرید

 اش را نشان ندهد ینگران کردیم یسع

تا چه حد نفس  دانستیو م شناختیرا م امیکه ت چرا

 را دوست دارد !

کرد و  امیت یگرفته  ی افهیبه ق ینگاه منصور

 پوزخند زد

خرج  یلیشاه دوماد ... نکنه نفس خ ی_ چقدر ناراحت

 رو دستت گذاشته !

 کرد لبخند بزند یبه خودش آمد و سع امیت



 هی یفدا ایدن ی... همه  هیچه حرف نی_ نه عمو ... ا

 تار موهاش !

خوشش آمد ... دخترش  امیت فیتعر نیاز ا منصور

بهتر  یتر و مهمتر بود و چ زیعز زیاز همه چ شیبرل

 پسر برادرش عاشق نفس بود ! نکهیاز ا

 ؟ ی_ پس چرا تو فکر

که مدتها در دلش بود  یشانه باال انداخت و حرف امیت

 را به زبان آورد

عقدمون  نکهیا ی... فقط دوست داشتم به جا یچی_ ه

 یباشه ، عقد و عروس گهیسال د کی یحاال و عروس

 باهم بود !

 امیت یپروا یکرد و نگاه از چشمان ب یاخم منصور

 گرفت

 یکرد ی_ درسته که تو مدتهاست از نفس خواستگار

بود و  یدفعه ا کی یلی، اما جواب مثبت نفس خ

دادم که  حیه ، من ترجزود یلیعقدتونم خ یبرنامه 

از  یو جدا نیهم آشنا بش اتیبا روح شتریمدت ب نیا

رو به چشم زن و  گهیپسر عمو و دختر عمو ، همد

 ! ادین شیپ یتا بعدا مشکل دینیشوهر بب



با لبخند به پدرش نگاه کرد ... خوشحال بود که  نفس

نداده و قرار بود فعال عقد کنند  یپدرش اجازه عروس

 ردیبگ امیانتقامش را از ت توانستیمدت هم م نی، در ا

بود و  دهیرا د امی... چه بسا که خواهش نگاه ت

 شکنجه تا چه حد عذابش خواهد داد ... نیا دانستیم
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کرد و نفس  یخداحافظ نیبا منصور و نازن امیت

 اش کرد یهمراه

 شدند رهیخ گریکدیو به  ستادنیدر واحد ا کنار

 قهی یتمام دستش را رو یو با طناز یبه آرام نفس

 گذاشت ... امیت راهنیپ ی

 ! ینه بگ دیکه نبا خوامیازت م یزیچ هی_ 

 سرش را کج کرد یکرد و کم زیچشمانش را ر امیت



 شیبود که پ یهمون یصوت لی؟ باور کن فا ی_ چ

 خودت پاکش کردم !

 زد و چشمانش را بست و باز کرد ییلبخند دلربا نفس

 اس ! گهیچز د هی...  زمیعز دونمی_ م

با  توانستی، نم زدیباهاش حرف م نگونهینفس ا یوقت

 او مخالفت کند ، حال خواسته اش هرچه باشد 

 _ لب تر کن !

 نگاه کرد امیلبخندش عمق گرفت وبه چشمان ت نفس

روز عقدمون ... تو محضر ... اشکان هم  خوامی_ م

 شاهد ها حضور داشته باشه ! نیب

به شدت جا خورد ... دست نفس را کنار زد و   امیت

 در هم رفت شیابرو ها

 ؟یگیم یچ یفهمی_ م

 سرش را تکان داد ... نهیبا طمان نفس

 نیبهتر نکاریکه ا دونمیو خوب م فهممی_ آره ... م

 کاره !



هم  یبلند نشود ... دندان رو شیکرد صدا یسع امیت

 ادیخودش را گرفت که فر یجلو یفشرد و به سخت

 نزند

 ؟! لیبدونم به چه دل تونمی_ م

 ...   ردیبه خود بگ یمظلوم ی افهیکرد ق یسع نفس

مدت همه هش مزاحمم  نی... ا یدونی_ آخه تو که نم

، دلم  شهیسر راهم سبز م ای،  زنهیزنگ م ایشده ... 

راه  گهیکه د نهیخودش بب یبا چشمها خوادیم

داشته  الیفکر و خ یهرچ خوامی... م ستین یبازگشت

 ! ادیب رونیتموم بشه و از هپروت ب

که خون باال  زنمشیانقدر م رمیکرده ... م جای_ ب

 ! ارهیب

 ی افهیبه سرعت چشمانش را درشت کرد و ق نفس

 یبازوها یبه خود گرفت و دستانش را رو دهیترس

 ... گذاشتامیت

قراره ازدواج  گهی؟ چند روز د یگیم یچ یفهمی_ م

 یآدم ب هیبه خاطر  یخوای... اون وقت تو م میکن

و  ینداره ، زندگ یریتاث چیکه بود و نبودش ه تیاهم

 ! یمونو خراب کن ندهیآ



 مزاحمت بشه ! دی_ نبا

 میما ازدواج کرد نهیبب ی... مطمئنم وقت شهی_ نم

 ! رهیرو کولش و م ذارهیدمشو م

 ... شهینم داشیو پ رهی_ بشنوه هم م

مغز  یرو تیواقع دنیکه چشم و د یری_ نه ... تاث

 فرق داره ...  یلیخ دنی، با شن ذارهیم

 یبرداشت و به نقطه ا امیت یبازو یرا از رو دستش

 شد و با نفرت زمزمه کرد رهیخ

 دنشیشاهد ازدواجمونه ... زجر کش یوقت خوامی_ م

 یدیام خوامی... م نمیرو بب دنشی... درد کش نمیببرو 

 ! نمیرو بب شهیم دیکه تو چشمهاش ناام

 ؟ یخوایکه م هیزیچ نیا ی_ مطمئن

 چشم دوخت امیلبش نشست و به ت یرو ینرم لبخند

 خوامیندارم ... م متیکه من ق شهی شیحال دی_ با

 اونه ... نه من و تو ! یباز نیا یبفهمه که بازنده 

نفس قرار گرفته بود ،  یحرفها ریکه تحت تاث امیت

 سرش را تکان داد و دست نفس را فشرد ...

 ؟! ادی... اما اگه ن ادیکه ب گمی_ بهش م



 ! ادی... مطمئنم که م ادی_ م

،  دیدینفس را تمام و کمال از آِن خود م گریکه د امیت

نفس جلو برد  یلبخند زد و سرش را به مقصد لبها

ت عکس العمل نشان داد و دست ... نفس به سرع

 منیگذاشت و با ابرو به سالن نش امیت ی نهیس یرو

 اشاره کرد

، هرآن ممکنه  دیطول کش یلیمون خ ی_ خداحافظ

 گهی، چند روز د کنمی... منکه فرار نم ننمونیببانیب

 مال خودتم !

که ناکام مانده بود ، نفسش راوفوت کرد و سرش  امیت

 را تکان داد

بده ... به وقتش  یجا خال ی... ه زمی_ باشه عز

 ! یاز دستم ُسر بخور ذارمیو نم ندازمیم رتیگ
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 اش را برداشت یبه اتاقش رفت و گوش امیرفتن ت با



 کرد پیتا شیاشکان رفت و برا یها امیپ یصفحه  به

عقدمه ، آدرس محضرو برات  گهی) سه روز د

 ینه ، اما برا ایکارم درسته  دونمی... نم فرستمیم

 ( یدر عقدم حاضر باش خوامیخواسته ازت م نیآخر

 نگذشته بود که جوابش آمد قهیدق چند

تا از  امیشاهد عقدت باشم ، م نهیا ی، اما نه برا امی)م

 ( رونیببرمت ب یکه درست کرد یمعرکه ا

 لبش نشست ... یاشکان لبخند رو امیخوندن پ با

با  یرا شروع کرده بود ... باز یخطرناک یباز

اش داده بودند  یکه باز یاحساس دو مرد ... دو مرد

 و اکنون هر دو خواهانش بودند

 

 دانستیداشت ... م نانیاز خواستن اشکان اطم اکنون

 یدوستش دارد و به خاطرش حاضر است هر کار

از احساس اشکان مطمئن شده بود ... اما  بکند ،

 خودش !

در دلش نبود ، نفرت تمام  یچیبجز نفرت ، ه خودش

 شدیآرام نم گرفتیوجودش را گرفته بود و تا انتقام نم

! 



که ممکن  یتریاتاقش راه رفت و فکر کرد ... به ت در

 بدرخشد یمجاز یبود در روزنامه ها و شبکه ها

 را کشتن ( گریکدیزن  کی) دو مرد به خاطر 

، بلکه  دیترسینم تریت نیتنها از فکر کرون به ا نه

 ... بردیلذت هم م

نقشه را  نیبهتر دی، با داشتیحساب شد قدم بر م دیبا

 ... بدون نقص ! دیکشیم

گذاشت  زیم یرا رو یبه اشکان نداد و گوش یجواب

... 

 حمام رفت و دوش گرفت تا سرحال شود به

... سه روز  رفتیاز راه را م یمین گریروز د سه

و اشکان را در حسرت  شدیم امیرسما زن ت گرید

 ... سوزاندیداشتنش م

... او هم در  سوختیم دی... او هم با امیت اما

 ! زدیآتشش م دیسوزاندن نفس نقش داشت ، با

که  یرا خشک کرد و از صورتش در حال شیموها

 یسلف یفر خورده اش دورش رها بود عکس یموها

 فرستاد امیت یرفت و براگ

 فرش را دوست دارد ... یموها امیچقدر ت دانستیم



 دهدینشان م یعکس چه واکنش نیا دنیبا د دانستیم

 ... 

که  دینکش یشد ، طول رهیخ یزد و به گوش لبخند

زنگش بلند شد و باعث شد لبخندش عمق  یصدا

 ردیبگ

 _ بله؟

و حاال  یکردیکه اونجا بودم فرار م شیساعت پ هی_ 

 ! یکننده برام فرستاد وونهیعکس حوله پوش ِ د هی

 بلند و از ته دل ...  ی... با صدا دیخند

 دوباره برگردم ؟! تونمیاالن م یدونی_ م

 ؟ دهیبابام راهت م ی_ فکر کرد

تو اتاق نفس جا گذاشتم ،  یچ هی گمی_ چرا نده ؟ م

 اومدم بردارم !

 ؟ ی_ چ

 حواسمو ..._ دلمو ... عقلمو ... هوش و 

 به بابام ؟ یگیهارو م نی_ هم

 جوری،عمو رو  گمیفقط به تو م نهاروی_ نه ... ا

 ! چونمیپیم گهید



 وانهیاز قبل د شیرارب امیو قلب ت دیدوباره خند نفس

 کرد

تو  گهیمونده ... سه روز د گهی_ فقط سه روز د

 ! یبغلم

 نباش ! دواریامادمی_ ز

 نیاخم ب توانستیعوض شد ... م امیت یصدا لحن

 ندیرا هم بب شیابروها

 ! یو بابام مواظبه دست از پا خطا نکن می_ فعال عقد

 ، بابات با من ! یباش هی_ تو پا

 اون وقت؟ ی_ چطور

 نداره ! ی... کار مشیچونیپی_ م

 فکر کنم ... دی_ امممم ... با

 نیاز ا یفکر کن که چطور ی_ فکر کن ... حساب

سه روز فقط به بغل  نی، چون منم ا یترم کن وونهید

 ! کنمیکردنت و داشتنت فکر م

داشت  دنیخند یکه فقط صدا ی... خنده ا دیخند نفس

 نبود ! شیب ی... اما در واقعست دردخند



 زیم یرا قطع کرد و رو یگوش یگریحرف د بدون

تخت انداخت و سرش را در  یگذاشت ، خودش را رو

 ... ستیبالش فرو کرد و به حال خودش گر
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لباس  ... شدیم رهینشسته و مدام به در خ امیت کنار

 داشت یکم شیبود و آرا دهیپوش یدیبلند سف نیآست

، عمه و شوهر  شیپدرش ، عمو و زن عمو مادرو

 با همسرش حضور داشتندعمه اش و تنها خاله اش 

کنارش بود  شهیبود ... مثل هم ستادهیهم کنارش ا نایل

 بود ! یچشمانش اشک نباری... هرچند که ا

 شیصدا یگوشش برد و به آرام کیسرش را نزد امیت

 زد

 نفسم ! ینمونده تا مال من بش یزی_ چ



با  یخواست جوابش را بدهد که همان موقع مرد نفس

 از در محضر داخل آمد اهیسرتاپا س یلباس ها

و  قیاخم عم ی... حت شناختیمرد را خوب م نیا

 چشمان سرخش را ...

 نزد یبه نگاه مرد گره خورد و حرف نگاهش

 دستش را مشت کرد و نگاه از اشکان گرفت امیت

تکان داد و  یسر شانیاما از همان فاصله برا اشکان

 ستادیا شانیروبرو

کرده بود و  یکه اکنون شناسنامه هارا بررس عاقد

در دست داشت ، با نام  زیمنصور را ن یشناسنامه 

 خدا شروع کرد

، قلب  شدیکه از دهان عاقد خارج م یکلمه ا هر

 آورد یو نفس کم م شدیفشرده م شتریاشکان ب

،اما اکنون مثل  وفتدیاتفاق ب نیبود تا نگذارد ا آمده

 را نداشت یکار چیبود و توان ه ستادهیمسخ شده ها ا

 دنیو از گل چ دندیسابیسر نفس قند م یها باال خانم

... اما عروس ... تمام مدت نگاه پر  گفتنیعروس م

 اشکان بود! ی رهینفرتش خ



ماند و  رهیو نفس به اشکان خ دیاول عاقد پرس بار

 تکان داد ... یسرش را به نف یاشکان به آرام

 اق افتاد ...اتف نیهم زیدوم ن بار

 بار سوم ... اما

به جلو  یو اشکان قدم دیچیدور مچ نفس پ امیت دست

 برداشت ...

 ! شدینم دهیشن یاز کس ییسکوت کرده و صدا نفس

 امیت یمیاشکان از دوستان صم کردندیگمان م همه

خبر از دل آن سه نداشت و همه با  یاست ... کس

 لبخند منتظر پاسخ عروس بودند ...

از  یبه اشکان ، قطره اشک رهیکه خ یعروس

 ... ختیچشمانش فرو ر

 پدرم و مادرم ...  ی_ با اجازه 

تر شد  یطوالن نبارشیهم مکث کرد و سکوت ا باز

... 

بود و قلب  صیپر بغضش هم قابل تشخ یصدا یحت

 اشکان فشرده شد ...

توان تحمل وزنش را  شیزانوها کردیم احساس

 ندارند !



داد و همان لحظه جواب نفس  هیکنارش تک وارید به

 دیرا شن

 _ بعله !

عالم مقابل  یاهیاز درد بسته شدند و س چشمانش

 چشمانش آمد ...

 دیچیکل و مبارک باد در سالن کوچک محضر پ یصدا

 با لبخند و عشق به نفس نگاه کرد ... امیو ت

به سرعت بله گفت  امیو ت دیپرس امیاز ت نباریا عاقد

 را دادند شانیها هیو هد نشاندی... بزرگترها بوس

چشمانش را باز کرد و نگاهش در نگاه  اشکان

 گره خورد ! نایل نیغمگ

گفته بود نرو ... اما گوش نداده بود ، دلش  عادیم

،  ردیازدواج را بگ نیا یهرطور شده جلو خواستیم

و با سکوتش اعتراضش را  ستدیاگر کنار با یحت

 بزند ! ادیفر

خواهش نگاه  ینفس آنقدر لجباز بود که چشم رو اما

 ! ردیاشکان ببندد و انتقامش را با بله گفتن بگ

جدا  واری... دستش را از د ستدیکرد صاف با یسع

 شد کیو نفس نزد امیبه ت یکرد و قدم



 اشکان نشست یهر دو باال آمد و رو نگاه

خوشبختش  یبتون دوارمی... ام قیرف گمیم کی_ تبر

 ! یکن

خودش را گرفت  یبه جوش آمد ... اما جلو امیت نخو

 و در جوابش پوزخند زد

االن به  نیهم یخوای_ سند مغازه رو آوردم ... م

 نامت بزنمش !

گفته بود  امیاز سر اشکان بلند شد ... بارها به ت دود

 خواهدیو آن را نم ستیمهم ن شیمغازه برا گریکه د

 ! دیگویم نگونهی... اما اکنون مقابل نفس ا

که نشد  فی... فقط ح دهیرس ادی_ از شما به ما ز

 ! یاریشمالو از چنگم در ب یالیو و یشرط رو ببر

 باز هم دستانش مشت شد و لب فشرد ... نفس

حواسش به آن سه نفر نبود و راحت  یکس نایل بجز

 ! خواندندیم یهم کر یبرا

 رونیاز محضر ب یگریو بدون نگاه د دیچرخ اشکان

 رفت ... 

 یگفت و نفس ... با چشمان یلب لعنت ریز امیت

 چشم دوخت ! امیبه ت نیخشمگ



 ! دیهم هست یهر دوتون لنگه  داستیکه پ نطوری_ ا

 ... دمیم حی_ برات توض

... ببره مغازه  رسهیبهت م الیو ی؟ ببر حی_ توض

 یعاشق ی... جالبه که هر دوتونم ادعا رسهیبهش م

 ! دیدار

بدهد ...  یجواب امیبلند شد و نماند تا ت شیجا از

و دستاد سردش را در دستان گرم  ستادیا نایل یروبرو

 گذاشت نایل

 ! رمیگیکه انتقاممو از هر دوشون م دمی_ بهت قول م

نامش را صدا زد ... اما نفس لبخند زد و  دهیترس نایل

 دیکش رونیب نایدستش را از دستان ل
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خانواده در سالن  یپدرش رفتند و همه  یخانه  به

 شدند یمشغول رقص و شاد



را عوض کند که  شیبه اتاقش رفت تا لباس ها نفس

 در را باز کرد و داخل شد امیت

 شد کشیلبخند به نفس نگاه کرد و نزد با

 ! ی_ باالخره مال خودم شد

تخت انداخت و در  یبا اخم مانتو اش را رو نفس

 کمدش را باز کرد

را بپوشد که  یکیانداخت تا  ینگاه شیلباس ها نیب

 به دورش حلقه شدند امیدستان ت

 _ برو عقب ...

 ! ی_ زنم

 لباس عوض کنم خوامیم رونی_ برو ب

ه دست به شانه اش گرفت و مجبورش کرد رو ب امیت

شد و با خشم و فک  رهیاو بچرخد ... در چشمانش خ

 فشرده جواب داد

... همه  بهی، نه من غر یهست ی_ نه تو دختر خجالت

 یکنیم یکه از من دور هیاش به خاطر اون عوض

 بود تا اشک در چشمانش حلقه زند یهم کاف اسمش



،  امینکن ت یمن نقش باز ی... برا رونی_ برو ب

 بهت برسه ! الیو هیو قرار بود  یشرط بسته بود

کرد آرامش  یدستش را مقابل نفس گرفت و سع امیت

 کند

 _ باور کن ...

 نگذاشت حرفش را تمام کند نفس

برات نداشتم ،  یارزش چی_ نه ! تو باور کن که من ه

 االنت هم به خاطر بردن شرط مسخره اته ! یخوشحال

 _ من به خاطر تو مغازه امو دادم !

 ! یبه نامش کن دمی_ ند

؟  گذرهیاون گدا گرسنه از اون مغازه م ی_ فکر کرد

، به خاطر مغازه  دادیکه به دخترها محل نم یآدم

کرد تا شرطو ببره ... من  یباز لمیتو صدتا ف یبرا

 ! شناسمیاونو م

 الیو هی یکه برا یداشت یاجی؟ تو چه احت ی_ تو چ

 ؟! یدخترعموتو وسط گذاشت

؟ گفتم فقط تو رو ...  یخوایم یچ_ گفت تو در ازاش 

کاله نمونه ...  یسر من ب یاما گفت اگه عاشقش شد

 داد ! شنهادیرو پ الیو نیهم یبرا



تا داغ عشق رو دلت  یگرفتیم الیو هی_ آره خب ... 

 نمونه !

 نیو ا می... ما االن زن و شوهر گهی_ بس کن د

 ! کنهیگند بلند م یحرفها فقط بو

توجه به حال بد نفس ، سرش را جلو برد و  یب امیت

 ندیاش بنش نهیس یباعث شد دستان نفس رو

 _ برو عقب !

با خشم فاصله گرفت و در اتاق را قفل کرد و با  امیت

 اش شد رهیچشمان سرخ خ

و  یشی... مال من م یشیامروز مال من م نی_ هم

 گذشته ! نتونیب یچ یکنیفراموش م

 س نفس شد ...آمد و دستش بند لبا کینزد

دستش را  رفتیکه داشت باال م یینفس با صدا اما

 کنار زد

تا همه  کشمیم غی_ دستت بهم بخوره ، انقدر ج

 ! نجایا زنیبر

 را گرفت و تکانش داد شیبا خشم بازوها امیت

و اون تو فکرت باشه  یمن باش شیپ خوادی_ دلم نم

... 



 ... ازش متنفرم ، اما از تو ستی_ اون خو فکرم ن

گذاشت سر دختر  رتتی، چطور غ شمیهم دارم متنفر م

 ؟! یعموت شرط ببند

من ... اون شب من مست  زی_ باز شروع کرد ... عز

بچه ها برام  ی، حت گفتمیبودم و مدام اسم تو رو م

 کردیکار نم یدست گرفته بودن ، عقلم درست و حساب

دختر باعث بشه  هی شهی، اشکان اومد گفت مگه م

،  یدیحال آدم انقدر خراب بشه ؟ منم گفتم تو نفسو ند

 ! یشیم عاشقش بندمیشرط م شینیکه اگه بب

 گرفت امیپوزخند زد و نگاه از چشمان سرخ ت نفس

و  دیگرفت چسب نوی... هم هی_ اشکان عاشق شرط بند

 ؟! یدیم یکنم عاشقم بشه چ یداد که اگه کار ریگ

 ؟! ی، فردا و پس فرداش چ ی_ اون شب مست بود

که  تونستمی، نم میآدم قرار گذاشته بود یکل ی_ جلو

 بزنم ! رشیز

کرد ... حالش بد بود و  امیپشتش را به ت دیچرخ نفس

 بدنش به لرزش افتاده بود

 دیشد و از پشت گردنش را بوس کشینزد امیت



کنار اومده  هیقض نی_ قهر نکن خانومم ... تو که با ا

 ؟! یکنی، چرا امروزو به هر دومون زهر م یبود

 ؟ یدونی_ واقعا نم

 ... _ 

وسط احساسمو از دست دادم ... چون  نی_ من ا

 احساس داشتم گذاشتم ! یهرچ

که  ینفس محکم شد ، طور یشانه  یرو امیت دست

 آخش در آمد ینفس دردش آمد و صدا

 یاون عوض ذارمی_ احساس تو فقط مال منه ... نم

 قلبت داشته باشه !تو  ییجا

کرد لبخند بزند ... دستش به  یو سع دیچرخ نفس

 حرکت کرد ... امیت یدر موها یآرام

و  نیاول دی، با یقلبمو مال خودت کن یخوای_ اگه م

انجام  خوامویکه م یو کار یقدمو بردار نیمهمتر

 ! یبد

نوازش ، سرش را تکان داد تا  نیسر مست از ا امیت

 منظور نفس را بفهمد

خار و  دی... با یریانتقاممو از اشکان بگ دی_ با

 ! رهیگیقلبم آروم م ینجوری...فقط ا یکن لشیذل



 

 ... اوردیخودش ن ی... اما به رو دیترس امیت

 بکشمش ؟ یخوای؟ نکنه م یخوایم ی_ چ

 ؟ یکنیم نکاروی_ اگه بخوام ... ا

 با دهان باز نگاهش کرد ... چه خواسته بود؟ امیت

 شد ؟!را بک اشکان
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 پوزخند زد و سرش را با افسوس تکان داد نفس

 یو منم اول جوون یقاتل بش خوامی_ نترس ... نم

 ! وهیب

 ؟ یخوایم ی_ رو راست باش ... چ

 شانه باال انداخت و به طرف کمدش رفت ... نفس



بود را به دست  دهیبعد از محضر خر یکه برا یلباس

 نگاه کرد امیگرفت و به ت

سرش از  خوامی... م یکن یچیدمشو ق خوامی_ فقط م

وقت  چیه گهیکه د یبره ، طور رونیمون ب یزندگ

 هوس نکنه نگاهش سمت ما بچرخه !

 دادمیانجامش م یگفتیحله ... تو هم نم نکهی_ ا

 ستادیا امیو پشت به ت دیآرام جلو رفت و چرخ نفس

... 

 ؟ یلباسمو باز کن پیز شهی_ م

بود ، با وجد  یلحظه ا نیمنتظر چن شهیکه هم امیت

و دستانش به سمت لباس نفس رفت ... آب  ستادیا

 ... دیکش نییرا پا پیدهانش را قورت داد و ز

پوست خوش رنگ  یدستش رو خواستیدلش م چقدر

 را نداشت یکار نیبدن نفس بلغزد ، اما جرات چن

 امی... به ت دیدست به لباسش گرفت و چرخ نفس

 لبخند زد و دو گام به عقب برداشت

 زمیعز ی_ مرس

اتاقش بود رفت و  یکه در گوشه  یدوریپشت کور به

 شد کینزد امیبه ت گریلباسش را عوض کرد و بار د



 ببند نویا پی_ حاال ز

که نفس خواسته  یباز هم با لرزش دستانش کار امیت

 بود را انجام داد

آرام گردن  یلیو خ دیدستش را عقب نکش نباریا اما

 نفس را نوازش کرد

 نیخوش نشون بده ... بب ی_ تو فقط به من رو

 ! کنمیچکارها که برات نم

دندان نما  یشانه نگاهش کرد و لبخند یاز ورا نفس

 زد

خوش  یهت گذشتم ها ... اما رو_ فکر نکن از گنا

که اشکان رنگ خوش  نهیاز من ملزم به ا دنید

 ! نهیرو نب یزندگ

 شد رهیو به چشمانش خ ستادیا شیروبرو امیت

 ؟ ی_ چکار کنم آروم بش

 ؟ یمن چکار کنم که آروم بش یخوای_ تو م

 پلک زدن جواب داد یحت ایبدون خجالت  امیت

 ! یمال من بش نکهی_ ا



 یسرش را تکان داد و انگشت اشاره اش رو نفس

 حرکت کرد امیت ی نهیس

؟  یبکن یآرامشت چکار حاضر ی_ خوبه ... برا

 ؟! یکه من مال تو بشم و تو آروم بش یکنیچکار م

 ! یکه بخوا ی_ هر کار

 کن ! فشی_ خوار و خف

 ؟! ی_ چ

کن ... اول از همه ام  فشی_ اشکانو ... خوار و خف

ن ... بهش بگو قرار بود اگر دل شروع ک الشیاز و

، پس بازنده اس  یاونجا رو به من بد یبه نفس بباز

 به نامت کنه ! الشویو دیو با

ندارم ، بهتر از اونو  یاجیاون احت یالی_ من به و

 دارم

 نیداره و نداره از ب یهرچ خوامی... م خوامی_ من م

که جرات کرده به خاطر پول سر من  یبره ... کس

 تقاصش رو پس بده ! دیشرط ببنده ، با

نفس  گهیو م کنهی... بگم قبول نم زنهیم رشی_ ز

 اول دل باخت !

 ؟ یازش حرف بکش یخوای_ م



 جواب دهد در سکوت نگاهش کرد نکهیبدون ا امیت

 ! رمیگی_ اون با من ... ازش اعتراف م

 م گره کردبرافروخته شد و اخم در ه امیت

 ! یبا اون روبرو بش خوامی_ نم

... چوب خطتت پره  ستیتو برام مهم ن ی_ خواسته 

تا دلمو به  یانجام بد خوامویکه م یکار دی، فقط با

 ! ینیبیخوش از من نم ی، وگرنه رو یاریدست ب

 اون کنم ؟ میتو رو تقد یدست ی_ دست

 نگاهش کرد رانهیاخم کرد و تحق نفس

بغل اون  یاون موقع که دختر عموتو تو دیبا نوی_ ا

که  یی... تو یکردیفکرش رو م یدادیهول م یعوض

 ! یاز اول عاشقم بود یادعا دار

 تاوان بدم ؟ دیبا ی، تا ک دمیکردم ... نفهم تی_ خر

 میدل بد ستیمن بخوام ... نترس ... قرار ن ی_ تا وقت

 ، قراره طبق نقشه و برنامه از زبونش میریو قلوه بگ

...  یتو هست ادیکه م ینفر سوم نباریحرف بکشم و ا

که مزاحم زن شوهر  یکن تیازش شکا یتونیم یحت

 یکن دشیتهد دی... اما با دمیو منم شهادت م شهیدار م

 ... یریمن بگ یرو برا الیو اون و
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 رودیو دو قدم جلو تر م  دهدیسر تکان م دییبه تا امیت

 ... رساندیم چیو فاصله را به ه

به  شودیم چکیو دستش پ ردیگیرا در آغوش م نفس

 دور تن نفس

کرد آرام باشد ... هرچند که انقباض  یسع نفس

 بود ... یاراد ریعضالتش غ

ه کرد و ب دنشیاز کنار گوش نفس شروع به بدس امیت

... مقصدش مشخص بود و هنوز  دیلبش رس یحوال

، نفس سرش را تکان داد و دست به  دهیبه انتها نرس

 گرفت امیت ی نهیس

 ! میمنتظرمونن ... بهتره بر رونی_ همه ب

 ؟ یکنیفرار م ی_ دار



جواب  یرحم یشد و با ب رهیخ امیبه چشمان ت نفس

 داد

، تا  کنمی... حد و حدود مشخص م کنمی_ فرار نم

 ! نهی، هم یانجام ند خوامیکه م یکار

 رونیاز اتاق ب امیپر از بهت ت یتوجه به چهره  یب

رفت و به جمع نه چندان شلوغ خانواده شان لبخند زد 

... 

و دست زدند ... همه شاد  دنیکل کش شیبرا همه

که عقدشان در آسمان  یبودند و خوشحال از ازدواج

 ها بسته شده بود ...

 کردیو با غم نگاهش م ستادهیکه دور تر ا یکس تنها

 بود ! نای، ل

لبخند نگاهش کرد و دستش را تکان داد تا به  با

نزدش آمد و او را به آغوش  نایسمتش برود ... ل

 دیکش

 ! یعروس بش ینجوریا خواستی_ اصال دلم نم

 جواب داد یبه آرام نایکنار گوش ل نفس

، دست ما  گهی... اما روزگاره د خواستمی_ خودمم نم

 ! ستین



درست  زویهمه چ تونستی... م مونهی_ اشکان پش

 کنه !

 شهیشده ... اگه آدم ها هم ریکه د دیفهمیم دی_ با

 کنندیفرصت جبران داشته باشن ، مدام اشتباه م

 

؟ اون به جهنم ... خودتم پاسوز اشتباه  ی_ خودت چ

 ! یاون شد

 ! دهی_ تقاصش رو پس م

تا صورت نفس را  دیبا بهت سرش را عقب کش نایل

 ... ندیبب

 ؟! یگیم یدار یچ یفهمی_ م

 _ آره ...
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انداخت  یامیگذرا به ت یهم فشرد و نگاه یلب رو نایل

 شدیم کشانیکه داشت نزد

انقدر حماقت  یدیفهمی، اگر م یفهمیم_ نه ... ن

 ! یکردینم

دوخت  امیدر جوابش لبخند زد و نگاهش را به ت نفس

 بود ستادهیا شیروبرو قای... اکنون دق

 ؟ یداماد بلند بش یاز جا یخوای... نم نای_ ل

حرف را زده بود نگاه  نیپر حرص به نفس که ا نایل

 بلند شد ... یکرد و بدون جواب

را  نایکنارش نشست و با پوزخند دور شدن ل امیت

 نظاره کرد

 اخالقش عوض شده ! گردهیم عادیبا م ی_ از وقت

 یتو عوض شد دیاصال عوض نشده ، شا نای_ اتفاقا ل

 ! یکنیفکر م نطوریو ا

 شدم ؟! یکه عوض نهی_ منظورت ا

تر از منه و از  نیواقع ب نایاما ل نگفتم ... نوی_ من ا

اره و به نظرش ازدواج ما اشتباه خبر د زیهمه چ

 محض بوده !

 پوزخند زد و به نفس نگاه کرد امیت



 ی... خوشبخت کردهیکه اشتباه م کنمی_ بهش ثابت م

 ! کردهیاشتباه م فهمهیم نهیتو رو که بب

 یبرل ی_ اول خودتو به من ثابت کن تا بعد راه

 بمونه ! یخوشبخت شدن هم باق

رقمه کوتاه  چی... نفس ه دیکش یپوف کالفه ا امیت

 آمد و دست بردار نبود ... ینم

 

 عادیم یشماره  لشیبه اتاق نفس رفت و با موبا نایل

در  عادیحال م یب یرا گرفت ... بعد از دو بوق صدا

 دیچیگوشش پ

 _ جانم ؟

 ... عادی_ م

 زم؟ی_ جونم عز

 ؟ یی_ کجا

 ؟ ییاشکان ... تو کجا شی_ پ

و در حال جشن  روننیهمه ب_ االن تو اتاق نفسم ... 

 ! یو شاد

 _ خوبه



داره  ییفکرها هی... نفس  ستی_ نه ... اصال خوب ن

 کار دست خودش بده ! ترسمی، م

 ؟ی_ چه فکر

نزده ، فقط از انتقام و تقاص پس  ی... حرف دونمی_ نم

از همه هم  شتری... ب عادیم ترسمیدادن گفت ... من م

 خودش ! یبرا

 ! هی_ دختر کله شق

 ؟ کنهی_ اشکان چکار م

 یپر و خال کیبگم ؟ اونم بدتر از نفس ... پ ی_ چ

 ! کنهیروشن م گاریبا س گارویو س کنهیم

 ! ارهیسر خودش ن یی_ بال

 _ نترس ... مواظبشم !

 ؟ یندار یبرم ... کار گهی_ من د

 ... نای_ ل

 _ بله ؟

 دوستت دارم ! یلی_ خ

 جوابش را داد یلبخند زد و به آرام نایل

 _ منم !



قلبش  یرا قطع کرد و آن را رو یگوش بالفاصله

 گذاشت

_ 
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هفته اجازه نداده  کی نیهفته گذشته بود و در ا کی

 دیایبه خلوتش ب امیت یبود لحظه ا

 یکیکرده بود و اجازه نزد نییحد و مرز تع شیبرا

 را بهش نداده بود شتریب

که خواسته را انجام دهد و  یکار دیبود اول با گفته

 ندیبیخوش از او م یسپس رو

درک  یرا نفس به خوب نیشده بود و ا صیحر امیت

 دیایکوتاه ب مشیاز تصم خواستی، اما نم کردیم



... آنها  کردیو هم اشکان را ادب م امیهم ت دیبا

 کردیرش را شکسته بودند و تا آنها را نابود نمغرو

 ! شدیآرام نم

تن به  دیزده بود و گفته بود با امیآخرش را به ت حرف

 خواسته اش بدهد

 داد امی، به اشکان پ امیاز صحبت با ت بعد

 ! نمتیبب دی_ با

نفس ، به سرعت شماره اش را  امیپ دنیبا د اشکان

گذشت  یاشکان طوالن یکه برا یگرفت ... بعد هز مدت

 را جواب داد ی، نفس گوش

 _ بله؟

 شده ؟ یزی_ حالت خوبه ؟ چ

لحن نگران اعتماد  نیبه ا خواستیدلش م چقدر

نبود و  شیب یها ترحم نی... اما افسوس که ا کردیم

 همه اش به خاطر عذاب وجدان بود !

 باهات حرف بزنم ! دی_ با

 ! شنومی_ باشه ... م

 ! تنمیبب یحضور دی_ با



 ! یشده نفس ؟ نگرانم کرد ی_ چ

 _ اشکان ...

خودش را  یالتماس نامش را برده بود و چقدر جلو با

 جانم ! دیگرفته بود تا نگو

 نفس ! ی_ نصف جونم کرد

... راستش من ... من ...  هیجور هی...  هی...  امی_ ت

 ! ترسمیم

 کرده ؟ تتی_ چکار کرده ؟ اذ

آپارتمان  ای، فردا بعد از ظهر ب شهینم ینطوری_ ا

 ! میزنیخودم ... اونجا باهم حرف م

 ! رمیمیم ی_ تا فردا که من از نگران

... فقط ...  وفتهینم ی_ نترس ... تا فردا برام اتفاق

 ؟! گهید یایم

 _ آره !

 _ ساعت شش منتظرتم !

 _ باشه

 _ خداحافظ



را  امیت یرا قطع کرد و به سرعت شماره  یگوش

 گرفت

 _ سالم عشقم

 ... گمیم یچ نی، بب امی_ سالم ... خوب گوش کن ت

 شده ؟ ی_ چ

 آپارتمان من ... ادی_ قرار شد فردا عصر اشکان ب

 یب ی کهیمرت کنمیم تی_ غلط کرده ... ازش شکا

 ناموس رو ...

برو تو  ای_ الزم نکرده ... تو فقط زودتر از اون ب

 اعتراف کرد صداشو ضبط کن ! یاتاق و وقت

 یباهاش روبرو بش خوامی_ نم

 را باال برد شیو صدا ختیبهم ر امیت یکدندگیاز  نفس

... به  ستی_ خواستن و نخواستن تو برام مهم ن

شدن روزگار  اهیبرسم و اونم س دیبا خوامیکه م یزیچ

 اون نامرده !

 ... دیسکوت کرد و سکوتش به درازا کش امیت

 ؟! یایگفتم ؟ م یچ یدیجان ... شن امی_ ت

 ! امی_ م



 ! زمیعز ی_ خوبه ... مرس

 _ نفس ...

 _ جونم ؟

 با حرفهاش خامت کنه ! خوادی_ دلم نم

 ... من زن تو هستم ! ی_ مگه من بچه ام ؟ در ثان

 قرص شد ... حق با نفس بود یکم امیت دل

 یغلط چیاش بود و اشکان ه یو قانون یزن عقد او

 بکند توانستینم

 م !اونجا هست ۵_ فردا ساعت 

و بعد از اون  رمیگی_ خوبه ... فردا ازش اعتراف م

 ! یچکار کن گمیبهت م

 ! ی... هرطور که تو بخوا زمی_ باشه عز

 ... فعال یکنی_ خوشحالم که درکم م

 _ خداحافظ

...  دیشیرا قطع کرد و با لبخند به فردا اند یگوش

 که قرار بود اشکان را نابود کند ! ییفردا
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 نیبا شلوار ج دیپوش یبلند نیآست زیشوم

 یب یکرم زد و چشمان و لب ها یصورتش کم به

 رنگ تر شدن یرنگش ، ب

 نگاه انداخت نهیتلخ به خودش در آ یلبخند با

 شیتمام سع اشکان دنید یافتاد که برا ییروزها ادی

 تر شود بایز کردیرا م

 اکنون .... اما

آمد و به  رونیب الیزنگ از فکر و خ یصدا دنیشن با

 طرف در رفت ...

 سرد مهمان کرد یرا به لبخند امیرا باز کرد و ت در

 ! دهی_ چقدر رنگت پر

 کاناپه نشست یحوصله رو یب

 _ خوبم ... تو هم برو تو اتاق ، االنه که برسه !

 _ نفس ...

 نگاه کرد امیسرش را باال گرفت و به ت یحال یب با



 _ هوم ؟

 که کارت درسته ؟  ی_ مطمئن

 _ مطمئنم ... برو تو اتاق !

سرش را تکان داد و به اتاق رفت ... نگاه نفس  امیت

 یحوصلگ یجا مانده پشت در بود و با ب یبه کفش ها

ه را برداشت و ب امیت یبلند شد و کفش ها شیاز جا

 اتاق برد

 ! یجا گذاشت نهاروی_ حواست کجاست ؟ ا

 نیرا گرفت ... هم شیدست جلو بردو کفش ها امیت

 یاز زبان اشکان و در خانه  شیجمله را چند وقت پ

 بود ... دهیاشکان شن

حاال که نفس به نامش  ینفر سوم بود ... حت شهیهم

 شده بود !

نشست ... همان  یصندل یاتاق را بست و رو در

شد ...سراپا گوش شد تا  دهیزنگ در شن یموقع صدا

 مکالمه شان را بشنود

 

 در واحد را باز کرد و منتظر آمدن اشکان شد  نفس



فقط نگاهش  یجا خورد و بدن حرف دنشیبا د اشکان

 کرد

 یرنگ و رو ... ب یگود افتاده و صورت ب چشمان

 دیباریم شیاز سر و رو یحال

 ؟ی_ خوب

 تکان داد و وسط سالن کوچکش رفت یتنها سر نفس

 نی_ بش

 بود و قصد نشستن نداشت ستادهیهنوز ا اشکان

و چهره اش در هم  دیچرخیدر صورت نفس م نگاهش

 رفته بود

 ؟ ی_ با خودت چکار کرد

را باال تر برد و بلند تر  شیصدا یاز مکث کوتاه بعد

 دیپرس

 ؟!نفس ؟ ارزشش رو داشت  ی_ با خودت چکار کرد

 به چشمان اشکان جواب داد رهیخ نفس

،  نمیزار تو رو بب ی افهیق ینجوریاالن ا نکهی_ ا

 ارزشش رو داشت !

 ستادیجلو تر رفت و مقابلش ا یقدم اشکات



 یفهمی... م یانتقام از من خودتو نابود کرد ی_ برا

 ؟!

 نفره نشست ... کی یصندل یپوزخند زد و رو نفس

تو رو  یواقع یقع که رو_ من نابود شدم ... اون مو

 نابود شدم ... نه حاال ! دمید

هم نشست و دست به سرش گرفت ... سرش  اشکان

 زمزمه کرد یرا فشرد و به آرام

...  بستمیوقت اون شرط مسخره رو نم چی_ کاش ه

که خواب و خوراکو  یوقت سر اون دختر چیکاش ه

 ! کردمینم یگرفته شرط بند امیاز ت

 را بلند کرد و به چشمان نفس نگاه کرد ... سرش

تهش ...  ی... ول گمیهر روز به خودم م نوی_ ا

 دنیبودمت ... چون د دهیبگم کاش هرگز ند تونمینم

 اتفاق عمرم بود ! نیتو ... بهتر

حرفش نفس قهقهه زد ... آنقدر بلند و  انیپا با

 که اشکان را به وحشت انداخت ! کیستریه

 نکن ! یباز لمیبسمه ... ف بسه ... گهی_ د

 ... ستین لمی... باور کن ف ستین لمی_ ف



تا  یایگفتم ب یاشکان ... ول دمی_ من به ته خط رس

 سوال بپرسم ! هیازت 

 به چشمانش جواب داد رهیخ اشکان

 _ بپرس

 ؟! ی_ تو ... اصال ... دوستم داشت

 دوخته شد ... نیاشکان از نفس جدا شد و به زم نگاه

 یجواب دهد ، اما صدا خواهدیفکر کرد نم نفس

 اشکان در گوشش نشست

 ! یکه فکرشو بکن یاز اون شتری_ ب

 سرش را باال گرفت و ادامه داد سپس

هم عاشقت شدم ...  ی_ عاشقت شدم ... بدجور

شرط و شروط رو بزنم ...  دیق خواستمیاونقدر که م

...  خواستی... دست بردار نبود و تو رو م امیت یول

 بشه ! التیخ یاز زبون خودت بشنوه و ب خواستمیم

خودت به اون  ایبشه  المیخ یب امیت یخواستی_ م

 ؟! یمغاره برس

_ باور کن من قصد گرفتن مغازه اش رو نداشتم و 

 ! خواستمیندارم ... من فقط ... فقط ... تو رو م



 ؟ ی_ از ک

 ؟ یاز ک ی_ چ

اشقم ... ع ای؟  یبهم عالقه دار یدیفهم ی_ از ک

 ؟ یشد

شدم ... اما مطمئن نبودم  رتیدرگ دونستمی_ م

چون  یب یاواخر که عالقه  نیعاشقت شده باشم ، ا

 دهیرس امیو زمان عنوانش به ت دمیدیتو رو م یو چرا

 یلیدل غافل ... من از خ یکه ا دمیبود ، تازه فهم

 دلمو باختم ! شیوقت پ

در چشمان نفس حلقه زد ... قصد نداشت  اشک

باشد ... اما سوختن دلش دست خودش نبود  فیضع

... 

 ! زدیبود و به خرمن دلش م گرید یدست کس آتش

 ؟ ی_ قبل از من دل باخت

 در سکوت سر تکان داد لشکان

من عاشقت  نکهی_ جوابمو بده ... بلند ... قبل از ا

 ؟ یبشم ، عاشقم شده بود

شعور عاشقت شده بودم ...  ی_ آره ... آره ... مِن ب

 ! یو بگ یتو عاشق بش نکهیقبل از ا یحت



 رونیبود ب دهیکه شن ینفس از بهت جمله ا هنوز

 آمد رونیب امیبود که در اتاق باز شد و ت امدهین

 ... دیرس امیاشکان از نفس جدا شد و به ت نگاه

 چشمانش را گرفته بود ... یکه خون جلو یامیت

 شرف ! یب کشمتی_ م
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به  یتر قیو سپس نگاه عم امیبه ت ینگاه اشکان

 نفس انداخت و پوزخند زد

 ! یکرد ی_ مقابله به مثل بد

که با  دیبگو یزیجلو آمد و خواست چ یگریقدم د امیت

 ستادیا شیحرف اشکان سر جا

و منو از چشم نفس  یما شد نینفر سوم ب باری_ 

و نفس رو از چشم  ینفر سوم شد نبارمی... ا یانداخت

 یمن انداخت



 دوخت و ادامه داد امیپر حرفش را به ت نگاه

 ! یما دو تا بود نیچرخ سوم ب شهی_ کال هم

 به جلو برداشت یمشت شد و قدم امیت دستان

 نزن تا دندون هاتو خورد نکردم ! یادی_ حرف ز

و به  دیپا چرخ یپاشنه  یهم پوزخند زد و رو باز

 طرف در گام برداشت

 شیبود که با حرف نفس سر جا دهیبه در نرس هنوز

 متوقف شد

 یاول تو به من عالقه مند شد ی_ همونطور که گفت

 ! یکه شرط رو باخته تو بود ی... پس اون

باال  شیکرد و ابروهاشانه به نفس نگاه  یورا از

 رفت

 _ منظور؟

 برسه ! امیبه ت دیبا الی_ اون و

 امیبه ت یزیرآمیو نگاه تحق دیکامال چرخ اشکان

 انداخت

 ! دادمشیبهت م یگفتی_ م



شرط رو  ینفس به تو دل باخته ... گفت ی_ تو گفت

 خودتم دلت رفته ! ی، نگفت یبرد

 اش شد رهیو خ دینگاهش به نفس رس نباریا

فقط  کردمیتم چون مطمئن نبودم ... فکر م_ نگف

 ازش خوشم اومده !

 از نفس گرفت و پوزخند زد نگاه

داره  یچه ارزش الیو گهی، د یگرفت وی_ تو که همه چ

 ؟ اونم مال تو !

 ستادیا شیجلو تر رفت و روبرو نفس

نکن هدفت مغازه بود  ی_ نقش مال باخته ها رو باز

 ! یدیکه بهش رس

 دیدستانش مشت شد و غر اشکان

 ! یو رفت یکه نموند ی... تو بود ی_ هدفم تو بود

 اشکان را گرفت ی قهیو  دیجوش رتشیباز هم غ امیت

 _ آدم باش ... نفس االن شوهر داره و زن منه !

قرار  یخونه رو برا طیکه شرا یداشت رتی_ اگه غ

 ! یکردیزنت و دوست پسرش هماهنگ نم



 یچانه  یرو امیبود تا مشت ت یحرف کاف نیهم

 نفس بلند شود غیو ج ندیاشکان بش

خنک  امیتا دل ت ستادیبدون دفاع از خودش ا اشکان

 هیکه انگار داشت خودش را تنب یشود ... طور

 ... کردیم
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مشت  امینظاره گر باشد ... ت نیاز ا شیب توانستینم

و کتک  ستادهیا یدفاع چیو اشکان بدن ه زدیم

 خوردیم

چنبره زد و لب  شیشد ... بغض در گلو شیر دلش

 ! دیلرز شیها

و مچ دست  ستادیو اشکان ا امیت نیرفت و ب جلوتر

 را گرفت امیت

 ! امی_ بس کن ت



... نلرزد  شیکرده بود محکم ادا کند تا صدا یسع

 زیچ امینه ، اما نگاه مبهوت ت ایموفق شده  داندینم

 دیگویم یگرید

 _ تو دخالت نکن !

 که طلبکاره ، منم ... نه تو ! ی_ اون

 _ گفتم برو کنار

،  نیبش هیتنب دیباشه هر دوتون با هی_ اگه قرار بر تنب

 ! امیبس کن ت

 زندیو پوزخند م شودیمشت م امیت دستان

 ینیبب ی؟ دلت براش سوخت ؟! طاقت ندار هی_ چ

 ! ی؟ نکنه هنوزم دوستش دار خورهیکتک م

را رها کرد و رو به اشکان  امیبا ضرب دست ت نفس

 ... دیچرخ

 یموثر برا اری، هرچند بد ... اما بس امیت یحرفها

 بردن نقشه اش است ! شیپ

 دهدیاندازد و اجازه م یبه اشکان م یپر حرف نگاه

که  ی... قطره اشک زدیز چشمش فرو برا یقطره اشک

 ! کندیو رو م ریدل اشکان را ز

 رو به نامت کنم الیکه و ذارمی_ فردا باهات قرار م



 شودیقدم م شیجواب دهد ، نفس پ امیت نکهیاز ا قبل

 ... امی، نه ت شهیبه اسم من م الی_ و

 اندازد یاندازد و ابرو باال م یم امیبه ت ینگاه

به نام من  دیطور ... اونم با نیتو هم هم ی_ مغازه 

 بشه !

 یکه شانه باال م کنندیدو مرد با تعجب نگاهش م هر

 ردیگیاندازد و از هر دو فاصله م

، حتما ارزشش  نیاونهارو سر من شرط بست ی_ وقت

 ! گهیرو داشتم د

 اندازد یهم م یرا رو شیو پا ندینشیکاناپه م یرو

... هر  نیانجامش بد دیو با نیگذاشت یقرار هی_ 

 دوتون !

 کندیزودتر موافقت م اشکان

از  دست دادن  یبرا یزیچ گهی_ منکه گفتم ... د

 به نامت ! زنمشیندارم ، م

...  دیلبخند زد و چال گونه اش را به رخ کش نفس

 چشم دوخت امینگاه از اشکان گرفت و به ت

 ؟! یمغازه اتو به نام زنت کن یتونی؟ م ی_ تو چ



بفهماند  امیزنت را از عمد به کار برد تا به ت ی واژه

 ارزش قائل است و دوستش دارد شیاشکان چقدر برا

کالم نفس شده بود  یطعنه  یهم که متوجه  امیت

 تکان داد دییسرش را به تا

 _ فردا به نامته !

 یبلند شد ... روبرو شیلبخند زد و از جا نفس

کان صورت اش کیو دستش را تا نزد ستادیاشکان ا

 جلو برد

_ خون مرده شده ... جاش ممکنه تا چند روز بمونه 

! 

 سرت ! ی_ فدا

 ریرا مثل ت امیحرف را زده بود ، اما ت نیخواسته ا نا

 ببرد ورشیاز چله رها کرد و باعث شد به طرفش 

 _ حرف دهنتو بفهم ... نفس ... االن ... زِن منه !

 امیبه نفس و سپس به ت یپوزخند زد و نگاه اشکان

 انداخت ...

 ؟ دلش هم باهات هست ؟! ی_ دلش چ



بشنود ... خودش جوابش را  ینماند تا جواب منتظر

نفس چقدر عاشقش است و از  دانستی... م دانستیم

 جواب مثبت داده ! امیبا او به ت یسر لجباز

 رونیکرد و ب یخداحافظ یرا باز کرد و بدون نگاه در

 رفت ...

و  ستادیمقابل نفس ا یزخم ریمثل ش امیرفتنش ، ت با

 را فشرد شیبازوها

 ؟ ی_ هنوزم دوستش دار

 نگاه کرد امیبه ت یپوزخند زد و با گستاخ نفس

 ؟! یکنیفکر م ی_ تو چ

 مستاصل شد و سرش را به دو طرف تکان داد امیت

 ... دمیپرسیکه از تو نم کردی_ اگه فکرم کار م

 تنها حس من به یدونی_ برات متاسفم که هنوز نم

اون نامرد تنفره ... ازش متنفرم و هرطور شده 

 ! رمیگیانتقاممو م

 ؟ ی؟ از منم متنفر ی... از من چ ی_ از اون متنفر

گرفت و به  امیشانه باال انداخت و نگاه از ت نفس

 جوابش را داد نیآشپزخانه رفت و در همان ح



 ! یبه جوابش برس دی... خودت با دونمی_ نم

نه قاطع بشنود  کیشوکه شد ... انتظار داشت  امیت

 ختیریمعادالتش را بهم م شهی... اما نفس ... هم
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مانعش شد ، مقابلش  امیبه اتاقش برود که ت خواست

 و دستانش را باز کرد ستادیا

 یخستگ هی یخوایهمه دردسر ، نم نیاز ا _ بعد

 ؟! یاز تن شوهرت بدر کن یجزئ

ابرو باال انداخت و لبخند زد ... انگشت اشاره  نفس

 و پر اغوا جواب داد دیکش امیت راهنیپ یاش را رو

_ اونکه به وقتش ... اما االن ... خودم از تو خسته 

 ترم !

 نییپادر باغ سبز لبخند زد و سرش را  الیبه خ امیت

 گرفت



 کنم ؟ یمن برات رفع خستگ یخوای_ پس م

 یتاب برا ینفس بود و ب یبه لب ها رهیخ نگاهش

 شکارشان

 تکان داد یقهقهه زد و سرش را به نف نفس

، تو هم بهتره  شمیم ی... بخوابم اوک زمی_ نه عز

 یبرا یبش یکاوریتا ر یخونه تون استراحت کن یبر

 فردا !

 ! شمینم یکاوری_ من بدون تو ر

 فیضع ی... من از مردها یبش دی... با یشی_ م

 خوب تو گوشت فرو کن ! نوی، ا ادیخوشم نم

گرفت و به اتاقش رفت و  امیاخم گفت و نگاه از ت با

 در را بست

 و با خودش زمزمه کرد دیکش یپوف کالفه ا امیت

ملخک ... دفعه  یملخک ... دوبار جست یجست باری_ 

 ملخک ! یبعد تو  دست

 رونیخشم نگاه از در اتاق نفس گرفت و از خانه ب با

 رفت ...



رفتنش ، نفس در اتاقش را باز کرد و به سالن  با

رفته ، نفس  امیمطمئن شد ت یو وقت دیسرک کش

 دیکش یآسوده ا

منتظر  ادیاش را برداشت و شماره گرفت ... ز یگوش

 دنیماند تا مخاطبش جواب بدهد ، اما به محض شن

 پر بغض به حرف آمد شیصدا

 ؟! ی_ حالت خوبه ؟ درد ندار

 ؟یبپرس نویا ی_ زنگ زد

 _ نگرانت شدم

 یوقت شهیآشنا بود ، هم شیپوزخندش برا یصدا

 زدیپوزخند م شدیم یعصبان

 ، به شوهرت برس ! ینگران من باش خوادی_ نم

 ! ادی_ ازش بدم م

نگاه کرد و  یجا خورد ... با بهت به گوش اشکان

 دوباره آن را به گوشش چسباند

 ؟! یگیم یچ یفهمی_ م

ازت متنفرم  ی، ول ادی... از تو بدم نم ادی_ ازش بدم م

بالش  یسر رو یبا آدم ی... متنفرم که باعث شد

 ! ادیبذارم که ازش بدم م



از چشمش فرو  یبود و قطره اشک قتیحرفش حق نیا

که داشت و به باد  ییتمام آرزوها ی... برا ختیر

 سپرد

 ! ی_ گفتم نکن ... گوش نداد

 _ مجبور بودم !

 ؟ لی_ به خاطر اون فا

 پدر و مادرمو از دست بدم ! یعالقه  خواستمی_ نم

... گفتم خودم خراب کردم ،  کنمی_ گفتم کمکت م

 ! کنمیخودمم درستش م

 ینیچ یجمع کرد ... حت شهیرو نم ختهیکه ر ی_ آب

و تا  شهی، بازم مثل اولش نم یبزن شکسته رو هم بند

 ! مونهیبند زده روش م ینیابد اسم چ

حرفش بدهد ... قبول  نیبه ا ینتوانست جواب اشکان

 داشت که بد کرده است !

 ؟ ستین شتی_ االن پ

_ نه ... متهمم کرد که به تو عالقه دارم و چرا 

جلوشو گرفتم ... اگه فرار نکرده بودم و خودمو تو 

 ! زدیکرده بودم ، حتما کتکم ماتاق حبس ن



تمام وجود اشکان را گرفت ... دستانش مشت  خشم

 خش برداشت شیشد و صدا

 _ غلط کرده ... مگه من مرده باشم !

 _ اشکان ...

صدا زدن تمام  نیرا از درد بست ... ا چشمانش

 ختیریروانش را بهم م

 کنمینشده ازش جدا شو ... به خدا جبران م ری_ تا د

! 

 ببخشمت ! تونمی_ نم

صدام  ینجوری؟ چرا ا ی_ پس چرا االن بهم زنگ زد

 ؟! یدیم می؟ چرا باز یزنیم

، از  یکتک خورد یلی... خ ستی_ دست خودم ن

 برات ! دمی... ترس یخودتم دفاع نکرد

به  یکرد ... دست شینفس دلش را رمظلوم لحن

 و نفسش را رها کرد دیصورتش کش

به خاطر پول  یتا بفهم نمزیرو به نامت م الی_ فردا و

 نبوده !

 دادم ! شنهادویپ نیا نیهم ی_ برا



 ؟ ی_ ممکنه شانس دوباره بهم بد

 خوادی... نه دلم م دونمینم یچی... االن ه دونمی_ نم

عذاب  ادیدلمم نم ی، نه تو رو ... ول نمیبب امویت

 ! یبکش

 منه ! ری_ همه اش تقص

باهم حرف  ستیقطع کنم ... درست ن دیبا گهی_ من د

 ! میزنیم

 _ نفس ...

ادامه بدهد ... قرار بود او دل ببرد ... او دل  نگذاشت

 دل خودش بلرزد نکهیبلرزاند ... نه ا

 _ خداحافظ

 را قطع کرد و چشمانش را بست ... یگوش

دو  رتیبا غ یرا شروع کرده بود ، باز یبد یباز

 دیداشتن ... اما با یعاشق یکه ادعا یمرد ... دو مرد

 دانستیرا حق خودش م نی... ا رفتیتا انتها م
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 محضر رفته و هر دو سند به نامش شد ... به

 با اکراه ! امیامضا زد و ت یالیخ یبا ب اشکان

به هر دو  دیباریکه نفرت از آنها م یبا چشمان نفس

 نگاه کرد و با پوزخند از محضر خارج شد ...

به  دواریبه در انداخت و تهد ینگاه امیرفتن نفس ت با

 اشکان نگاه کرد

 ! نمتیدور و برش نب گهی_ د

جواب  امیبه چشمان ت رهیهم پوزخند زد و خ اشکان

 داد

سر راهت  یچطور نی... بب یکن تشیاذ هی_ فقط کاف

 ! یعبور کن ذارمیو نم شمی... سد م چیسبز که ه

به اشکان زد و  یدستانش را مشت کرد و تنه ا امیت

 رفت ... رونیب

بود و با اخم نگاهش  ستادهیا امیت نیکنار ماش نفس

 کردیم



 انقدر طول دادن داشت ؟! ی_ چ

 نبود ! یزی_ چ

 _ درو باز کن ... خسته شدم 

را باز کرد و نفس نشست ... بدون  نیدر ماش امیت

اش بود نگاه  رهیکه خ یبه در محضر و مرد نکهیا

 نشست امیکند ، رو به ت

 یکنار تو ام ... بازم طور نهیبیپررو ... م ی_ پسره 

 که ... کنهینگاه م

  دیاستارت زد و با خشم به طرفش چرخ امیت

بزنم گردنشو  ینگات کرد ؟ چرا نگفت ی_ چطور

 بشکنم ؟!

 رهیبه من خ یچجور یدی؟ خودت ند ی_ کور بود

 ! رتتیشده ؟ ماشاال به غ

جلو رفته بود و همان موقع ترمز کرد ...  یکم امیت

کشدار زدند و حرف  یبوق ها یپشت سر یها نیماش

به آن ها  یتوجه امیبهش گفتن ... اما ت یزشت یها

 نداشت

نفس  یصندل یبه نفس شد و دستش را رو رو

 گذاشت



 وونهیحرف نزن ... من د ینجوریبا من ا گهی_ د

 ! شناسمیشم ، بابامم نمب

را با  نیو ماش دیچشمانش خط و نشان آخر را کش با

 سرعت به راه انداخت ...

 

هدف شروع به  یشد و ب نشیسوار ماش اشکان

 کرد ... یرانندگ

 را باخته بود زشیجلو آمده بود و همه چ چیه یبرا

و باعث افتخار  دهیکه با هزار ذوق و شوق خر ییالیو

که  یپدر و مادرش شده بود ، مهم نبود ... اما دل

اش در  یخال یاز قبل جا شیباخته بود و هر روز ب

 ! دادیاز حد عذابش م شی، ب شدیحس م نهیس

تا  دادیدوباره به او م یفرصت یزندگ خواستیم دلش

 را درست کند زیهمه چ

از  یلحظه ا چیفکر کرده بود ... ه ادیمدت ز نیا

نشد ... اما از  مانینفس شده بود پش یدلباخته  نکهیا

 بود ! مانیبا نفس بد کرده بود ، پش نکهیا



 دانستیکه م یدختر به او دل بسته بود ... دختر آن

 میاندازد و تمام خودش را تقد ینگاه نم یپسر چیبه ه

 او کرده بود ...

 ی شهیر یو کم دیکش شیرا داخل موها دستش

 دیرا کش شیموها

فکرش را متمرکز کند ... نفس را درون  توانستینم

باتالق انداخته بود و اکنون خودش هم وارد باتالق 

فرو  شتریشده تا کمکش کند ... اما هر دو هر لحظه ب

 ! رفتندیم

نشده  ریتا د کردیم یکار دی... با کردیکمکش م دیبا

 نفس را نجات دهد ...

ه ک ی، پسر خوش گذران شناختیرا خوب م امیت

پدال  یرو شی، فشردن پا دهیکه کش یزحمت نیشتریب

 بوده ! نشیگاز ماش

راحت طلب و خودخواه که هرچه خواسته  یپسر

 بدست آورده

 یخودخواه ریکرده بود ... اس ریاکنون نفس را اس و

خودش و البته به کمک اشکان موفق شده بود او را 

 کند ریاس



که قول داده بود تا ته خط با نفس همراه باشد  یاشکان

! 

 دیلب غر ریرا به شدت تکان داد و ز سرش

پسر ... حالم ازت بهم  خورهی_ حالم ازت بهم م

 ! یاشکان عوض خورهیم
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که داشت  یمیو لوازم گر هیسا رفت و با نهیآ یجلو

 مشغول شد ...

کنار لبش  یپشمش را کبود کرد و کم یگوشه  یکم

 را ...

گفته  مشیحرف نداشت ... قبال هم استاد گر کارش

 بود دهیو اکنون به حرف او رس یبود تو فوق العاده ا



اش را  یرفت ... گوش رونیزد و از اتاق ب لبخند

 برداشت و شماره گرفت

 دیچیپ یاشکان در گوش یبوق سوم صدا با

 _ سالم

را خوب  نیمحکم و بدون انعطاف بود ... ا شیصدا

 کرد شتریرا ب شیحس کرد و بغض صدا

 _ اشکان ...

بغض دار نفس شد  یصدا یمتوجه  نکهیمحض ا به

که به خودش داده بود را  یولیقافله را باخت و 

 فراموش کرد

 ؟ یکرد هیشده ؟ گر ی_ نفس ... چ

 _ اشکان ... به دادم برس !

 سرت اومده ؟ ییشده ؟ چه بال ی_ چ

بدبختم ... خودمو  یلی... من ... من خ کنهیم تمی_ اذ

 انداختم تو چاه !

 وانهیو اشکان را د دیچیپ یهق هقش در گوش یصدا

 کرد



نفس را  ی هیگر یصدا دنیاشکان که تحمل شن 

 فکر حرف زد یرا چنگ زد و ب شینداشت ، موها

 ؟ییکجا_ 

 _ خونه خودمم

 اونجا ! امی_ االن م

 یرا قطع کرد و به سرعت به طرف خانه  یگوش

 نفس راند

چند تا چراغ قرمز رد کرد و چطور به آنجا  دینفهم

عبور کرده  یزندگ یاصل ی... از چراغ قرمز ها دیرس

 گریچشمک زن کوچک که د یچراغ ها نیبود ، ا

 ! شینبودند برا یزیچ

همسر دوستش  یاالن که خودش را مقابل خانه  مثل

پا گذاشت و اکنون  ریکه رفاقت را ز  ی... دوست دیدیم

 عشق او پرداخته یبه شکنجه 

 

زنگ گذاشت و در بدون سوال و  یرا رو دستش

 باز شد ... یجواب

 یبود و موها دهیپوش یشرت معمول یت کی نفس

 ، دورش رها کرده بود ختهیفرش را بهم ر



 حد را باز کرد و منتظر اشکان شد ...وا در

از کنار در کنار رفت تا اشکان  یآمدن اشکان کم با

شد ، سرش  ی... سکوت اشکان که طوالن دیایداخل ب

 یکبود یاشکان رو ی رهیرا باال گرفت و به نگاه خ

 کنارش لبش مواجهه شد

 سرت آورده ؟! یی_ چه بال

شانه  نفس بلرزد و یبود تا لب ها یحرف کاف نیهم

تکان بخورد و خودش را در آغوش اشکان  شیها

 رها کند ...

تر بود و دل هر  یواقع یهقش از هر هق هق هق

 کردیم شیرا ر یکس

ستبر  ی نهیس یسر رو خواستیهم واقعا دلش م دیشا

 کند یرا با اشک خال شیاشکان بگذارد و تمام غم ها
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آرام شد سرش را بلند کرد و به  یکه کم نیهم

 یشد ... دست اشکان به آرام رهیچشمان اشکان خ

 نفس را نوازش کرد یباال آمد و گونه 

 سرت آورده ؟ ییچه بال وونی_ اون ح

 یخجالت چیدر چشمان اشکان ، بدون ه رهیخ نفس

 ادجواب د

 به زور ... خواستی... م خواستی_ م

و متوجه محکم  دینگاه دزد نیو شرمگ دیرا گز لبش

 اشکان به دور تنش شد ... یشدن دست ها

 دلش لبخند زد و حرفش را ادامه داد در

... تهمت  دادیشروع کرد داد و ب ذارمینم دید ی_ وقت

بهم  ذارمیزد که با تو ام هنوز و به خاطر توئه که نم

 یمنم ... منم از داد زدنش عصبان بشه ... کینزد

 گفتم ! تویشدم و واقع

انداخت ...  نییو سرش را پا دینگاه دزد دوباره

چانه اش  ریشد دست اشکان ز یسکوتش که طوالن

 نشست و سرش را بلند کرد

 ؟ تی_ واقع



 ! می_ احساس واقع

بود که اشکان پر درد چشم  زیهمه چ یایگو نگاهش

 دخترک گرفت زیچشمان وسوسه انگ بست و نگاه از

 یدختر ؟ چکار کرد ی_ تو با خودتو من چکار کرد

 ؟!

 ستادیرا از اشکان جدا کرد و پشت به او ا خودش

بر  یزیهام که اگه چ یکردم ... مثل بچگ ی_ لجباز

... اما حواسم  کردمیوقف مرادم نبود با خودم لج م

 ! هیو زندگ ستیبچگونه ن یباز هی نینبود که ا

داشتنته  صیچقدر حر دونمی... م گذرهیازتو نم امی_ ت

 ! یاجازه رو بهش داد نیو تو با عقدتون ا

 دستش بهم بخوره ! ذارمینم رممی_ بم

 ستادیبا خشم چند قدم برداشت و مقابل نفس ا اشکان

 را گرفت و تکانش داد شیو شانه ها

شرع و قانون  ی؟ وقت ی؟ هان ؟ چطور ی_ چطور

مقاومت  یخوایم یاجازه رو بهش دادن چطور نیا

 ؟! ینجوری؟ ا یکن

به صورت کبود نفس کرد و سرش را با  یا اشاره

 افسوس تکان داد



، هم من نابود  یکنیهم خودتو نابود م ینطوری_ ا

 یغلط هی،  نمیغمتو بب تونمیدختر ... من نم شمیم

گرفتم ... اما حاال هر روز  یرو شوخ یکردم و زندگ

برو درخواست طالق بده ،  ای... ب کشمیعذاب مدارم 

 ازش جدا شو !

که گفتم رم کرد و افتاد به جونم  نوی_ بهش گفتم ... ا

 زویهمه چ رمی... بعدش هم گفت اگه بخوام طالق بگ

 ! گهیبه پدر و مادرم م

 به چشمان نفس نگاه کرد  یدیبا نا ام اشکان

درد  نی؟ چکار کنم که ا ی_ چکار کنم که آروم بش

 تموم بشه ؟!

کن ، بهش  شی_ تو ... تو باهاش حرف بزن ... راض

 ! خورهیبگو نفس به دردت نم

 ؟! یگیم یچ یفهمی_ من ؟! م

 ! یترسی؟ نکنه م هی_ چ

ندارم ...  یشوخ یکس چی... سر تو با ه ترسمی_ نم

... من دوست پسر سابقتم و اون  رانهیا نجایاما ا

ه ، من به جهنم ، شوهرت ... ممکنه بهت تهمت بزن



؟!  یکه نوش جونم ... اما تو چ خورمیتهش شالق م

 ؟! ادیبه سر تو م یچ یدونیم
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نگاهش در نگاه اشکان گره خورد و  یلحظه ا یبرا

 دیچشم دزد عیسر

از  خوامی... فقط م ستیبرام مهم ن یچیه گهی_ د

 کنم دایدستش نجات پ

سرش را تکان داد و به طرف در رفت ...  اشکان

بود که نفس  دهینرس رهیهنوز دستش به دستگ

 زد شیصدا

 _ اشکان

اسمش  دنیمشت کرد و چشم بست ... چقدر شن دست

 بود... اما ...  ندیو خوشا نیریش شیاز زبان نفس برا



دلخوش  شیصدا دنیبه شن یحت دینبا امانت بود و او

 ! کردیم

هم مهم نبود ،  شدی... هرچه م زدیحرف م امیبا ت دیبا

اهد سر  خیم ییهر بال تواندیکه نم فهماندیبه او م دیبا

 ! اوردینفس ب

نخواست  یدر را باز کرد و رفت ... حت یحرف چیه یب

 بشنود نفس چکارش داشته !

 ماندن در آن خانه را نداشت! گرید یا قهیدق تحمل

 

شود که چهره  ادهیرا پارک کرد و خواست پ نشیماش

 ی... با تعجب و خشم به در خانه ا دیرا د ییآشنا ی

شد و دستانش را مشت کرد  رهیآمد خ رونیکه از آن ب

... 

 اشتباه کرده دی، شا ندیکرد تا بهتر بب زیرا ر چشمانش

و مدام اشکان را  شده بود ایخولیروزها دچار مال نیا

 نبود ! شیب یهم توهم نیا دی، شا دیدیمقابلش م

نگاه  یشتریبه طرف خانه برداشت و با دقت ب یقدم

اشکان ،  نیماش دنیکرد ، هنوز شک داشت که با د

 شد ! لیتبد نیقیشکش به 



تا  دیسرعت بخش شیداد و به قدم ها یلب فحش ریز

 سدهیحقش را کف دستش بگذارد ، اما هنوز به او نر

 حرکت کرد و دور شد! نیبود که ماش

گوشش چه  ری... ز دیکشیاز نفس حساب پس م دیبا

 خبر بود ! یو او ب گذشتیم

 را فشرد و منتظر شد ... فونیآ زنگ

 فونیآ توری، شوکه شد و به مان امیت دنیبا د نفس

 ایو آ کندیچکار م نجایاو ا دانستیشد ... نم رهیخ

 نه ! ایاست  دهیاشکان را د

 کردیاشتباه م دیدر را باز نکند ... نبا توانستینم

و به سرعت  دیچیزنگ در خانه اش پ یدوم صدا بار

 در را باز کرد

از  الشیخ یبه دور تا دور خانه انداخت و وقت ینگاه

راحت شد در واحد را باز کرد و به انتظار  زیهمه چ

 ستادیا امیت

در  امیخواست لبخند بزند که نگاه ت امیت دنید با

 بلند شد ادشیفر یصورتش به گردش در آمد و صدا

 یچکار داشت ؟ صورتت چ نجایشرف ا ی_ اون ب

 شده ؟ کار اون حرومزاده اس ؟!



نفس  نکهینفس جواب دهد ... بدتر ا دادینم اجازه

او را  امیصورتش را فراموش کرده و اکنون ت

 بود ! دهید نگونهیا

به در واحد روبرو انداخت و  ینگاه دنیوقت خر یبرل

 اش گذاشت ینیب یدستش را به عالمت سکوت رو

 ! میزنیتو بعد حرف م ای... ب سسی_ ه

و همراه خود به داخل  دیرا کش امیرفت و دست ت داخل

 یکار دیخانه برد ... در را بست و فکر کرد ... با

 ! دادیم یو جواب کردیم

شده  ینجوریچکار باهات کرده که صورتت ا گمی_ م

 ؟ بگو تا نرفتم بکشمش !

را  یراه حل شیزدن ها ادیفر نیو در ب زدیم ادیفر امیت

 داد ! ادیبه نفس 

بعد  یگردش کرد و کم امینگاهش در صورت ت نفس

صورتش گرفت و به  یو دست جلو دیلرز شیلب ها

 افتاد ... هیگر

 رفت و تکانش دادرا گ شیشانه ها یبا کالفگ امیت

 شده ؟ د حرف بزن ! یچ گمی_ م



... خدا لعنتت کنه  ستی... ن ستی_ اون دست بردار ن

 ! یباز کرد میکه پاشو تو زندگ

از  امیحرفش بلندتر زجه زد و قلب ت یانتها در

 شد ... شیکه کرده ر یحماقت

... تو فقط  کنمی_ خودم آوردمش ... خودمم حذفش م

 ... سرت آورده ؟ ییحرف بزن ، بگو ... چه ... بال

چشمانش برداشت  یدست از رو یلحظه ا یبرا نفس

 شد رهیخ امیو به ت

 ندیحرفش را واضح بب ریتاث خواستیم

... به زور اونده بود ،  خواستی... م خواستی_ م

بشه ، درو باز  یزیها آبرو ر هیهمسا یجلو دمیترس

 حرفشو بزنه و بره اما .... ادیکردم که ب

 دانستیو م دینگاه دزد نباریهم سکوت کرد و ا باز

 ! کندیم وانهیرا د امیسکوتش تا چه حد ت

 بکنه ؟ خواستی_ چکارت داشت ؟ چکار م

اونچه  خواستیها بهم حمله کرد ... م یوحش نی_ ع

رو به زور تصاحب کنه ... مردم از  اوردهیکه بدست ن

تم از خودم دورش کنم ، اما ... ترس ...به زور تونس

 که ... صورتم از دستش در امان نموند ! ینیبیم



بود  یکاف امیت یوانگیکانل شدن د یحرف برا نیهم

... 

نفس انداخت و  یلب ها یبه گوشه  یا رهیخ نگاه

 هم فشرد یدندان رو

امشب  نی... به جون خودت هم زمیری_ خونشو م

 ! زمیریخونش رو م

رفت  نییوار در خاته را باز کرد و از پله ها پا وانهید

... 

، نفسش را رها کرد و به سرعت در را بست و  نفس

 اش را برداشت یگوش

 _ الو

 اشکان؟ یی_ کجا

 خونه امم کی_ نزد

 دهیتو رو د یرفتیم نجایاز ا یوقت امی_ اونجا نرو ... ت

کرد ، االنم  دادیداد و ب یو اول اومد سراغ منو کل

که  ییسراغ تو ... امشب برو جا ادیکه ب رونیاومد ب

 کنمیدستش بهت نرسه ... خواهش م



... اتفاقا منم باهاش کار  ادینفس؟ خب ب یگیم ی_ چ

دلش خواست بکنه  یهر غلط تونهیدارم ، فکر کرده م

 ؟!

 وونهیحرفهات درست ... اما امشب نه ... د ی_ همه 

...  ادیسرت ب ییبال خوامی؟ نم یفهمیشده بود ... م

 ! کنمیخواهش م
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لحنش مظلوم بود که اشکان قانع شود و همان  آنقدر

 ... دیایموقع کوتاه ب

از اونجا جمع  الممیشمال ... وسا رمی_ باشه ... م

 نداره ! ی، البته اگه از نظر تو اشکال ارمیه بک کنمیم

نشو ...  یآفتاب ی_ آره ... آره ... برو ... چند روز

که جو آروم شد اون  کم هینذار دستش بهت برسه ، 

از خر  ینجوریا دیباهاش حرف بزن ... شا ایوقت ب

 شد ! ادهیپ طونیش



 کنه ... تتی_ اگه تو رو اذ

بابام جرات  یجلو خونه خودمون ، رمی_ نه ... م

 کنه ، تو نگران نباش ! تمینداره اذ

 _ باشه ، مواظب خودت باش

 _ خداحافظ

را قطع کرد و لبخند زد ... هر دو نفر در دام  یگوش

بود افتاده اند و قبر هر دوشان را  دهیکه کش ینقشه ا

 ! کندیتوسط خودشان م
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را جمع  لشیسرعت صورتش را پاک کرد و وسا به

 اش رفت یپدر یکرد و به خانه 

 امیخودش را از دسترس ت دیو با شودیچه م دانستینم

 کردیخارج م



 ونیپدر و مادر مقابل تلوز دیبه خانه شان رس یوقت

 نفس تعجب کردند دنینشسته بودند و با د

 اونجا ! یبمون یخوایچند روز م ی_ صبح گفت

 حوصله به مادرش نگاه کرد و شانه باال انداخت یب

و هرجا باشم سبز  کشهیبو م امی... اما ت خواستمی_ م

بمونم  دمیسر بهم زد و رفت ، منم د هی، اومد  شهیم

 ! برهیکنم بدتر حوصله امو سر م ییرایو از آقا پذ

چشمش برداشت و با اخم  یرا از رو نکشیع منصور

 شد رهیبه نفس خ

 ی، پس چرا قبول کرد یهست ی_ اگه انقدر ازش فرار

 ؟! یزنش بش

افتاده بود ... پدرش هنوزم به ازدواج او  ریگ ییجا بد

 مشکوک بود !

 میتونست دیفرصت به هر دومون بدم ... شا هی_ گفتم 

 ! مییایباهم کنار ب

 ! دیومدیکنار ن ی_ ول

 خوامیمن م ینگذشته که ! از طرف یزی_ باباجون چ

ازدواجو هضم کنم و با خودم خلوت  نیآروم آروم ا

 زویهمه چ امینه ، اما ت ایکارم درست بوده  نمیکنم بب



رو  گهیو اصرار داره هر روز همد نهیبیتموم شده م

 ! مینیبب

به  نیخواهیم یچطور نینی_ خب اگه هر روز همو نب

 ؟ نیشناخت برس

...  میبابا ؟ ما با هم بزدگ شد شناسمشی_ مگه نم

... فقط احساسم بهش مثل حس  شناسمشیخوب م

چرت و  نهایکه خودش اصرار داره ا هیخواهر و برادر

 دیانقدر دوستم داره که شا دمید یپرته ... از طرف

 یبتونه خوشبختم کنه ... منم برا یبهتر از هر کس

،  رمیبگ میتصم قلمخواستم با ع میبار تو زندگ نیاول

 نه با احساسم !

 ! یندار ی_ پس هنوز بهش حس

جواب بدهد که منصور بلند شد و مقابلش  خواست

 و ادامه داد ستادیا

دختر مجرد که  هی، با  ی_ تو االن ازدواج کرد

... اگرم  یکنیفرق م رهیبگ میفکر کنه و تصم خوادیم

و فرار ازش  یبا دور یبه شوهرت فرصت بد یبخوا

که بازم  یهست زیمن عز یاما انقدر برا ... یتونینم

 دیلوست کنم و بگم حق با دخترمه و با شهیمثل هم

 ! دیبهش زمان بد



در دل نفس آب شد ... با لبخند به پدرش نگاه کرد  قند

 و خودش را در آغوش پدرش انداخت

 ! یکنی_ عاشقتم که انقدر خوب درکم م

 ! یکنیلوسم م ی_ درک نه ! بهتره بگ

به اتاقش  شیپ قیبهتر از دقا یو با حال دیخند نفس

 رفت
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 را برداشت و جواب داد یگوش امیت یشماره  دنید با

 _ سالم

 ؟یی، کجا زمی_ سالم عز

 _ خونه بابام اومدم



 ؟ ی_ ک

 دایدوباره سر و کله اش پ دمی... ترس شبی_ همون د

 بشه !

شرف  ی_ غلط کرده ... همه جارو دنبالش گشتم ،ب

 ! نیآب شده رفته تو زم

 _ پس از دستت فرار کرده !

 از کجا خبردار شد که دنبالشم ! دونمی_ نم

 یرا چاشن جانیباال برد و ه یرا کم شیتن صدا نفس

 کالمش کرد

 شبیکه د ی... معلومه که بعد از کار امی_ واه ... ت

 کرده ! یچه غلط گمیکرد من به تو م

 زده ؟ بشیغ نیبه خاطر ا یعنی_ 

؟ همون موقع هم بهش گفتم ... گفتم همه  ی_ پس چ

و بهتره دنبال سوراخ موش بگرده  گمیم امیبه ت ویچ

! 

بشه ... دمار از  ی! بذار آفتاب دهی_ پس ترس

 ! ارمیروزگارش در م



 دهیکرد و انقدر ازت ترس یغلط هی... نه ...  امیه ت_ ن

که ازش زهر چشم  نیزده ... هم بشیغ یگیکه م

 بسه ! یگرفت

 کنمیم ی... کار رمی_ هنوز مونده تا زهر چشم بگ

 نتونه نگاه کنه ! یزن چیبه ه گهید

چشمان  ادینفس به  ی، لحظه ا امیحرف ت نیا با

 اشکان افتاد

 و پر رمز و رازش ! رهیت چشمان

رنگ و  رهیت یبود ... عاشق آن دو گو عاشقشان

 ! زیاسرار آم

بس کن ... من  گهیجان ، د امیت کنمی_ خواهش م

 من چکار کنم ؟! ادیسرت ب یینگرانتم ، اگه بال

 ! من خودم بالم !اد؟ی_ بال سرم ب

خانه مان  یبال هیدر دلش اقرار کرد ...) آره ...  نفس

 سوز !(

 گهیشوک د هیتحمل  گهی، من د امیمش کن ت_ تمو

 بشیکرده که غ یچه غلط دهیرو ندارم ... حتما فهم

 زده !



 یبکنه و کس خوادیم یکه هر غلط شهی_ د آخه نم

 بهش نگه ! یزیچ

،  شهیم یچ مینی_ فعال صبر کن ... دست نگه دار بب

 چیپاپ گهیممکنه سرش به سنگ خورده باشه و د

 مون نشه ! یزندگ

،اونم فقط  شمیم الشیخیدفعه رو به خاطر تو ب نی_ ا

و اعصابت راحت  یاسترس نداشته باش نکهیا یبرا

 نمیبب گهید باری... فقط  گهید باریاگه  یباشه ، ول

 یحجله  دیاومده دور و برت ... اون وقته که با

 عزاشو بزنه !

 باریکاره ، منم اگه  نیبهتر نی... ا زمیعز ی_ مرس

 ! گمیبهت م سراغم ادیب گهید

 _ دلم تنگته !

 !میدیرو د گهیهم د شبی؟ د یکنیم ی_ شوخ

نگات  ریدل س هی خوامی؟! م دنید یگی_ تو به اون م

 کنم !

حس  نیو ا ستی... اصال حالم خوب ن امی_ فعال نه ت

 شهیهم خوادی، دلم م دمیو حال بدو به تو هم منتقل م

 ! ینیمنو شاد و بشاش بب



 نگفتن ؟ یزیچ دنی_ زن عمو و عمو صورتت  د

کرم زدم و  یوفت اومدم ، امروزم کل ریکه د شبی_ د

 ! رونیاز اتاق رفتم ب

... شانسش گفت که فرار کرده ...  زیهمه چ ی_ ب

 شانس آورد !

دو  یهمه اش حرف ها هیمن ... چ زی_ ولش کن عز

 نفره مون در مورد اونه ؟!

،  کنمیبهش فکر نم گهی... باشه ، د یگی_ راست م

فکر نکردن باعث بشه که حذف بشه به  نیا دوارمیام

 یکل

 

[17.07.21 22:03] 

 

  ۹۳مشروطی#زندگ

 

 

 

 شد رهیرا در دستش گرفت و به چشمانش خ نایل دست



 شتریکم ب هی،  میباشباهم شتریکم ب هی خوادی_ دلم م

 داشته باشمت !

 شد رهیخ عادیدر هم رفت و به چشمان م نایل یها اخم

که من فکر  هیداشتن من اون شتری_ اگه منظورت از ب

 ! ستمیبهت بگم که من اصال اهلش ن دیبا کنم،یم

 شیرا ب نایزد و دست ل یلبخند دل گرم کننده ا عادیم

 از قبل فشرد

 نهیورم ا... منظ ستی... منظورم اون ن زمی_ نه عز

 رونیباهم ب شتری... ب نمتیبب شتریب خوادیکه دلم م

 ! میخلوت کن شتری... ب میحرف بزن شتری، ب میبر

بدون که  نمی... ا ستمی... من اهلش ن زمی_ نه عز

 ! ستمیاصال مثل نفس ن

 در هم شود شیبود که اخم ها عادینوبت م نباریا

... نکنه چون با اشکان  خورهی_ کم کم داره بهم بر م

 تو سرمه ؟! یمنم نقشه ا یدوستم فکر کرد امیو ت

 نگاه کرد عادیبه م نانیلبخند زد و با اطم نایل

اگه اشکان و نفس هم در  ی... من حت زمی_ نه عز

افتاد  ینم نشونیاتفاق ها ب نیا یحت اینبودن ،  ونیم

 خارج از عرف نبودم ! یبرنامه ا چی، بازم اهل ه



خارج از عرف ازت نخواستم ... فقط  یزیم چ_ من

حرف دل من با  یکه انگار معن نمتتیبب شتریخواستم ب

 فرق داره ! یلیتو خ

 ... عادی_ م

را به  عادیزده بود و نگاه م شیناز و عشوه صدا با

 دیخود کش

 _ من قبال باهات لواسون اومدم ... درسته ؟

 ادامه داد نایسر تکان داد و ل عادیم

_ اما اون موقع نفس و اشکان هم بودن ، تنها 

از  شتریب ی... من به تو اعتماد کامل دارم ، حت مینبود

باشم تا دلم  یمواظب همه چ کنمیم یخودم ... اما سع

بگم  تونمیم یکار دستم نده ... من دوستت دارم ، حت

 چهارچوب خاص ! کیدر  یعاشقتم ... ول

 رونیب عادیم را از دست تشیو د دیرا دزد نگاهش

 آورد

بشه و  شیآت ادیدوست داشتن ز نیا خوامی_ نم

 ! رهیدامنمو بگ

، از  یکه به من اعتماد ندار ییبه جا میرسی_ بازم م

 ! یترسیتنها شدن با من م



دادم که مال  یقول هی... من به خودم  عادی_ نه م

...  شهیوقت پ یلی، مال خ ستین روزیامروز و د

تو  یمرد چیکه همسرم هست با ه یبجز مرد خوامینم

اون مرد در  یاگه جونم برا یتنها نباشم ، حت ییجا

 بره !

نتونم  یترسی! م یترسی_ نکنه از تنها شدن با من م

کم  یترسیبلغزم ؟ م یترسیافسار دلمو نگه دارم ؟ م

 ؟! ارمیب

 ترسمی... من از خودم م عادی_ برداشت اشتباه نکن م

 یو به خودم بگم گور بابا ماریخودم کم ب ترسمی... م

با خودت ... عشقت  شتیچند سال پ یقول و قرارها

...  یقدم بردار هی هیهست و فقط کاف تیتو دو قدم

قدم فاصله رو نه تو ... بلکه خودم  هیاون  ترسمیم

 کنم ! یط
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 یپا نینچنیا نایل نکهیپر از لذت شد ... ا عادیم قلب

 ارزشمند بود شیبرا ستادهیا دشیعقا

 یناراحت شده بود ، اما اکنون ... در دلش شاد ابتدا

 داشت انیجر یریوصف ناپذ

 نگاه کرد و لبخند زد نایعشق به ل با

و تا  میخلوت بر یجای_ االن حق دارم دلم بخواد 

 خوشگلتو بکشم و بوست کنم ! یلپ ها اون تونمیم

با حفظ لبخندش نگاه  عادیدرشت شد و م نایل چشمان

 را روشن کرد نشیگرفت و ماش نایاز ل

 ؟ یری_ کجا م

خانوم  یدلش برا یخونه پسر شجاع که حساب می_ بر

 کوچولو رفته!

...  دمیحرف زدم ، فلسفه چ ی... من کل عادی_ م

 ؟! نیبه ا یدیآخرش تو رس

هم  قهیدق هیبدون تو  تونمی_ خب چکار کنم ؟ نم

 کنم ! یزندگ



 دیکوب شیبه بازو نایرا با خنده زد و ل حرفش

 دی، با یگیم یجد ی_ خودتو مسخره کن ... اگرم دار

، تا رفت و آمدمون  یخواستگار یایب یتونیبگم م

 ! رهیبه خودش بگ یشکل رسم

ر نکرده جا خورد ... تا کنون به ازدواج فک یکم عادیم

از حد دوست داشت ، اما  شیرا ب نایل نکهیبود ... با ا

 دور بود ... اریبس شیازدواج برا

هم با  ناینزد ... ل یتکان داد و حرف دییرا به تا سرش

 ادامه نداد و سکوت کرد عادیعکس العمل م دنید

 نایتوقف کرد و از ل یبعد مقابل فست فود یقیدقا

 شود ادهیخواست پ

 خونه ... باشه ؟ گردونمیبعد برت م می_ شام بخور

 _ باشه

 رفت ... ادتیاشو  هی_ بق

 شیابروها نیب یزیبا تعجب نگاهش کرد و اخم ر نایل

 نشست

 اش ؟ هی_ بق

 ! زمیباشه عز یبگ دی_ با



 یدنج یشد ... در جا ادهیپ نیو از ماش دیخند نایل

بود را  تزایمورد عالقه شان که پ ینشستن و غذا

 سفارش دادند

 زد شیصدا اطیبا احت عادینشسته بودن که م منتظر

  نای_ ل

 _ جانم ؟

 ؟ی_ از نفس خبر دار

 نه ! یبه اشکان خبر بد یخوای_ اگه م

 دونمی_ نه بابا ...اشکانم چند روزه رفته شمال ... نم

هم  ی، از طرف رفتینم ییوقت تنها چیشده ، ه یچ

 زنگ زده بود و دنبالش بود ! امیت

 ؟ چکارش داشت ؟! امی_ ت

 گفتیبود و م یعصبان یلیخ ی... ول دونمی_ نم

 ! کشمشیم ارمیب رشیگ

با ترس چشمانش را درشت کرد و آب دهانش را  نایل

 قورت داد

 ! الی_ واو



ازدواج  امی_ با نفس حرف بزن ... بگو حاال که با ت

 نشه ! شیآت زمیکرده ، آرومش کنه ... بگو ه

 داره ؟ ی_ به نفس چه ربط

و از  زنهیکه هنوز به اشکان زنگ م نهی_ ربطش ا

... داره با  گهیم شیو ازدواج اجبار شیتینارضا

 دایکه جد نهیو بدترش ا کنهیم یوجدان اشکان باز

 کننیشده و چکار دارن م یچ گهیاشکانم به من نم

هست که نفس هم ازشون  ییخبرها هی دونمی... فقط م

 با خبره !

با آماده شدن  عادیبا ترس سرش را تکان داد و م نایل

 سکوت کرد ... شانیسفارش ها
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چرا  دانستینفس آمده بود ... اما نم دنید یبرا

 استرس دارد



راحت مقابلش نشسته بود  الیکه با خ یشخص ایگو

 بود گانهیب کینفس نبود و 

 را پشت گوشش فرستاد شیو موها دیکالفه کش یپوف

 گم؟یم یچ ی_ نفس ... متوجه هست

 با لبخند سرش را تکان داد نفس

، نگران نباش ... من فقط  نای_ حواسم هست ل

 رو ادب کنم ! یدوتا از خود راض نیا خوامیم

 ای؟  امی؟ با ازدواج احمقانه ات با ت ی_ آخه چطور

 حرف زدنت با اشکان ؟! یواشکی

 یبه در اتاق انداخت و دستش را رو ینگاه نفس

 اش گذاشت ینیب

مامانم بفهمه ؟! تو نگران من  یخوای... م سسی_ ه

 چکار کنم ! دونمینباش ، خودم م

تو خطرناکه  ی... فکرها یبکن یتونیچکار م دمی_ د

 ! دنیون مخ ینفس ... بو

 و شانه باال انداخت ستادیا نفس

چکار  دونمیخودمه ... خودم م ی، زندگ نای_ بس کن ل

 ی ندهیو آ یکنم ... اون موقع که اون دوتا سر زندگ



مشروط کردن ...  یمن شرط بستن و منو وارد زندگ

 بخوام واردش بشم ! ایخودم بدونم  نکهیاونم بدون ا

 شد رهیخ نایلصورتش راه گرفت و به  یرو اشک

که با من  یتاوان کار دی_ از هر دوشون متنفرم ... با

 کردنو پس بدن !

 و او را در آغوش گرفت ستادیمقابلش ا نایل

، اما  کنمی... باور کن درکت م زمیعز دونمی_ م

 ییبال ترسمی... م ترسمیخودت م ی... برا ترسمیم

 وقت نشه جبرانش کرد ! چیه گهیو د ادیسرت ب

 دیگذاشت و آه کش نایل یشانه  یسرش را رو نفس

که  یروشن کردم ... اما اون شی_ نترس ... آت

 ! سوزنی، خودشونن که م ستمیمن ن سوزهیم

 

نفس زنگ خورد و نگاه نفس و  یلحظه گوش همان

 نشست ... یگوش یرو نایل

و باعث لبخند نفس و  کردیم ییاشکان خودنما نام

 شد ! نایل یاخم ها

 اش کرد ینه نایرفت و ل یه سمت گوشنفس ب دست



 ! ستی_ جواب نده ... کارت درست ن

سبز را  کونینگاه کرد و با لبخند آ نایفقط به ل نفس

 لمس کرد

 _ الو

 ؟ی_ سالم ... خوب

 ؟ یی_ خوبم ... کجا

 _ تهران

 تا ... ی؟ مگه قرار نبود بمون ی؟ برگشت ی_ چ

،  شهیم یچ ستیبمونم ... مهم ن تونستمینم گهی_ د

 نکردم که بترسم ! یمن کار اشتباه

 ! ی_ خوبه ، شجاع شد

 _ اگه رفتم از ترس نبود ، فقط به خاطر تو بود !

کرد  یهم فشرد و سع یرا رو شیاز خشم لب ها نفس

 تفاوت باشد یب

 خوامی... اما منم نگرانت هستم ، نم زمیعز دونمی_ م

 ! ادیسرت ب ییبال

 ! ادیبه سرم نم یآوردتو سرم  نکهیبدتر از ا یی_ بال



را قطع کرد و نفس را در  یگوش یخداحافظ بدون

 جمله اش گذاشت ... هامیبهت ا
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 به ظاهر آرام بود زیو همه چ گذشتیروز م ده

 خودش را کرده بود یخانه  یهوا دلش

غم ها و غصه  کیآپارتمان کوچک که شر همان

 بود شیها

دوشش  یرا جمع کرد و کوله اش را رو لشیوسا

 انداخت

 رمی_ مامان ... من دارم م

آمد و با تعجب نگاهش  رونیاز آشپزخانه ب نینازن

 کرد

 _ کجا؟



 خودم یخونه  رمی_ م

 می، امشب مهمون دار ادهی_ حاال وقت ز

 ؟! ی؟ ک _ مهمون

 نای_ عموت ا

و به اتاقش بازگشت و کوله اش را  دیکش یپوف نفس

 انداخت نیزم یرو

 را عوض کرد و به آشپزخانه رفت شیها لباس

 نجا؟یا انیگفته امشب ب ی_ حاال ک

چشمانش را درشت کرد و سپس ابرو در هم  نینازن

 دیکش

پدر شوهر و مادر  یناسالمت ه؟یچه حرف نی_ ا

 شوهرتن !

 نشست یصندل یشانه باال انداخت و رو نفس

 منکه همون عمو و زن عمو هستن ! یبرا

؟ اونکه شوهرت هست ، نکنه اونم پسر  یچ امی_ ت

 عموته !

 تفاوت شانه باال انداخت یباز هم ب نفس



 تی... هنوز به عنوان شوهر به رسم کنهینم ی_ فرق

 قبولش نکردم

 یابعالبشه تا جن شتریب دیها با یمهمون نی_ پس ا

 ! یریشوهرتو بپذ

 _ مامان !

 شد رهیکرد و به نفس خ یقیاخم عم نینازن

بهت گفتم کارت  یکه بهش جواب مثبت داد ی_ روز

 یندار امیبه ت یحس چیه دونستمیاشتباهه ... چون م

! 

به دفاع از انتخابش بر  اوردیکم ن نکهیا یبرا نفس

 آمد

 ! هی_ پسر خوب

 ؟ هی_ خوب بودن کاف

 دوست داره ! یلی_ منم خ

 ؟!  هی؟! احساس تو به اون چ ی_ تو چ

 _ من ؟!



 ی؟ تو حت یهست ی_ آره ... تو ! چرا ازش فرار

 یبخوا نکهی، چه برسه به ا شینیبب یستیحاضر ن

 سقف ! هی ریز یباهاش بر

تر شد ... دست  کیو به نفس نزد دیکش یقیعم نفس

 شد رهیگذاشت و به چشمانش خ شیشانه ها یرو

هات  یکه با بچه باز ستین یزیبابات چ ی_ آبرو

 که ؟! یدونی... م یچوب حراج بهش بزن

 و سرش را تکان داد دینگاه دزد نفس

عمو  یبدون که بابات رو نمی... ا یدونی_ خوبه که م

 ! یکن تشونیاذ دهیحساسه و اجازه نم یلیناصرت خ

 ندارم ! یقصد نی_ من چن

 یدختر خوب برو حاضر شو تا وقت هی نی_ پس ع

 ! یایشوهرت ب شوازیمهمون ها اومدن به پ

شوهر در ذهن نفس چرخ خورد ... آنقدر  ی کلمه

چرخ خورد و چرخ خورد تا تمام حجم سرش را پر 

 کرد و او را به وحشت انداخت
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 کرد یکم شیو آرا دیپوش یساده اما مناسب لباس

 کرد و منتظر مهمانان شد زییرا با مادرش تم خانه

به او داده باشند تا انجام  یمثل رباط ، برنامه ا ییگو

 دهد

عمو ناصرش ، با همه شان سالم  یآمدن خانواده  با

 یرا بهانه ا یکرد و سرما خوردگ یو احوال پرس

 ! یعدم روبوس یبرا

 نیبود و ا شی، تمام مدت رو امیت ی رهیخ نگاه

 کردیمعذبش م

 خودش که تعارف نداشت با

 اوردیرا تاب ب امینگاه ت توانستینم

دوشش  یبود و همچون دو وزنه رو نیسنگ نگاهش

 کردیم ینیسنگ



کرد ... همه از هر  ییرایمادرش کمک کرد و پذ به

و نفس سکوت کرده  امیحرف زدند و تنها ت یدر

 بودند

 نینوعروس و نو داماد نبود و ا هیشب زشانیچ چیه

 منصور شده بود یباعث اخم ها

دو جوان داده باشد  نیبه ا یفرصت نکهیا یآخر برا در

 زد شی، رو به نفس کرد و با لبخند صدا

و آب و  یما از کار و کاسب ی_ بابا جان ، حرفها

خودتونو  یحرفها تو اتاق دیهواس ... شما دو تا بر

 دیکن یزیتون برنامه ر یعروس یکارها یو برا دیبزن

! 

... و  امیدر نگاه ت یدر نگاه نفس نشست و شاد بهت

منصور دور  نیب زینبود که از چشمان ت یزیچ نیا

 بماند  !

، هر دو به اتاق نفس رفتند و به محض  هیبق دییتا با

در اتاق را بست و با لبخند به نفس  امیورودشان ت

 نگاه کرد

 یبرا یزیمنظور بابات از برنامه ر یدونی_ م

 بود؟ یچ یعروس



نگاهش کرد که  یباال رفته و سوال یبا ابروها نفس

 شد کشینزد یلبخند زد و قدم امیت

...  هیقبل از عروس یبرنامه ها شی_ منظورش پ

 دو نفره و ... یخلوت ها

 یلباس نفس ماند و دستش رو ی قهی یرو نگاهش

 نفس حرکت کرد یگونه 

 که چقدر دلتنگتم ! دهی_ احتماال عمو فهم

فرصت فکر کردن به نفس بدهد ، فاصله  نکهیا بدون

نفس سخت  یتوجه به تقالها یبرد و ب نیشان را از ب

 ... دیاو را بوس

،  خوامیخونه خودمون ... نه شام م میبشه بر ی_ ک

 ! خوامینه ناهار ... فقط خودتو م

برساند که دست  چیدوباره فاصله را به ه خواست

 نفس مانع شد

نامزدش ، ازش  دنیجنتلمن ، قبل از بوس یآقا هی_ 

 ! گرهیاجازه م

و به  دیصورت نفس کش یپشت دستش را رو امیت

 زمزمه کرد یآرام



همسرش  دنیبوس یبرا شهیخانم نمونه ، هم هی_ 

 ! شهیمقدم  شیپ

 دیپوزخند زد و سرش را عقب کش تفس

وقت از من انتظار نمونه بودن نداشته  چی_ پس ه

 باش ... 

 شیآرا زیم یصندل یسرعت عقب رفت و رو به

که  یراک یصندل یهم اشاره کرد رو امینشست و به ت

 ندیاتاق بود بنش یدر گوشه 

نشست و  شیروبرو دادیکه طعم فتح م یبا لبخند امیت

 اش شد رهیخ

 !؟ی_ چرا دروغ گفت

 _ دروغ ؟!

 ! یسرما خورد نکهی_ ا

باال داد  ییاش افتاده بود ، ابرو یکه تازه دوزار نفس

 و لبخند زد

دروغ  گمیبهت م یشد داری_ فردا که با گلو درد ب

 راست ! ایگفتم 

 خوامیم یزیچ هی_ و اگر من فردا سالم بودم ... ازت 

! 



 ؟ ی_ چ

خلوت دو  هیشمال ،  میهم بر با یچند روز خوامی_ م

 ! یحساب ینفره 

 رو راست جواب داد نباریباز هم پوزخند زد و ا نفس

مون باهم  یتا قبل از عروس خوامی... نم امی_ نه ت

 ! یدونیهم خودت م لشی، دل میتنها باش

شده بود ، اخم  دهیکه فکرش به سمت اشکان کش امیت

 دیکرد و پر حرص پرس یظیغل

 _ چرا اون وقت ؟!

ذهنش  یمعادله  یشانه باال انداخت و به سادگ نفس

 را حل کرد

با تو  ییکه تنها دونمی... م یقابل کنترل ری_ چون غ

احساساتت رو  یتونیداره ، چون نم یعواقب خطرناک

 ! وفتهیب یو ممکنه هر اتفاق یکنترل کن

 ستادیا امیت یبلند شد و روبرو یصندل یرو از

 یسر خونه و زندگ میبر نکهیقبل از ا خوامی_ نم

 خودمون عروس بشم !



زد و سرش را جلو برد و به  یحرفش لبخند انیپا در

 ختنیکه مثل ر ی... طور دیرا بوس امیت یگونه  یآرام

 بود ! امیبر آتش دل ت یآب روان
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 یبوسه  نیدست بردار نبود و به هم امیت ییگو اما

 شدینم یکوتاه راض

 یدخترها ی! ادا یخوریاز دستم سر م ی_ مثل ماه

، در  یاریرو در م دهیو آفتاب مهتاب ند یمذهب

دوستم  یتو خونه  شیچند وقت پ نیکه هم یصورت

 ! یکردیکش م شیخودتو بهش پ یداشت

فاصله  امیهم فشرد و از ت یبا خشم لب رو نفس

 گرفت



 خواستیاومد اصال دلم نم شیکه پ ی_ با اون افتضاح

منو  نکهیبشم ... اما تو بدون ا دیجد یرابطه  هیوارد 

عقد  دیبا یکفش و گفت هیتو  ی، پاتو کرد یدرک کن

  میکن

 تر شد و ادامه داد ظیعقب تر رفت و اخمش غل یقدم

که اگه باهات ازدواج نکنم  یکرد دیمنو تهد ی_ حت

 ...  یگیبه بابام م زویهمه چ

که فاصله گرفته بود باز گشت و انگشت  ییها قدم

 زد امیت ی نهیس یاشاره اش را محکم رو

 نیبود و اصال خودت ا یهمه چ انی_ خودت در جر

به خاطر  ی... حق ندار یرو راه انداخت فیکث یباز

 ! یم کنسر زنش یکه خودت برام گذاشت یتله ا

و بلند از قبل خشمش را  دیکوب امیت ی نهیبه س دوباره

 ختیر رونیب

... اگه  یاریحماقتمو به روم ب ی_ حق ندار

 شنهادیکه بهم پ ی، غلط کرد یتحمل کن یتونستینم

 ! یازدواج داد

 _ نفس ...



مشهود بود ، اما تن لرزان نفس  امیت یدر صدا بهت

 دیشنیرا نم امیت یصدا

... تو و دوست بدتر از خودت نابودم  دی_ نابودم کرد

 ؟! یکنیمواخذه ام م یو حاال دار دیکرد

تا  کردیدر چشمانش حلقه زده بود و مقاومت م اشک

را به  نیا امیو ت دیلرزیسدش نشکند ... تمام تنش م

برد و  شیحرف دستانش را پ یحس کرد که ب یخوب

تن خود گره حصار بر تن لرازن نفس شد و او را به 

 زد

 زمی_ آروم باش عز

دختر کرده  نیکه در حق ا ییها یتمام بد خواستیم

 یداشت و نقشه ها برا یرا جبران کند ... قصد عاشق

قابل نفوذ و لجبازش  ریغ یعاشق کردن دختر عمو

... 

مقاومت کرد ... اما در آخر تن منقبضش  یکم نفس

 آرام گرفت امیدر آغوش ت
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 ...گذشتنیآمدند و به سرعت م یخوب م یروزها

مشق  امیاز اشکان نبود و ت یکه خبر ییروزها

 کردیم نیتمر یعاشق

طوفان  یداشتن و واهمه  یبیکه آرامش عج ییروزها

 بعد از آن !

رفته و جواب مثبت گرفته  نایل یبه خواستگار عادیم

شان باشد  ینامزد گرید یهفته  کیبود ، قرار بود 

خوشحال بود و نفس انتقام گرفتن را به بعد  نای... ل

 موکول کرده بود

شان شکل گرفته  یکه در زندگ یآرامش نیاز ا امیت

 یتصاحب نفس پافشار یبرا گریخوشحال بود و د

 کردینم

 دهید یبهتر جهیگرفته بود و نت شیرا در پ یصبور

 بود



 یبا لجباز خواستینم گریکرده و د رییاش تغ برنامه

او  خواستیبه نفس بفهماند که همسرش است ، فقط م

 یرا برا امیکه ظلم ت یرا عاشق خود کند ، طور

 فراموش کند شهیهم

اش را برداشت و شماره نفس را  یلبخند گوش با

 گرفت

 یپدرش بود ، با ب یخانه  شتریروزها ب نیکه ا نفس

 را جواب داد یگوش یحال

 _ بله

 _ سالم خانوم

 ؟ی، خوب امی_ سالم ت

 ؟یبه حال تو داره ، تو خوب ی_ حال من بستگ

 نیا یها دلش برا یزد ...  تازگ یلبخند خسته ا نفس

 ...  سوختیم شیزورگو یپسر عمو

 _ االن که با تو حرف زدم خوب شدم

 _ قربون زبونت بشم من !

 برد امیخنده اش دل از ت یو صدا دیخند نفس

 دنتمی_ عاشق خند



 کردنت ! ی_ منم عاشق عاشق

سال ها  نیشد ... آنقدر در ا امیباعث سکوت ت حرفش

خود کرده بود ، که  یب یبر خواسته اش پا فشار

... فقط  اموزدیدرس عشق ب دیرفته بود با ادشی

 کند که از آِن اوست ! یبه نفس حال خواستیم

که  یکنم ... طور یبرات عاشق شهیهم دمی_ قول م

 ! ارهینباشم ، دلت طاقت ن روزیاگه 

 یو ب دیچینفس در گوشش پ یخنده  یصدا باز

 قرارترش کرد

 ؟ ی؟ آپارتمان خودت یی_ کجا

 _ نه ، خونه مونم !

 شد ! فی_ ح

 زد دنیو خودش را به نفهم دیرا فهم منظورش

 ؟ یخواستیم یزی_ چرا ؟ چ

 ارمیاز عزا در ب یدل هی امیب خواستمی_ آره ... م

 

 یحس دانستینفس خشک شد ... نم یلبها یرو لبخند

 عذاب وجدان ! ای، ترس  ستیکه دارد چ



 ؟! یدی_ چشم عمو جانتو دور د

و  کنهیفرق م یلیپدر زنمون عمو باشه ، خ می_ گفت

و از صد پشت دل پسر داداشش رو داره ، نگ یهوا

 ! کنهیبدتر با دلم تا م بهیغر

باز باشه ،  یزیاگه در د دونهی_ خب حق داره ، م

 ! شهیم ایح یگربه ب

 _ گربه ام شدم؟!

 ! یکنیم ویم وی_ خوب م

 _ دست شما درد نکنه !

، در صدد جبران بر  امیت یدر صدا یحس ناراحت با

آمد  ی، دلش نم کردینم تشیآمد ، حاال که او اذ

 ناراحتش کند

... من جوجه ، تو گربه ... مگه  گهی_ لوس نشو د

 بده ؟!

 و قرار باشه قورتت بدم ، نه ! ی_ اگه تو جوجه باش

 و حرفش را ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ! یکنی، مدام فرار م یای_ اما تو چنگم نم

 _ به وقتش قربان ... به وقتش ...



 رونیب میدنبالت بر امیب خوامی_ م

 ؟ کجا ؟! رونی_ ب

 ! نایجشن ل ی... برا دی_ خر

 ؟ یخوایم ی_ چ

 ! رمیلباس بگ خوامیتو م ی... برا یچی_ من ه

 ! دمیلباس دارم که نپوش ی، من کل امیت ی_ وا

 هی یاونها هست ، اما برا دنیپوش ی_ حاال وقت برا

 دو نفره و خاص نه ! دیخر

 _ آخه ...

ساعت  می، بپوش که تا ن می_ آخه و اما و اگر ندار

دو نفره و  دیخر هی خوامیدنبالت ، م امیم گهید

 ! میعاشقانه داشته باش

 لبخند زد و پر از عشوه جواب داد نفس

 باال آقا ... رهی_ خرجت م

 تار موهات ...  هی ی_ فدا

 دهیند نگونهیرا تا کنون ا امی... ت ختینفس فرو ر قلب

تا عاشقانه خرج  ردکیخود را م یبود ، انگار تمام سع

 کند و دل از نفس ببرد
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 رفتند ... امیت یانتخاب یمجتمع تجار به

از  یمغازه ها را گشتن و در آخر دست خال ی همه

 رفتند ... رونیآنجا ب

و هر  دیپسندینفس نم کردیانتخاب م امیکه ت یمدل هر

 ! کردیرد م امی، ت کردیکه نفس انتخاب م یمدل

مردان حاضر در  خواستیمختلط بود و نم مجلس

... مخصوصا اشکان که  نندینفس را بب ییبایمجلس ز

دوستش حضور  نیبهتر یمطمئن بود در جشن نانزد

 دارد !

 یزیچ خواستی، م کردیفکر م امینفس برعکس ت اما

 کند ... رهیپوشد که چشم اشکان را خب

 اش را به رخ بکشد ! ییبایبدرخشد و ز خواستیم



چشم  یرفتند و چند لباس یگرید دیمرکز خر به

 را گرفت ... شانیهردو

و جذاب بود ، هم بلند بود و بجز شانه  لیشک هم

 بود ! دهیقسمت ها پوش گرید شیها

 یرنگ چشم نفس را گرفت ... نقره ا ینقره ا یلباس

 یتنگ و دامن یو باالتنه  یدلبر ی قهیو براق ... با 

 بلند و کلوش ...

به  امینشان داد و بر خالف تصورش ت امیرا به ت لباس

 موافقت سرش را تکان داد

 ! نهیخوشت اومده ، پس بهتر نی_ اگه تو از ا

 کرد و مشکوک نگاهش کرد یزیاخم ر نفس

 انتخاب کردم ، اما ...هم من یقبل ی_ مدل ها

 شد رهیحرفش آمد و به چشمانش خ نیبا لبخند ب امیت

با  نایباز بودن و ممکن بود شب جشن ل یادی_ اما ز

 ؟! یخواینم نویدعوا ختم بشه ... تو که ا

 رفتیبه به داخل مغازه م ینیپوزخند زد و ح نفس

 را داد امیجواب ت

 ! ینیفرد رفتار نکن که فکر کنم ی_ طور



 ندارم گه ؟! رتی_ چرا ؟ غ

شانه باال انداخت و جوابش را نداد ... دلش  نفس

کش دوستت  شیمرا پ یاگر داشت دیبگو خواستیم

حرفها نبود ... جواب  نی، اما فعال وقت ا یکردینم

 ! دادیرا به وقت خودش م امیت

 یقیاش را به فروشنده نشان داد و دقا یانتخاب لباس

 بعد با آن به پرو رفت

 و منتظر نفس بود ... ستادهیپشت در اتاق ا امیت

به در زد و  یشدن انتظارش ، ضربه ا یطوالن با

 در را باز کرد نینفس ب

 ؟یدی_ پوش

 _ اوهوم 

 نمتی_ بب

در را باز کرد ، با  امیحرف عقب رفت و ت یب نفس

اش حبس شد  نهینفس در آن لباس ، نفس در س دنید

 دنیرا محکوم به تپ امیشده بود و قلب ت ریگ ... نفس

 کرده بود ...



 اری، لباس بس گرفتیفاکتور م شیاز شانه ها اگر

باز بود که آن هم چاره  شیبود ... فقط شانه ها یخوب

 نداشت ! یا

 دهیهم پوش نیلباس باز تر از ا شهیهم شیعمو دختر

نداشت ، االن فقط  یوقت با آن مشکل چیه امیبود و ت

حواسش را  یچهارچشم دیمشکلش اشکان بود که با

 تا چشمانش خطا نرود دادیبه او م

به سمت داخل اتاق پرو  یاشکان شد و قدم الیخ یب

 برداشت

 ... شدندیجا م یبود و هر دو به راحت یبزرگ اتاق

شانه نگاهش  یکرد و از ورا امیپشتش را به ت نفس

 کرد

رو به زور بستم ، لطفا باز کن که عوضش  پشی_ ز

 کنم !

 ؟یدی_ پسند

 قشنگه ! یلی_ آره ... خ

 ! یقشنگ یلی_ به نظر منم خ



از قبل رفت ... دستش  شیب امیو دل ت دیخند نفس

گردن  ی، سرش در گود دهیلباس نرس پیهنوز به ز

 دیبوس قینفس نشست و عم

جم  دی، از کنارم نبا یکارمو سخت کرد ی_ شب نامزد

 ! یبخور

 راحت ... تا آخر شب ور دِل خودتم ! التی_ خ

و دستانش به دور کمر  دیچیپ امیتازه در دل ت یحس

 خوردند چینفس پ کیبار

 ... حواست هست ؟ یکنیم یدلبر ی_ دار

 یدر گود امینفس جوابش را بدهد سر ت نکهیاز ا قبل

آن  یتر از قبل رو قیعم یگردنش نشست و بوسه ا

 نشاند
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... قرار بود پدر و  دیشده بود و لباسش را پوش آماده

 دیایبه دنبالش ب امیمادرش جداگانه بروند و ت

 دیانداخت و رژ لبش را تمد نهیبه خودش در آ ینگاه

 کرد

اش را  یبرسد مانتو و روسر امیت نکهیاز ا قبل

 رفت رونیبرداشت و از اتاقش ب

کاناپه به انتظار نشست ... پدر  یو رو دیپوش مانتورا

که رفته بودند و  شدیم یساعت میو مادرش ن

 تنها شود امیدر خانه با ت خواستینم

بودن با او  یبرا یثابت کرده بود از هر فرصت امیت

 ! استخویرا نم نیو نفس ا کندیاستفاده م

عقد کرده و محرم  نکهیوحشت داشت ... با ا امیت از

لرز به تنش  شدیم کشینزد امیبودند ، اما هر بار که ت

 ... نشستیم

اشکان  لشیبود و مطمئن بود دل دهیاشکان دل بر از

و  کردیباشد ... اما خودش را درک نم تواندینم

 کند ... تیریچگونه احساساتش را مد دانستینم

آمد و به سرعت  رونیزنگ خانه ، از فکر ب یصدا با

کوچکش را که فقط  فیاش را سر کرد و ک یروسر



اش داخل آن بود به دست گرفت  یرژ لب و گوش کی

... 

 رونیو از خانه ب دیپاشنه بلندش را پوش یها کفش

 رفت ...

نفس  دنیبود و با د ستادهیمقابل در به انتظار ا امیت

 دمغ شد

 ! یحاضر بش کشهی_ فکر کردم طول م

رفت  نیباال گرفته به طرف ماش یبا لبخند و سر نفس

 را داد امیو جواب ت

 دقته آماده ام و منتظرم ! یلی_ نه ، خ

 _ عمو و زن عمو رفتن ؟

 ... شهیم یساعت می_ آره ، ن

 را زد و به طرف در راننده رفت نیماش موتیر امیت

 ... یزی... چ یشربت هی یکردی_ حداقل تعارف م

 و در را باز کرد و نشست دیچهره در هم کش نفس

 ! میکه وقتم تلف کن یومدیشده ، زود ن ری_ د



و پشت فرمان نشست ... استارت زد  دیکش یپوف امیت

نگذشته بود که نگاهش به  یو راه افتاد ... هنوز مدت

 در هم شد شینفس افتاد و اخم ها یانگشت حلقه 

 ؟ ی_ چرا حلقه ننداخت

به انگشتانش کرد و شانه باال  یتوجه نگاه یب نفس

 انداخت

 ستمیاهل انگشتر و حلقه ن یلی_ خ

 کنمیبه احترام تو دستم م ی، ول ستمی_ منم ن

 گرفت امیکرد و نگاه از ت یقیاخم عم نفس

 یخوای، م امیبحث نکن ت یخودیب یزهای_ سر چ

 بگو ! یامشبو خراب کن

، ضبط را  از آن کشش دهد شتریب خواستیکه نم امیت

 را تا آخر باال برد شیروشن کرد و صدا

بود اشکان  دهیخوب نبود ، به خصوص که شن حالش

نفس  خواستیهم امشب حضور دارد ... اصال دلش نم

با او روبرو شود ، تازه روابطشان خوب شده بود و 

را بزند  زیهمه چ دیاشکان ق دنیممکن بود نفس با د

 اش کرده بود ... یموضوع عصب نیو هم
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وارد ساختمان شدند ... نفس  گریکدی دوشادوش

 کرد کینزد امیسرش را به ت یبدون نگاه به کس

 عوض کنم لباسمورمی_ م

 ! امی_ باهات م

بود، شانه باال انداخت آگاه  امیت تیکه از حساس نفس

 نکرد یو مخالفت

 یاز اتاق ها شدند و نفس مانتو و روسر یکی داخل

 اش را در آورد

 یماند و قدم رهینفس خ یشانه  یرو امیت نگاه

 شد کشینزد

 یاستخوان ترقوه اش نشست و به نرم یرو دستش

 حرکت کرد

 ! یبخوراز کنارم جم ی_ امشب حق ندار



با غرور سرش را باال گرفت و به چشمان  نفس

 شد ... رهیخامیت

 ! ادی_ از اسارت بدم م

 _ نفس!

فاصله  امیخودش و ت نیو ب دیاش را عقب کش شانه

 کرد جادیا

از  امیتوجه به ت یکوچکش را در دست فشرد و ب فیک

 اتاق خارج شد

نداشت  یفشرده دنبالش راه افتاد ، چاره ا یبا فک امیت

 هیآمد مجبور بود سا یکه نفس با او راه نم... حاال 

 اش باشد!

باز سالم کرد و  ینزد عمه اش رفت و با رو نفس

 یکه برا یگاهیگفت ؛ سپس به طرف جا کیتبر

 دیرس عادیو م نایعروس و داماد بود رفت و مقابل ل

 را بغل گرفت ... نایگفت و ل یمحکم سالم

 زمیعز گمیم کی_ تبر

 ! یعوض یشد ... چقدر خوشگل ی_ مرس

فاصله گرفت ، نگاه پر  نایبه خنده افتاد و از ل نفس

 انداخت و دستش را فشرد عادیبه م ییمعنا



 یتو زرد نباش قتیمثل رف دوارمی... ام گمیم کی_ تبر

! 

حرفش باعث فشرده شدن فک هر دو مرد شد ...  نیا

 خوب متوجه منظورش شدند ...  عادیو هم م امیهم ت

 ینداد و بدون حرف یرا به کس یگریحرف د اجازه

ها نشست و به  یاز صندل یکی یفاصله گرفت ... رو

از  یکیاز طرف خدمه ،  یدنیمحض تعارف نوش

از آن را  یمیسرخ رنگ را برداشت و ن یها السیگ

 ! دینفس نوش کی

و  دیکه همچون کش به دنبالش بود طول کش امیت آمدن

 کندیر مچکا ندیمجبور شد نگاهش را بچرخاند تا بب

و پر حرف  ی، با دو چشم مشک امیت ی... اما بجا

 روبرو شد ...

ورودش نتوانسته بودند نگاه  یکه از ابتدا یچشم دو

 .... رندیاز او بگ
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 دیباال برد و سپس نوش یرا کم السشیزد و گ پوزخند

 !دیفهمیکه حرفش را نم ییدر چشم ها رهی... خ

که اشکان  دینگاهشان چقدر طول کش یتالق دانستینم

 بلند شد ... شیشان را شکست و از جا یارتباط چشم

 ... دیرس عادینگاه دنبالش کرد و به م با

 گذاشت زیم یرا رو یخال السیزد و گ یگرید پوزخند

 کنارش نشست با تعجب نگاهش کرد امیلحظه ت همان

 ! یفکر کردم اونجا نشست ؟ینرفت نایعمو ا شی_ پ

اشاره کرده بود ، نگاه کرد و  امیکه ت یسمت به

 و لبخند زد دیمادرش و پدرش را د

 ری، اتفاقا تعجب کردم که چرا د دمشونی_ نه ... ند

 ! یکرد

 ؟یدی_ اون پسره رو ند

سرش را کج  یزیزد و با اخم ر یرا به نفهم خودش

 کرد

 _ کدوم پسره؟

 _ همون مگس مزاحم ... اشکان !



 رهیخ امیرا باال انداخت و به ت شیهر دو ابرو نفس

 شد

 _ مگه اومده ؟

 ! شیدی_ پس ند

 و سرش را تکان داد دیکش یقیعم نفس

عروس از اقوام  دونهی_ آره ... مردک پررو ! م

 ده !، باز راه افتاده اوم شهیما محسوب م کیدرجه 

 زد یالیخ یشانه باال انداخت و خودش را به ب نفس

 نده ! تی! بهش توجه نکن و اهم ستی_ مهم ن

 ؟ یستی_ تو ناراحت ن

 هی، چرا شبمو به خاطر  ستی_ گفتم که برام مهم ن

 ارزش خراب کنم ؟! یآدم ب

بلند شد و با  شینشد ... از جا امیجواب ت منتظر

رقص به وسط سالن  یخواست برا امیاشاره به ت

 بروند ...

هم دنبالش راه افتاد و هر دو مقابل هم شروع به  امیت

 کردند دنیرقص



و عشوه و ناز در تمام  دیرقصیم یحرفه ا نفس

 حرکاتش مشخص بود

 ی... با چشمان خمارش دلبر امیدر نگاه ت رهیخ

 ! سوزاندیعاشق را در تب خود م امیو ت کردیم

برداشت و  السی،  دو گزد و با اتمام آهنگ  یچرخ

 داد امیرا به دست ت یکی

 ! ی_ بزن گرم ش

و  دنیاش کرد ... نوش یلبخند زد و همراه امیت

 دوباره شروع کردن ... 

که گوشه  یدغدغه و بدون فکر به مرد یبار ب نیا

بود و نگاهش از آن ها جدا  ستادهیاز سالن ا یا

 ! شدینم

به  امی... نگاه ت زدینفس دلش را آتش م یها خنده

داشته باشد و امان  یاحساس خفگ شدینفس باعث م

و با خنده چشم ها را  خوردیکه نفس چرخ م یاز زمان

 کردیم رهیبه خود خ

بار هزارم مشت شد و به خودش لعنت  یبرا دستانش

 فرستاد



کرده بود  دشیاو بود ... ص یقبال برا یشاه ماه نیا

 از دستش داده بود ! یو به راحت

 

[17.07.21 22:10] 

 

  ۱۰۴مشروطی#زندگ

 

 

 امیسالن رفت و ت یخسته از رقص ، به گوشه  نفس

 ستادیهم کنارش ا

 شد؟! ی_ چ

 _ خسته شدم!

 خب... نی_ برو بش

کوچکش را نگاه  یدست فیاخم کرد و داخل ک نفس

 کرد

 بکشم ! گاریس هیبرم  دی_ نه ... با

 ؟! نجای_ االن ؟ ا

 بالکن! ای اطیح رمیکه نه ... م نجای_ ا



دست دور شانه اش انداخت و سرش را به گوش  امیت

 نفس رساند

 ! شهیناراحت م نهی_ عمو بب

 ! دونمی_ اوهوم ... م

دندان نما  ینگاهش کرد که نفس لبخند یجیبا گ امیت

 زد

 ... مگه نه ؟ یکنیلطف رو در حقم م نی_ تو ا

 ؟ی_ چه لطف

گرم  نهارویدود کنم ، سر بابا ا گاریس هی_ تا من برم 

 کن!

برم مدام  ششونینفس ؟ من تنها پ یگیم ی_ چ

 نفس کجاست ! پرسنیم

... اما  ییرفته دستشو یبگ یتونی_ آره ... و تو م

 کننیم یاالتیبزنه ، اونها خ بمونیاگه هر دو باهم غ

 بدتره ! نیو ادنبالمون ...  انیو م

 ... یبر یی_ آخه تنها

 هیانگار قراره کجا برم !  ییتنها یگیم ی_ طور

 من ! زیعز گهید گارهیس



 نفس را نوازش کرد یلبخند زد و گونه  امیت

 کنه! تتیاذ ادین ی_ کس

 ییگوشه تنها هی رمیباشه ، م یکه کس رمینم یی_ جا

 ... هوم ؟ امیو زود م کشمیم گاریس

 _ باشه!

 شیپ گردمیو بر م رونیب رمی_ پس لطف کن تا من م

 از دود ! ادیبابام باش ، خوشش نم

 زمی_ باشه عز

...  بردیم امیکه دل از ت زندیم یقیلبخند عم نفس

بوسد و از  یرا م امیت یو گونه  بردیسرش را جلو م

 شودیاو جدا م

 

... امشب نفس  نوشدیو م داردیبر م یالسیخشم گ با

 بود ختهیکرده و روانش را بهم ر یدلبر یادیز

زد  امیت یکه به گونه  یآخر یخصوص با بوسه  به

! 

 نکهیچشم دور شدن نفس را دنبال کرد و بدون ا با

 کرد بیمتوجه شود او را تعق یکس



 

 اش کشاند ! هیشد و هوا را به ر اطیوارد ح نفس

 یدنج یکردن جا دایبه اطراف انداخت و با پ ینگاه

 ... به آن سمت رفت

 ! کیخلوت بود ، هم تار هم

 رونیو فندکش را ب گاریو س ستادیا دیدرخت ب کنار

 آورد ...

گذاشت و با فندک روشنش  شیلب ها نیرا ب گاریس

 گرفت ... یقیکرد و کام عم

 هم به من بده ! یکی_ 

 یوحشت به طرف صدا برگشت ... دو چشم مشک با

 یکیکه در تار یاش بودند ... دو چشم مشک رهیخ

 ... دندیدرخشیم اطیح

آشنا بود ... از  یا بهی... غر شناختیرا م صاحبشان

 نامرد ها ! ارید
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که با  یخشم نگاهش را به اشکان دوخت ... اشکان با

 بود رهیبه مقابلش خ یالیخ یب

 تنها باشم ! خوامی_ م

صورت نفس نشست و  یجواب نفس ، نگاهش رو در

 داد رونینفسش را چون آه ب

 ! رمیلحظه ام نتونستم نگاه ازت بگ هی_ امشب 

 _ مشکل خودته !

که  ینبود ی_ چرا دوگانه اس اخالق تو ؟ مگه همون

 امیاز ازدواج با ت یاون شب تو خونه ات گفت

و  یکنیم یبراش دلبر ی؟ حاال امشب حساب یمونیپش

 ؟ یریگیاز من رو م

 گاریس یکرد آرامشش را حفظ کند، جعبه  یسع نفس

 را مقابل اشکان گرفت و با پوزخند نگاهش کرد

 حرف ها ! نینداره ا یلی، دل ستمیبرات مهم ن ی_ وقت



سر برسه  یکیکه اگه  یدونی... م نجامیکه ا ی_ مهم

 ! هشیچقدر برامون بد م

 _ برو که بد نشه !

فندک  یگذاشت و تقاضا شیلبها نیرا ب گاریس اشکان

کرد ... نفس فندک روشن را مقابلش گرفت و اشکان 

 گرفت گارشیاز س یقیدر چشمان نفس کام عم رهیخ

 رفتن دارم ، نه دلشو ! ی_ نه پا

 _ اشکان !

چکار کنم  یگی... م زننیم ادی_ تمام وجودم تو رو فر

هم  امی... ت خورمیکردم و دارم چوبشو م یحماقت هی؟ 

االن  ی... ول شتریب دمیمن مقصر بود، شا یبه اندازه 

 و تو رو داره !  دهیبه مراد دلش رس

تو مقصر نبود ... تو با  یبه اندازه  امیت نکهی_ اول ا

منو به  یبارها نیو تمام اول یکرد یاحساس من باز

وقت منو بدست  چیه امیت نکهی... دومم ا یسخره گرفت

 ! ارهینم

 ! ی... اول و آخر مال اون ی_ زنش

چکار  نجای، پس تو االن ا یکنیفکر م نطوری_ اگه ا

 ؟! یکنیم



جواب را از نفس  نیجا خورد ... انتظار ا اشکان

 کرد خودش را نبازد ینداشت ...  اما سع

 میتونیم یجبران کنم ... اگه دوستش ندار خوامی_ م

... 

ه صحبتش را نداد ... دستش را مقابل اجازه ادام نفس

در  رهیمصمم که خ یاشکان گرفت و با نگاه

 چشمانش بود به حرف آمد

وجود نداره ! اگه دوستش نداشته باشم  یمیتونی_ م

 یازی، ن کنمیبه خودم ربط داره و خودم فکر چاره م

 ! ستیشما ن یباز نیبه فرد

 ؟! یچ یعنیدوستت دارم  یفهمی_ م

از قبل  شیو نگاه نفس را ب دیغر شیدندان ها نیب از

 کرد نیغمگ

 ! یکردیاونکارو باهام نم ی_ اگه دوستم داشت

 ! دمیفهم ری_ د

اشکان  یشانه  یپوزخند زد و دستش را رو نفس

 گذاشت



که  یازت متنفرم ... چون اون وقت نی_ به خاطر هم

و درس عشق بهت  کردمیم یمن داشتم برات عاشق

 ! یدیخندیمن م ینداشته  شیو به ر، ت دادمیپس م

 و گنگ بودم ! جی_ باور کن فقط گ

 تو رو من دادم ! یجی_ تاوان گ

! چقدر بهت گفتم  ی_ تو تاوان لجاجت خودتو داد

قبول نکن ... التماست کردم ، محضرم اومدم ... اما 

 گهید یکیو به  یمن نگاه کرد ی؟ تو چشما یتو چ

 ! یبعله گفت

 _ چون عاشقت بودم !

 ختیاز چشمش فرو ر یاز اعترافش قطره اشک پس

 ... 

 با درد چشم بست و دست مشت کرد ...  اشکان

 ! کنمی_ خودم درستش م

 ! یبکن یتونینم یغلط چی_ تو ه

 دو با بهت به پشت سر اشکان نگاه کردند ... هر

 رهیخ ینفس با ترس درشت شد و به مرد چشمان

 ! دیباریماند که از چشمانش خون م
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جلو تر آمد و مچ دست نفس را گرفت و به  یقدم امیت

 دیسمت خود کش

 ! یدود کن گاریس هی یخوای_ که م

 _ باور کن من ...

 دیدندان غر نیخشم دست نفس را فشرد و از ب با

 _ ببند دهنتو !

 یبه اشکان انداخت و آب دهانش را مقابل پا ینگاه

 اشکان انداخت

 ! یکرد دینامرده سف یهر چ ی_ رو

 ... میزدی_ ما فقط حرف م

 زد و سرش را کج کرد... پوزخند



 ! دیام بکن گهیکار د دیخواستی_ نه بابا ... نکنه م

 از دهانش خارج کرد و ادامه داد یبد یصدا

 _ بد موقع مزاحم شدم ؟!

 بدم حی، بذار توض یبد متوجه شد امی_ ت

 _ دهنتو ببند نفس !

که نگاهش به اشکان بود دست نفس را  همانطور

 و به طرف سالن برد دیکش

 دینفس نوش کیبرداشت و  یالسیکه شدند گ وارد

 ... امی_ ت

 رو باال انداختسرخش را به نفس دوخت و اب نگاه

 یبرا یگذاشت شیامشب خودتو به نما ی_ بسه هر چ

 شوهرت ! یاش باشه برا هیمردم ، بق

 ییلبخند دندان نما امینگاهش کرد که ت یجیبا گ نفس

 زد و به پدر و مادر نفس اشاره کرد

 برمتی_ برو به مامانت بگو سرت درد گرفته و من م

 خونه !

 _ خونه ؟ االن ؟!

 االن ! نی_ هم



... تنهاش  شهی، شب عروس شهیناراحت م نای_ ل

 بذارم ؟!

 رو بهم بزنم ؟! یعروس ای یگیم یری_ م

 ؟! امیت یگیم یچ یفهمی؟! م ی_ چ

 ... بدو برو بگو ...  فهممی_ خوب م

، ما  ستیمنو اون ن نیب یزی... باور کن چ امی_ ت

بکشم که  گاری... من رفتم س میزدیحرف م میفقط داشت

 نم اومد !او

 ! یعاشقش بود ی_ اومد و تو هم با ناله بهش گفت

 را از هم باز کرد و به دو طرفش اشاره کرد دستانش

 دو تا عاشق قرار گرفتم ! نیکه ب ومید هی_ منم 

 ! ی_ اشتباه متوجه شد

کلمه  کی...  میزنیخونه راجع بهش حرف م میری_ م

 ساکت بمونم ! دمی، قول نم یبگ گهید ی

 ... ی_ ول

 که گفتمو بکن ! ی_ بدو ... کار

با ترس آب دهانش را قورت داد و سرش را  نفس

 تکان داد ...



بهتر بود با هم به  دیکند ، شا یزیآبرو ر امیت دیترسیم

 زدندیو حرف م رفتندیخانه م

 لرزان به طرف مادرش رفت  ییگام ها با

 _ مامان

 _ جانم دخترم ؟

 برم خونه ! خوامی_ من م

 شده ؟! ی؟ چرا ؟ چ_ االن 

 ! کنهی_ سرم درد م

قرص سر درد بهت بدم  هی؟ بذار  ی_ قرص خورد

  یشیبهتر م

برم خونه و  دینداره ... با دهی_ خوردم مامان ، فا

 چشمامو ببندم بخوابم !

 ! شهیناراحت م ی... بر ناسی_ آخه امشب جشن ل

 ! دمیم حیرو پا بند بشم ، بعدا براش توض تونمی_ نم

  میبر گمی_ باشه ، االن به بابات م

 ! رمیم امی، با ت دییایشما ب خوادی_ نه .. نم

 امی؟ حداقل ب مییایما ب یخواینم ی؟! مطمئن امی_ با ت

 ببرمت دکتر ! یاگه خوب نشد



... شما  شمیمامان ، بخوابم خوب م خوادی_ دکتر نم

...  شهیمن نم بیمتوجه غ یبهتره ، کس دیهم بمون

 نفهمه ! یتا کس رمیم یواشکیمنم 

 فهمهیصد در صد م نای_ ل

 ! دمیم حی_ خودم بهش توض

تا ما  مونهیم شتیپ امی... فقط ... ت زمی_ باشه عز

 ؟ تنهات نذاره ! مییایب

 دی... نگران نباش مونهی_ آره م

 یبدتر شد یدیاگه د ی، برو ... ول زمی_ باشه عز

 نره ! ادتی...  امیزنگ بزن ب

 _ چشم مامان !

 رفت نایکرد و به طرف ل یپدرش هم خداحافظ با

 جان ... نای_ ل

 ؟ یشده نفس ؟ چرا ناراحت ی_ چ

برگردم خونه ... فردا همه  دی... با ستین یزی_ چ

 ! دمیم حیبرات توض زویچ

 ؟! ذارمی؟ کجا ؟ مگه من م ی؟! بر ی_ چ



، باشه  دمیم حیبرم ... بهت توض دی_ درکم کن ... با

 !؟

 ... ی_ ول

 نمیخونه بب رمیشده ... م وونهید امی_ ببخش ... ت

 ! هیحرف حسابش چ

خونه ؟ اونم  یباهاش بر یخوایشده و م وونهی_ د

 ... ارهیسرت ب ییتنها ؟! اگه به سرش بزنه و بال

 ! شهیخوب م دمیم حی... براش توض شهینم یزی_ چ

 عقب رفت یو کم دیرا بوس نایل ی گونه

خوش بگذرون ... من  ینباش و حساب_ نگران من

 برم ! گهید

که  یامیرفت ... ت امیکردند و به طرف ت یحافظ خدا

 است ! دهیجام را سر کش نیمعلوم نبود چندم

 ؟! یخوری_ چقدر م

 ! وفتیداره ؟ راه ب ی_ به تو ربط

به  یرفت و نفس با نگاه رونیتر از نفس ب جلو

 .اشکان دنبالش راه افتاد ..



با خشم دست مشت کرد و به خودش لعنت  اشکان

 فرستاد 

حق را به  ایدن یآمد ... همه  یاز دستش بر نم یکار

... چون شرعا و عرفا و قانونا نفس زن  دادندیم امیت

 نداشت ! یحق چیبود و او ه امیت

که خودش هم بعدا  کردیم ییکارها تیدر عصبان امیت

، اما  اوردیسر نفس ب ییبال دیترسی... م شدیم مانیپش

که  ینیدنبالشان برود و وضع را از ا توانستینم

 هست بدتر کند !
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با بهت  رودیخانه شان را نم ریمس امیت دینفس د یوقت

 در هم گره کرد نگاه کرد و اخم امیبه صورت ت

 ؟یریم ی_ کجا دار



 ! یفهمی_ م

 ؟! منو ببر خونه بابام ! فهممی؟ م نی_ هم

 ... ببند دهنتو ! یاز حدت رو مخم راه رفت شتری_ ب

 _ با من درست حرف بزن !

 کرد شتریزد و سرعتش را ب یپوزخند امیت

 مثل اشکان جونت حرف بزنم ! ستمی_ من بلد ن

 ! ی_ اشتباه متوجه شد

 دست بردار نبود... امیآرام شد ... اما ت لحنش

_ آره ... تمام مدت اشتباه متوجه شدم ... وگرنه 

 ! یا گهید یکیکه عاشق  دمیفهمیم

 _ من ازش متنفرم !

 کرد و سرش را تکان داد یکیستریه یخنده  امیت

 میمن ج شیکه وسط جشن از پ ی_ انقدر متنفر

 ! یدود کن گاریبا اون س یبر یشیم

 رفتم اون خودش اومد ! یمن با اون نرفتم ، وقت_ 

بابات بمونم و سرشو  شیمن پ ی_ اصرار هم داشت

 گرم کنم ، نگو خانم نقشه داشته سر خودم گرم بشه !

 ! امی_ ت



 امیکردن ت داریب یحت ایکردن  اریهوش ینفس برا غیج

 نبود ... یکاف

ترس و وحشت  نشیکر شده و نگاه خون شیها گوش

 ! دیدینفس را نم

وارد شدنش داخل کوچه ، نفس چشم گرد کرد و به  با

 دیچسب نیدر ماش

 چکار ؟  یاومد نجای_ ا

 ! شهیمعلوم م زیهمه چ فی_ امشب تکل

 ! رهیپوکت نم یتو کله  یچیو ه ی_ تو امشب مست

بفهممو سر  انتویخ یبودم که بو اری_ انقدر هوش

 ! رمیبزنگاه مچتونو بگ

شد ... به طرف در  ادهیرا متوقف کرد و پ نیماش

 شاگرد رفت و آن را باز کرد

نگاه  امیو با التماس به ت دیخودش را عقب کش نفس

 کرد

 ! نجایا امیبابام ... نم ی_ منو ببر خونه 

 ! ومدهیسگم باال ن یشو تا اون رو ادهی_ پ

 ! خوامی_ نم



 تو دهنت ! زنمینکش که م غی_ ج

 نگاهامیبه ت یو با چشمان اشک دینفس لرز یها لب

 کرد

 ... امی_ ت

 شو ... ادهی_ گفتم پ

 

 

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 ��نفسو کجا آورده ؟ امینظرتون ت به

 تو سرشه؟ یچ دیزنیم حدس

 نظراتتون هستم دنینقد منتظر شن یصفحه  در
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 و دستش را جلو آورد ستادنیدر ا مقابل

 بده ! دتوی_ کل

 ! اوردمی_ ن

نفس  یبه خون نشسته اش را در چشمان اشک نگاه

 قفل کرد ...

ها ... اما اکنون  چشمنیا یبرا رفتیدلش م یروزگار

 بود هیشب شتری... احساسش به خالء ب

 ! نمیهمراهته ... بده بب شهیهم دونمی_ م

 ... منو ببر خونه مون ! اوردمین گمی_ م

 من ! یخونه  میری؟ باشه ... م یاوردی_ ن

که  یآخرش را بلند و با داد گفت ... طور ی جمله

کوچکش  فیو به سرعت داخل ک دینفس پر یشانه 

 امیرا مقابل ت دشیرا نگاه کرد و بدون حرف دسته کل

 گرفت !

 دیبا حرص کل اش شد و رهیپر حرف خ یبا نگاه امیت

 کردها را گرفت و نگاهشان

 



 _ کدومه ؟

 شکله ! یضیکه ب ی_ اون

کرد و قفل در را باز کرد ... در را به  دایرا پ دیکل امیت

 نفس را گرفت  یداخل هول داد و بازو

 وفتی_ راه ب

 دیعقب کش یخودش را کم نفس

 ! ادی_ دردم م

 ! رسهیدرد من نم ی_ به جهنم ... به پا

...  ی... بد متوجه شد یکنیاشتباه م ی... دار امی_ ت

 باور کن من ...

 _ نشنوم صداتو !

 ؟! یچکار دار نجای_ آخه ا

 ! گمیباال بهت م میری_ م

نداشت ... تنش لرز داشت و قلبش  یحس خوب نفس

 ... دیکوبیم نهیدر س

را داشت که هر  ایدر یمعلق بودن در موج ها حس

 شود ! دهیآن ممکن است بلع



لرزالن به  یآسانسور شدن و نفس با لب ها خلدا

 حرف آمد

 ! انیها ب هیهمسا زنمیداد م ی_ اگه دست روم بلند کن

به نفس ماند تا آسانسور  رهیفقط پوزخند زد ... خ امیت

 مورد نظر برسد یبه طبقه 

را نگاه  دیآمدند ... کل رونینفس را گرفت و ب یبازو

بود و در را  کرد و در را باز کرد ... حدسش درست

 باز کرد

نفس را در دست داشت و او را به داخل  یبازو هنوز

 خانه هول داد

 امیافتاد و تا خواست اعتراض کند ت نیزم یرو نفس

 اش گذاشت ینیب یدر را بست و دست رو

 _ نشنوم صداتو !
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که به خون نشسته بود  یرا قفل کرد و با چشمان در

 ینفس شد و کتش را از تنش درآورد و رو رهیخ

 انداخت ... یراحت

با ترس آب دهانش را قورت داد و خودش را  نفس

 ... دیعقب تر کش

که متوجه ترس نفس شد، پوزخند زد و کرواتش  امیت

 انداخت ... نیزم یرا باز کرد و رو

 یکه دکمه ها ینیشد و ح کیبه نفس نزد یقدم

 رهیخم شد و به نفس خ یو کم کردیرا باز م راهنشیپ

 شد ...

 ! ی_ که عاشقش بود

سرش را  دییچشمانش را درشت کرد و به تا نفس

 تکان داد

 _ بودم ... گفتم بودم ... نه االن !

و  ستادینشست و صاف ا امیلب ت یرو یکج لبخند

 آخر را هم باز کرد ... یدکمه 

انداخت و دست به  نیزم یرا هم رو راهنشیپ

 کمربندش برد ...

 ! یستی_ پس االن عاشقش ن



 دهیشن یبود ، اما نفس چون سوال دهینپرس سوال

 باشد پاسخش را داد

 ! ستمین... به جون خودم ستمی_ ن

 شلوارش را باز کرد ... یکش آمد و دکمه  امیت لبخند

شد و خودش را  رهیخ امیه دست تبا ترس ب نفس

 ... دیعقب تر کش

 ؟ یکنی_ چکار م

 جاها دستگاه دروغ سنج دارن ؟! یبعض یدی_ د

 خودش ادامه داد ... دینفس را که د سکوت

 نه ! ایبفهمم حرفت دروغه  خوامی_ منم م

 ... امی_ ت

 تو اتاق خوابت ؟! ای میجا باش نی_ هم

و به  دیدستانش خودش را عقب تر کش یرو نفس

معنا دار مقابلش زانو  یبا لبخند امیخورد ... ت وارید

 لحن به حرف آمد نیزد و با بدتر

 یقبال با اشکان تجربه کرد ای_ نترس ... بار اولته ؟ 

 ؟!



جوابش را بدهد  توانستینفس بند آمده بود و نم زبان

 تکان داد ... یو سرش را به نف دیلرزیم دی... مثل ب

؟ از  یدیانقدر ترس یجوجه کوچولو ؟ از چ هی_ چ

 من ؟ شوهرت ؟!

 ... نبود ... ما ... ما ... نی_ ق ... قرارمون ... ا

؟ حاال من  ی_ اهههههه ... کم ما ما کن ... مگه گاو

سرم  ریزنم ز دمی... گاو بودم که نفهم یزیچ هیباشم 

چرا ؟! خرگوش  گهی... تو د کنهیم ییچه کارها

 کوچولو !

قصد لقب خرگوش را به نفس داده بود تا به او  از

 کار است ... انتیبفهماند خ

 من کمکت کنم ؟! ای یاری_ خودت لباستو در م

قبل از طوفان  قایآرامش دق نیآرام بود ... اما ا لحنش

 که نفس از آن وحشت داشت ... یبود ... طوفان
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 زد ادیاز نفس نگرفت و فر یجواب

 ؟ جواب سوالمو بده ! ی_ مگه کر

....  دیکشیکم داشت طوفان را به رخ نفس م کم

 کند ... رانینفس را و یکه قرار بود زندگ یطوفان

کرد از حالت افتاده و  یهق نفس بلند شد و سع هق

 ...  ندیو بنش دیاینشسته در ب مهین

 _ آدم باش ... سر من داد نزن !

 پارت نکردم ! کهی_ آدمم که تا االن ت

 ! رونیمن برو ب ی... از خونه  رونی_ برو ب

 !کیستریقهقهه زد ... بلند و ه امیجواب نفس ت در

 یکنیم رونیمنو از خونه ات ب ی؟! دار رونی_ برم ب

 ؟ شوهرتو ؟!

 ! ی_ تو فقط نامزدم

 ! گهیم گهید زیچ هیسنامه مون _ اما شنا

کرد به خودش مسلط شود ... خواست بلند  یسع نفس

حرکت مانتو  کیرا گرفت و با  شیبازو امیشود که ت

 انداخت ... نیزم یاش را از تنش کند و رو



 اش هم که همان اول از سرش افتاده بود ... یروسر

نفس را به طرف اتاقش هول داد و  یرحم یبا ب امیت

 بخورد یباعث شد نفس سکندر

 _ ولم کن !

 _ خفه شو ... حرف نباشه !

محکم  امیخواست خودش را عقب بکشد ، اما ت نفس

 را فشرد و باعث آخ گفتن نفس شد ... شیتر بازوها

و  یشی... تو مال من م شهیتموم م زی_ امشب همه چ

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه گهید

تو هم همه  ی... برا ی_ اگه ... اگه بهم دست بزن

 ! شهیتموم م زیچ

 تخت پرت کرد ... یاتاق را باز کرد و نفس را رو در

به الالت گذاشتم  ین ین یادی_ حرف اضافه نباشه ، ز

 ! یپررو شد

تخت عقب بکشد که  یخواست خودش را رو نفس

تخت انداخت و  یگام بلند خودش را رو کیبا  امیت

 دیکش نیینفس را پا راهنیپ پیز

بلند  امیت یو قهقهه  دیچینفس در اتاق پ غیج یصدا

 شد



 بزن امشب ! غیج یتونیبزن ... تا م غی_ آره ج

 ... برو عقب ... وونی... ح ی_ وحش

 نکهیتن نفس را برگرداند و قبل از ا متیمال یب امیت

آن  یتنش را رو ینینشان دهد سنگ ینفس واکنش

 انداخت ...

لحظه بودم ... سالهاس ... اما  نیمنتظر ا شهیم_ ه

 زیانگ جانیقراره انقدر ه کردمیوقت فکر نم چیه

 باشه !

 ! امی_ ت

 چیکه اسم ه ادی_ آره ... اسممو صدا بزن ... انقدر ز

 نمونه ! ادتی یکس

ها و زجه زدن  ادیبه فر تیاهم یب امیزد و ت زجه

 ... دیاو را در شیها

خون به مشامش خورده و از  یکه بو یوانیح همچو

 خود شده ... یخود ب
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 تخت پرتش کرد و در را قفل کرد ... یرو  

و  دی... چنگ کش دندینشن شیو گوش ها دیکش غیج

 نداد ... یتیاهم

سرخ بودند و نفرت از آن ها  یدو گو چشمانش

 ... دیباریم

پرت  نیزم یلباسش را از تنش در آورد و رو یوقت

 کرد ، آه از نهاد نفس بلند شد ...

را گم  شیصدا یدهانش را قورت داد و لحظه ا آب

 کرد ...

بود و تمام  رهیخ شیناباورش به مرد روبرو چشمان

 تنش به لرزه افتاده بود

که  کیشد ... آنقدر نزد کشینزد یحرف چیه بدون

 خوردیبه صورت نفس م شیهرم نفس ها

 ! یبهم دست بزن ی_ حق ندار



که چنگ  یبود و دستان یپوزخند دشیتهد جواب

 ... دندیلباسش شدند و آن را در

 و حنجره اش زخم خورد دیکش غیج

 ؟! ادی_ نامرد ... نامرد ... چطور دلت م

نفس  زد و هر دو دست مهیتنش خ یرو یحرف بدون

 سرش قفل کرد ... یرا باال

 چنگالش شد ... ریاس شتریمقاومت کرد و ب نفس

 ها و مقاومتش ... غیداشت و نه ج یاش اثر هیگر نه

که  یشد ... توسط کس دهیشکل ممکن در نیبدتر به

 دکیگاهش باشد و نام همسرش را  هیقرار بود تک

 ... دیکشیم

چقدر گذشت ... اما مرگ را مقابل  دانستینم

بستن چشم نبود  یکه به آسان ی... مرگ دیچشمانش د

شده بود و زجر کش  دهیدر ی، زنده زنده توسط گرگ

 شده بود !

گاه  هینگاه کرد و دستانش را تک امینفرت به ت با

 بدنش کرد و نشست

 ! ومدیوقت ازت خوشم نم چی_ ه

 س ادامه دادفقط با پوزخند نگاهش کرد و نف امیت



پسر لوس و از خود  هیبود که تو  نیهم ا لشی_ دل

 ! یو بچه ننه بود یراض

 کرد کیآخر را شل ریپوزخند زد و نفس ت امیتهم باز

نداشتم ...  یهم بهت احساس میعقد کرد یوقت ی_ حت

... ازت  ایاز امروز تا آخر دن یمطلق ... ول یحس یب

 متنفرم !

نتوانست خود دار باشد ... دستش را بلند  نباریا امیت

...  دیتوانش بر صورت نفس کوب نیشتریکرد و با ب

 یکه سر نفس به عقب پرت شد و تنش رو یطور

 تخت افتاد ...

تخت نشست ... با  یشده و مقابلش رو وانهید امیت

 نفس را گرفت و فشرد یهر دو دست شانه ها

 گهید یکیو چشمات دنبال  ی_ به من احساس نداشت

با  یو دنبال خوش گذرون یکردیبود ؟ از من فرار م

 ! یاون بود

نفس  غیج ینفس را در چنگ گرفت و صدا یموها

 بلند شد



 یچنگ من ری... اس یمال من ایاز االن تا ته دن ی_ ول

...  رهیتو رو از من بگ تونهینم یکس چیو ه

 !؟یدیفهم

 جواب ختیریکه اشک م یزده بود و نفس در حال داد

 داد

 _ ازت متنفرم !

 مال من باش ! ی_ متنفر باش ... ول

 ! خورهی_ حالم ازت بهم م

 چیدست زده رو ه بیکه س نهی... مهم ا ستی_ مهم ن

 ی... پس تا آخر عمر مجبور کنهینمنگاهش هم یکس

لبخند  یکه ازش متنفر یو به کس یکن یبا من زندگ

 ! یبزن

نفس را رها کرد و باعث شد سر  یضرب موها با

 نفس به تاج تخت بخورد ...

و با  دیرا پوش شیتخت بلند شد و لباس ها یرو از

 اخم به نفس نگاه کرد

 میرو بنداز یعروس میخوایم گمیبه بابام م رمی_ م

 ! میکنیم یجلو ... تا آخر ماه عروس



کتک  یقدرت جواب دادن نداشت ... امشب حساب نفس

 دهد یجواب توانستیخورده بود و اکنون نم

 ! شدیم یکاوریو ر کردیقوا م دیتجد دیبا

رفت و  رونینفس از اتاق ب تیتوجه به وضع یب امیت

 شدن در خانه آمد ! دهیکوب یبعد صدا قهیچند دق

 یکه قصد خفه کردنش را داشت از رو یبا بغض تفس

 تخت بلند شد و به حمام رفت ...

به سوختن پوست تنش  یتیو اهم ستادیآب داغ ا ریز

 نداد !

بسوزاند و  خواستی... م سوختیم دیبابود ... حقش

 خود سوخته بود !
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 یصبح راه رفت ... مدام نگاهش به عقربه ها تا

 گذشتیم یت بود و زمان به کندساع



و او در  دیدردش را بگو توانستینفر م کیبه  فقط

 شب خبرش کند مهینبود که ن یطیشرا

 !یبه خودکش یصبح به هزار راه فکر کرد ... حت تا

... هر چه تا به  گرفتیرا م میتصم نیبهتر دیبا اما

 گرفته و گند باال آورده بود بس بود میامروز تصم

 اشتباهش پر شده بود ماتیتصم کوپن

اش  یو به سرعت گوش دادیرا نشان م ۶عدد  ساعت

 را برداشت و شماره گرفت ...

 ناقوس مرگ بودند شیممتد بوق ها برا یصدا

در  نایخواب آلود ل یکه صدا شدیم دینا ام داشت

 دیچیگوشش پ

 نای_ الو ... ل

 نایآنقدر پر تنش بود که استرس به جان ل لحنش

 وفتدیب

 شده؟! ی! چ؟ییس ... تو_ نف

مزاحمت شدم ... اما بجز  طیشرا نیتو بدتر دونمی_ م

 بگم تونمینم یکس چیتو به ه

 شده نفس؟ ی؟ چ یبگ وی_ چ



 من؟ یخونه  یایب شهی_ م

 _ االن؟!

 _ آره ...

بلند  شیاز جا عیسر ناینفس آنقدر گرفته بود که ل لحن

 را صدا زد عادیشد و همزمان م

 امیم وفتمی_ االن راه م

 خوامیم یزیچ هی_ فقط 

 ؟ ی_ چ

 ؟ یریبرام بگ یتونی_ قرص اورژانس ... م

شده  ی... چ یدیمنو سکته م ینفس تو دار ی_ واا

 ؟!

 ؟ یایم عادی... با م گمیبهت م ای_ ب

 _ آره 

تو رو رسوند بگو بره ...  خوام،یم یچ ی_ بهش نگ

 شده ! یخبر دار بشه چ خوامینم

، اگر الزم هم  گمیه باشه بهش نمنداشت ی_ اگر لزوم

 میوفتی... االنم راه م گمیشد حتما م

 ... صبحتونو خراب کردم دی_ ببخش



 شبم با رفتنت خراب شد ! شبی_ همون د

نگاهش  یجیکه با گ عادیرا قطع کرد و به م یگوش

 نگاه کرد کردیم

نفس ، فکر کنم بازم خراب  ی_ لطفا منو ببر خونه 

 کرده ! یکار

شکار بود ...  یلیخ امیموقع رفتنشون ت شبی_ د

از کوره در  امیگفتن که ت یاشکان چ اینفس  دونمینم

 رفته بود !

 نیشون از ب یکیتا  ستنیسه تا دست بردار ن نی_ ا

 بره !

از خانه  ییحاضر شدن و بدون سرو صدا عیسر

خواست که  عادیاز م نایل ریرفتن ... در مس رونیب

 عادینگه دارد و م ینه روزشبا یداروخانه  کیمقابل 

که خواسته بود را  یکار یسوال و جواب چیبدون ه

 انجام داد

گذاشت و  فشیقرص اورژانس را گرفت و داخل ک نایل

تر به سمت خانه  عیسر عادیشد م نیسوار ماش یوقت

 نفس راند ! ی

 تشکر کرد  عادیشد و از م ادهیپ نایخانه ل مقابل



 ؟یای_ بمونم تا ب

بابت  دی... ببخش مونمیچقدر م دونمی... نم زمی_ نه عز

 امروز

بهش زد و سرش را  یلبخند دل گرم کننده ا عادیم

 تکان داد

 ! زمیعز ادیم شی؟ پ هیچه حرف نی_ ا

 _ خداحافظ

 نایل یکرد و وقت یدر جوابش با عشق خداحافظ عادیم

اش را  یگوش عادیداخل خانه رفت و در را بست م

 برداشت و شماره گرفت

 تا مخاطبش خواب آلود جوابش را داد دینکش یلطو

 یپاچه  یکله  عاد؟یشده م یچ ی_ سر صبح

 ؟ یبد یخوایازدواجتو م

 ؟! یکرد یتو چه غلط قایدق شبی_ د

شود و با  اریبود تا اشکان هوش یجمله کاف نیهم

 مکث جواب دهد

 شده ؟ ی_ چ

 ! یکرد یغلط هی شبی_ پس د



افتاده  ینفس اتفاق ی... برا عادی_ درست حرف بزن م

 شده؟! یزی؟! چ

 باشه ! وفتادهین یاتفاق بد دوارمی_ ام

 ...  نمی... درست حرف بزن بب عادی_ م

خبر ندارم ... فقط اول صبح نفس با  یزی_ من از چ

هم  یکس چیو به ه ششیخواسته بره پ نایحال بد از ل

 یدفعه ا کیو نفس  امیکه ت شبمینزنه ... د یحرف

به هم  نایزد ... به نظرت ا بتیرفتن و بعدش هم تو غ

 نه ؟! ایربطه  یب
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خودش را در آغوشش انداخت و هق هق  نایل دنید با

 اش سکوت خانه را شکست

را  شیها هید تا گرخواهرانه سنگ صبورش ش نایل

 بکند و سبک شود ...



 ! رمیمیشده نفس؟ دارم م ی_ چ

 دوخت... نایروحش را به ل ینگاه ب نفس

 ؟ی_ قرص گرفت

را باز کرد و قرص را به سمت  فشیبه سرعت ک نایل

 نفس گرفت

 د؟یکه نفهم عادی_ م

 نگرانت شد ! ی_ نه ... ول

... روز شمارو هم خراب کردم ... از  دی_ ببخش

تا االن به زور صبر کردم تا صبح بشه و بهت  شبید

 ! یایبگم ب

 سرت اومده ؟ صورتت چرا کبوده ؟! یی_ چه بال

کاناپه  یآب خورد و رو یوانیقرص را با ل نفس

 نیرا در آغوش گرفت و به زم شینشست و پاها

 شد رهیخ

 بکشم ... گاری... رفتم تو تراس س شبی_ د

 طاقت کرد یرا ب نایشد و ل یطوالن سکوتش

اش را از سرش برداشت و  ینشست و روسر کنارش

 انداخت یکنار



 شد ؟ ی_ خب ... بعدش چ

 _ اشکانم اومد !

آب دهانش را  نایقفل شد و ل نایدر چشمان ل نگاهش

 قورت داد

 تون افتاد؟ نیب ی_ اتفاق

زد و سرش را با تاسف تکان  یپوزخند دردناک نفس

 داد

 !فم؟ی؟! من انقدر کث یشناخت ی_ منو چطور

شد که ! گفتم نکنه  یچ یگی... آخه نم ی_ نه ... ول

 کرده ! تتیاشکان اذ

... اومد و حرف از جبران زد و تکرار  یچی_ ه

 و ... یمکررات ... در آخرم حرف از عشق و عاشق

 دردناک شد و اشک در چشمش حلقه زد نگاهش

که  یاومد ... فقط عاشق شدم امی_ همون موقع ت

بشه و  وونهیبود تا د ی... اما همون کاف دیفتم رو شنگ

 کور و کر !

 با بهت دستش را مقابل دهانش کرد ... نایل

 خونه ! میو بر کنهی_ گفت بگو سِر تو درد م



 ... دیچنگ کرد و با درد نال شیرا در موها دستش

منو به زور  یخونه بابام ... ول میری_ فکر کردم م

و مجبورم کرد ... مجبورم  نجای... آورد ا نجایآورد ا

 کرد ... اون به من ... به من ... تجاوز کرد ...

 ... ختنیفرو ر شیو اشک ها دندیلرز شیها لب

شکل ممکن  نی_ امتناع کردم و کتکم زد ... به بدتر

 یهست یمال ک کنمیم یبهت حال گفتینابودم کرد ... م

 وفتهیاز سرت ب یعشق و عاشق کنمیم یکار گفتی، م

.... اونطور که فکر  یکنیگفتم اشتباه م ی... هر چ

منو  ینجوریا الشی... به خ دی، نشن ستین یکنیم

روحمو  یکرد ، ول حب... جسممو تصا کنهیتصاحب م

کشت ... کشت و بعدش هم تن لشش رو برداشت و 

 رفت !

بزند ... با دهان باز و چشمان  یحرف توانستینم نایل

 اش شده بود ! رهیگشاد شده خ

با حسرت به خودش نگاه کرد و خودش را در  نفس

 آغوش گرفت ...

_ نابودم کرد ... قرار بود من نابودش کنم، هم اونو 

 شیما پ لیوقت به م چی... هم اشکانو ... اما زمونه ه

 عتیداد که طب ادیبه من  یزندگ گهید بارینرفته ... 



...  میبرستا ما بهش  کنهیرحمه ... صبر نم یب یلیخ

و  شهیاز رومون رد م ای...  ذارهیما رو جا م

 ! کنهینابودمون م

 فیخود دار باشد ... تن نح نیاز ا شینتوانست ب نایل

 ... ختیاو اشک ر یو هم پا دینفس را به آغوش کش
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به صورت نفس نگاه کرد و با تاسف  یبا ناباور نایل

 سرش را تکان داد

 ! ی_ دستش بشکنه ... مردک وحش

 کردیرا حس نم یدرد جسمان چیه گریکه د نفس

 را برداشت و شماره گرفت لشیموبا

 ؟ یزنیزنگ م ی_ به ک

 _ به مامانم !

 ؟یبهشون بگ یخوای_ م



سرش را تکان داد و گوش به بوق  نانیبا اطم نفس

 پشت هم داد یها

 به مامانم بگم ؟ دیبا یگفتی_ مگه خودت از اول نم

انجام  یبگو و کار درست رو دار گمی_ آره ... االنم م

 نیهم یازت نقطه ضعف گرفته و برا امی... ت یدیم

 ی، ول یگینم یچیه ارهیسرت ب ییفکر کرده هر بال

اگه پدر و مادرت بفهمن ... دمار از روزگارش در 

 ! ارنیم

، نفس فرصت  یمادرش در گوش یصدل دنیشن با

 نکرد ... دایجواب دادن پ

 شده مامان ؟ حالت خوبه ؟! ی_ الو ... نفس ... چ

حس و حال  ییمادرش نگران بود ... گو یصدا

 دخترک را نگفته درک کرده باشد ... 

 شانیود از طرف نفس براچند که تماس صبح ز هر

بعد از مراسم به  شبیبود ... به خصوص که د بیعج

گفته  امیبود و ت دهیزنگ زده و حال نفس را پرس امیت

 است ! دهیبود سرش بهتر شده و خواب



خودت  ی، به گوش یگفت خوب امیزنگ زدم ت شبی_ د

 یخوب نشدنکنم ... دارتیب یزنگ نزدم که اگه خواب

 هنوز ؟!

 نجا؟یا یای... م_ مامان 

با  نیبود تا نازن یکاف نیبغض دار بود و هم شیصدا

 دیایبلند تر از قبل به حرف ب ییصدا

 شده ؟ ینفسم ؟ چ یکنیم هی_ گر

 ... تنها ! اینزن ... فقط خودت ب ی_ به بابا حرف

 با بابات ببرمت دکتر ! دی_ اگه حالت بده که با

اول به  خوامیدعوام شده ، نم امی_ حالم خوبه ... با ت

به بابا  ی... بعد اگه صالح دونست ایبابا بگم ، خودت ب

 بگو ! هم

 شده؟ ی... چ دیکه خوب بود شبی_ د

 ؟یندار ی... کار گمیبهت م ای_ ب

 ... خداحافظ وفتمی_ االن راه م

 فشیرا قطع کرد و در ک یگوش یچطور دینفهم

 رفت ... نرویو از خانه ب دیانداخت و لباس پوش

 رودیم رونیب دینکرد که بگو داریشوهرش را ب یحت



دادن و او اصال  حیکردنش مصادف بود با توض داریب

 وقت نداشت ...

داشت ... نفسش منتظرش بود  اجیبه او احت دخترکش

! 

نفس پارک کرد و زنگ در را  یبعد مقابل خانه  یکم

 فشرد

 شد ... نیدر را باز کرد و منتظر آمدن نازن نایل

نبات به نفس داده بود و  ییچا وانیل کیزور  به

 آرام تر از قبل شده بود یاکنون نفس کم

نفس  ی ختهیبهم ر یبه محض ورود با چهره  نینازن

کنار لب نفس را  ینبرد تا کبود یروبرو شد و زمان

 افتاد نیزم یاز دستش رو فشیو ک دید

ت سر ییچه بال کهیشده ؟ اون مرت ی_ نفس ... چ

 آورده ؟

 اریکه تا کنون به زور خوددار مانده بود ، اخت نفس

 افتاد هیبلند به گر یاز دست داد و با صدا

و با دست اشک  دیدخترکش را به آغوش کش نینازن

 صورت نفس را پاک کرد یها



، شروع  دنینفس به انتها رس یکه اشک ها یزمان

با اشکان و  دارشید نیکرد ... از اول فیبه تعر

 عاشق شدنش !

 که شکسته شده بود یکه خورد و دل یرو دست از

به خواسته اش غرور  دنیرس یکه برا ینامرد امیت از

را خورد کرده و از  شیو عزت نفس دختر عمو

 حماقت خودش !

ازدواج کرده بود  امیبا ت یکرده بود و با لجباز حماقت

ستش که مطمئن شده بود اشکان دو ی... درست زمان

 پاسخ مثبت داده بود امیازدواج ت شنهادیدارد به پ

داغ خودش را تا ابد بر دل  نگونهیخودش ا الیخ به

 انتقام بود! نیبهتر نیو ا گذاشتیاشکان م

زود سر باز  ای ریبوده و د امیکه در دل ت یبه هوس اما

 فکر نکرده بود ... کردیم

و  دادیم امیرا به ت یکه اجازه هر کار یشناسنامه ا به

 سواستفاده کرده بود! امیچه نامردانه ت

نفس تمام شد با اخم  یحرف ها نکهیبعد از ا نینازن

به حرف  نایبه ل ریدلگ ینگاه از نفس گرفت و با نگاه

 آمد



تو که  ی... ول ستین دیحماقت ها بع نی_ از نفس ا

 ؟ینزد یچرا حرف یعاقل تر از نفس

 نگاهش کرد ... یبا شرمندگ نایل
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 لبش به حرف آمد دنیو با گز دینگاه دزد سپس

...  می... محرم اسرار می_ منو نفس هم راز هم هست

 ! وفتهیتا حاال نشده خالفش اتفاق ب

تو ام با نبوده ! نفس حماقت کرده و  یراز دار نی_ ا

 ی... آخه کدوم آدم عاقل یشد کشیسکوتت شر

 رهیو بعد از رو دست خوردن م شهیم یمرد هیعاشق 

؟ به خصوص که اون  کنهیبا دوست پسره ازدواج م

 جرم بوده ! کیدوست هم شر

 حرف مادرش رفت نیب یبا کالفگ نفس



حماقتمو تو  ایو  یموعظه کن یخوای_ مامان اگه م

 بگو ! یسرم بزن

 ! زنهیحماقت بچه اش رو تو سرش نم یمادر چی_ ه

 غم به نفس نگاه کرد و ادامه داد با

 یوقت یفهمیشده ... م شینگم ، چون دلم ر تونمی_ نم

؟! معلومه که  یچ یعنی شهیم شیمادر ر هیدل 

 یعنیجگرگوشه  یکه بفهم ی... مادر نشد یفهمینم

 ! یچ

 یتوان تحمل وزنش را نداشتند که رو شیزانوها

 نشست ... یدلصن

 دنتی_ چند سال لحظه به لحظه با هر نفس کش

 یشد ضی... مر دمیکش یدارینگاهت کردم ... شب ب

صد بار به خدا  ی... روز یو جون دادم تا خوب بش

تو  زیهست بر ینشه ... هر درد ضیگفتم بچم مر

و آرزو  دیجون من تا اون سالم بمونه ... به هزار ام

 یبزرگت کردم ... نذاشتم خار به پات بره ... به معنا

 یاراده کرد یپر غو بزرگت کردم ... هرچ یال یواقع

برات فراهم کردم ... نخواستم حسرت به دلت بمونه 

، فکر کردم عقل  یو عاقل شد ی... تا بزرگ شد



انگار  یکه سپردمت به خدا و خودت ... ول رسهیم

 خودت بسپارمت ! هنوزم زود بود که به

حلقه زد و نفس با لب  نایدر چشمان نفس و ل اشک

 لرزان مادرش را صدا زد یها

که مثل دوست بودم برات  ینفس ... با من ی_ بد کرد

 یشیبار عاشق م نیاول ی! انتظار داشتم وقت یبد کرد

... صد بار بهت  شمیباشم که خبر دار م ینفر نی، اول

 یعوض شد .... نگفت امیگفتم چرا نظرت نسبت به ت

نداره ... صدمه  بی... ع ی... منو محرم ندونست

به مادرت  دیافتاد با ادتی نکه اال نی، اما هم یخورد

 ! کنمیجا درستش م نیهم خوبه ... از هم یبگ

 مامان ؟ یچکار کن یخوای_ م

 ! ارمیدر به در رو در م امیاون ت ی_ اول بابا

 گریکدیو نفس گرد شد و با ترس به  نایل چشمان

 شدند ... رهیخ

هم وحشت کنه ... بعد  ادیکه اسمت م کنمیم ی_ کار

 ! رسمیوجدان م یهم به خدمت اون اشکان ب

 ؟ی_ مامان ... به اون چکار دار

 و به نفس تشر زد دیبا اخم گردن کش نینازن



_ به اون چکار دارم؟ سر دختر من شرط بسته ... 

و ازت سواستفاده کرده ...  دهیه اش کشپاتو به خون

 به اون چکار دارم ؟! یگیاون وقت م

 _ سواستفاده نکرد !

 با افسوس سرش را تکان داد نینازن

از  دی... مگه حتما با یاحمق یلیکه خ ی_ راست

اون روحت رو نابود کرد که  کرد؟یجسمت استفاده م

زن  هی نی... ع یشد امیاحمق ها بدون فکر زن ت نیع

که از شوهرش  یزن ایکس  یشوهر مرده ب ی وهیب

چنگ  یسمانینجاتش به هر ر یو برا دهید انتیخ

 ! یشد امیزن ت ی، رفت زنهیم

 شانه اش انداخت یرا رو فشیبلند شد و ک نینازن

 می_ پاشو بپوش بر

هراس به دل نفس انداخت که با ترس آب  لحنش

 دهانش را قورت داد

 _ کجا؟

 ! یقانون ی_ پزشک

گفتن و نفس ادامه  یبلند یهر دو باهم چ نایو ل نفس

 داد



... قانون طرف منو  اممی_ مامان ... من زن ت

 ! رهیگینم

و قرار نبوده در دوران  یعقد کرده بود نکهی_ اول ا

سر و  دنیو د نهی... دوما ... با معا وفتهیب یعقد اتفاق

 که بهت تجاوز کرده !  شهیشکلت کامال معلوم م

و  ختیخودش ر یبرا یآب وانیرفت و ل آشپزخانه به

 به نفس نگاه کرد

 نجای... تا ا یکار باش ی جهینگران نت خوادی_ تو نم

...  تیبه زندگ یو گند زد یرو با عقل خودت جلو رفت

... بپوش زود  یکنیبه بعد هر کار من بگم م نیاز ا

 باش !
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را  تشانیرفتند و شکا یهمراه مادرش به کالنتر به

 مکتوب کردند

 استراحت کند! یهم به خانه شان رفت تا کم نایل



را نداشت ... چون  عادیو حال زنگ زدن به م حس

 سوال پاسخ دهد! یبه کل دیبا تماسش با دانستیم

بود صبح زود کجا رفتن ،  دهیبه مادرش که پرس یحت

از منزل  رونیصبحانه را ب عادیبه دروغ گفت با م

 یچا کی یخوردن و افسوس که نتوانسته بود حت

 بخورد!

 

 یبه پزشک یبا حکم کالنتر نیبه همراه نازن نفس

رفتند و فرم مورد نظر را پر کردند و منتظر  یقانون

 نشستن !

 _ مامان

 _ جانم ؟

 هم داره ؟! یا دهی_ به نظرت فا

 توانستیاخم کرد و نگاه از نفس گرفت ... نم نینازن

 نیبهتر شهی... هم ندیبب دینا ام یدخترش را با نگاه

خواسته بود و دوست نداشت غم را در  شیها را برا

 ! ندیچهره اش بب

بهت  ذارمیعمرا نم گهی_ معلومه که داره ... من د

 بشه ! کینزد



دوم  یند و به طبقه خواندن نامش هر دو بلند شد با

 رفتند ...

که نشسته بود با اخم  یورودشان خانم دکتر با

 را برداشت نگاهشان کرد نکشیع

 ؟ هیک ی_ شاک

 جلوتر رفت یبه نفس اشاره کرد و قدم نینازن

 _ سالم ... دخترمه خانم دکتر !

 ! دیمنتظر باش رونیخب ... پس شما لطفا ب اری_ بس

 کنارش باشم ! دیمن با ی_ ول

لطفا  دیی... بفرما هیجزئ ی نهیمعا هیخانم ،  شهی_ نم

! 

رفت و نفس در اتاق رادبست  رونیبه اجبار ب نینازن

 و مقابل دکتر نشست

 شده؟ ی_ چ

 _ نامزدم ... بهم تجاوز کرده !

 ؟ دی_ محرم بود

 ! می_ بله عقد کرده ا



به  یشتریرا باال انداخت و با دقت ب شیابروها دکتر

 نفس نگاه کرد

... بجز  دیتخت دراز بکش یاون پشت و رو دی_ بر

هم  یا گهید بیچشم ، آس یکنار لب و پا یکبود

 بهتون زده ؟

 بلند شد و سرش را تکان داد یصندل یاز رو نفس

شده ، _ محکم زد تو گوشم ... کنار گوشم زخم

 نه ! ای دهید بیگوشمم آس دونمینم

 جلوتر رفت و از نفس خواست شالش را عقب دکتر

 تر بکشد

 اخم به گوشش نگاه کرد و سرش را تکان داد با

 وونهید ایکرد  ینجوریا یسر باز زد نی_ از تمک

 اس؟

بدون  یمون ... ول ینبوده تا عروس نی_ قرار بر تمک

ادب کردن  یبزنه ، به قول خودش برا یحرف نکهیا

 سوتفاهم بهم حمله کرد ! هیمن ، به خاطر 

 _ سوءتفاهم؟

 _ شکاکه !



سرش را تکان داد و از نفس خواست لباسش را  دکتر

 تخت دراز بکشد ... یدر آورده و رو

 زشیتر بود پشت م قیکه عم یبا اخم نهیاز معا بعد

 نشست و شروع به نوشتن کرد

هست که قانون به من  نیبه ا یدی_ خانم دکتر ... ام

 حق بده ؟

 _ چطور مگه ؟

.. _ آخه اون شوهرمه ... از نظر شرع و قانون .

 قانون طرف مردها باشه ! ترسمیم

 یتونیرفتار کنه ... م انهی_ حق نداشته انقدر وحش

، البته اگر  یو درخواست طالق بد یریبگ لیوک

 گهینم نیدر کل قانون به ا ی... ول یدوستش ندار

 ! یناهنجار گهیتجاوز ... م

 ؟! شهیم یمن چ فی_ پس تکل

حکم  ... دنیکه بهت م ی_ برگه تو ببر به آدرس

و  شهیثبت م یدر دادگستر تتیو شکا خورهیم ییقضا

هم فقط طول درمان  یتونی... م یریبگ لیوک یتونیم

 گهیکه د یمختصر بهش بد یگوش مال هیو  یریبگ

 زنش بلند نکنه ! یدست رو



 _ دوستش ندارم !

 گذاشت زیم یزد و خودکارش را رو یلبخند تلخ دکتر

از زن ها شوهرشونو دوست ندارن  یلی_ متاسفانه خ

مورد در  نی... اما ا کننیم یو به اجبار دارن زندگ

 صیتشخ دی... من فقط با ستیمن ن فیوظا ی طهیح

اش با خودته و  هیرو نوشتم ... بق صمیبدم که تشخ

 خانواده ات !

 تون یی_ متوجه شدم ... ممنونم از لطفتون و راهنما

 گهدارت... خدان زمیعز کنمی_ خواهش م

 _ خداحافظ
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مادرش اقدامات الزم را انجام دادند و به خانه  با

 بازگشتند



 به بابات بگم ! دی_ با

 !کشهیمامان؟ بابا بفهمه منو م یبگ ی_ چ

 اخم کرد و نگاه از نفس گرفت نینازن

 یدیترسی_ بابات تو رو بکشه؟ اگه انقدر از بابات م

 که خوب بود!

به من اعتماد داشت ، من به اعتماد  یلی_ آخه بابا خ

 کردم ... انتیبابا خ

را به  نیسرش را به تاسف تکان داد و ماش نینازن

 برد نگیپارک

 ! رید یلیافتاد نفس ... خ ادتی ری_ د

شدند و دوشادوش  ادهیرا پارک کرد و پ نیماش

 داخل آسانسور شدند گریکدی

داخل خانه  یوقت یبود و حت نشانیمحض ب سکوت

که منصور به  ینزدند ... فقط زمان یرفتند هم حرف

و همراه با  یخانه آمد و در را باز کرد ، نفس به آرام

 التماس با مادرش حرف زد

 _ مامان ... اشکانو به بابا نگو !

نداد و با لبخند به استقبال همسرش  یپاسخ نیازنن

 رفت



 ! ی_ سالم ... خسته نباش

خونه نفس  ی_ سالم ، ممنون ... صبح زود رفت

 چکار ؟

دهد ، نفس از آشپزخانه  یجواب نینازن نکهیاز ا قبل

 ستادیآمد و مقابلشان ا رونیب

 _ سالم بابا

 _ َس ...

صورت نفس دهانش باز ماند  یکبود دنیبا د منصور

 ستادیگام مقابل نفس ا کیبا  یقیو سپس با اخم عم

 کرده باهات؟ نکارویا یسرت اومده؟ ک یی_ چه بال

بود که شوک دوم را به منصور  نینوبت نازن نباریا

 بدهد

 ! امی_ ت

برگشت و با بهت  نیبه طرف نازن یلحظه ا منصور

بفهمد  نیزناز نگاه نا خواستیم یینگاهش کرد ... گو

 نه ! ایکه راست گفته 

 خودمون ؟! امی؟! ت امی_ ت

 _ آره متاسفانه



 هم فشرد و دست مشت کرد یدندان رو منصور

 ! ارمی_ پدرشو در م

_ منصور ! پسر برادرته ... اول از دخترت بپرس 

 چرا !

 سرش را تکان داد یمنطق یبا ب منصور

نداشته  یحق نیهم که داشته باشه ، چن یلی_ هر دل

 ... حق نداشته رو دختر من دست بلند کنه !

 یشماره  یاش را برداشت و بدون معطل یگوش

 برادرش را گرفت

 ما ! یخونه  یایاالن م نی_ الو ... ناصر ... هم

 شده؟! یداداش ؟ چ ی_ سالم ... خوب

... اون پسر نمک  یایاالن م نی! هم یفهمیم یای_ م

 ! یاریبه حرومتو فقط ن

 کرده ؟! یکار امیشده خب ؟ ت ی_ منصور ! چ

 کرده کارستون ...  ی_ آره ... کار

 ! یشده ؟ مردم از نگران ی_ چ

 ! ای_ منم مردم ... زود ب



 کیقطع کرد و به نفس نزد یرا بدون خداحافظ یگوش

 شد ...

بود  دهیند یحد عصبان نیتا کنون پدرش را تا ا نفس

 ت شده بودند... صورتش قرمز شده و چشمانش درش

کن ... بدون کم و  فیشده ؟ از اولشو برام تعر ی_ چ

 ... بدون دروغ ! ادیز

 نییبه مادرش انداخت و سرش را پا ینگاه نفس

 انداخت

 _ نفس ... با تو ام !

پدرش با ترس سرش را باال گرفت و  ادیفر یصدا با

 به حرف آمد ...

... با  امیت یها یاز مهمون یکیتو  شی_ چند ماه پ

 از دوستاش آشنا شدم ... یکی... با ... 

گره دوخته و دستانش را در هم نیرا به زم نگاهش

به پدرش نگاه کند و از  توانستی... نم کردیم

 ! دیپدرش بگو یشکستن خط قرمز ها

... اما انقدر  کردمیاول بهش اعتنا نم ی_ روزها

. کرد که منم .. یراهم سبز شد و انقدر پا فشار یجلو

 منم ... خام شدم و ... قبول کردم !



چشم  یحبس شده اش را رها کرد و از گوشه  نفس

 به پدرش نگاه کرد

 _ خب ؟

 _ کم کم ... کم کم ... عا ... عاشقش شدم ... اما ...

 ؟ی_ اما چ

که  دمیاعتراف کردم که دوستش دارم ... فهم ی_ وقت

 همه اش نقشه بوده ...

 به نفس نگاه کرد انهیاخم کرد و بازجو منصور

 _ نقشه ؟!

اون  نکهیسر من شرط بسته بودن ... سر ا امی_ با ت

 کنه من عاشقش بشم ! یکار تونهیم
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 شد ... قیبا اخم به صورت نفس دق منصور



 _ شرط بسته بودن ؟! سر تو؟!

که اکنون به اشک آغشته شده بود  یبا چشمان نفس

هم فشرد  یانداخت و منصور لب رو نییسرش را پا

... 

 اش ... هی_ خب ... بق

 با اشکان ... ی_ منم ... منم ... سر لجباز

 _ اشکان؟

 ... امی_ همون دوست ت

 _ خب ...

 جواب مثبت دادم ! امیت ی_ به خواستگار

سرش را خم کرد و به چهره  یشتریبا بهت ب منصور

 شد ... قینفس دق ی

برات  یارزش چیکه ه یبا کس ی_ تو به خاطر لجباز

 ؟! یازدواج کرد یرفت گهید یکیقائل نبوده با 

 نبود ... ینطوری_ ا

توان تحمل وزنش را نداشتند که  شیزانوها ایگو

نشست و دستانش را در هم گره کرد و  یروس راحت

 دامه داد ...ا



اون  شتری، از من ب دمیرو فهم تیواقع ی_ وقت

 گفتیبود و اومد دنبالم ... م مونیناراحت شد ... پش

 یدوستم داره و االک همه چ گفتیحماقت نکن ... م

فرق کرده ... منم باورش کردم ... باور کردم که 

 دوستم داره !

اش نشست و از نفس  یکنار یصندل یهم رو منصور

 سوال کرد

 ؟ یدوستت داره چکار کرد یدیفهم ی_ وقت

 رو زدم ! یینها ی_ ضربه 

 ؟! یینها ی_ ضربه 

 در اومدم ! امی_ به عقد ت

طاقت نداشت با خشم بلند شد و  گریکه د منصور

 دیکش شیموها نیدست ب

 ی... نفس ! تو حماقت رو از حد گذروند ی_ وااااا

دارم ... تو  یاحمق نیبه ا یخترد شهی... باورم نم

با  دونهیکه نم یآدم دوزار هیگرفتن انتقام از  یبرا

 !؟یخودش چند چنده ... خودتو فدا کرد

 _ آخه ...



صحبت به نفس را نداد  یادامه  یاجازه  ادشیفر با

... 

 دهیکش هی خواستی_ خفه شو ... حرف نزن ... دلم م

 یها دنیز کشبهت ... به جبران تمام نا زدمیام من م

به الالت گذاشتم ،  ین یچند سال ... انقدر که ن نیا

آزادت بذارم و بهت حق  کردمیسرم فکر م ریخ

...  یایو درست بار م یشینم یانتخاب بدم ، عقده ا

و  یدونیخودت م ستمن و مامانتو دو کردمیفکر م

متاسفانه تو ما رو قد  ی... ول یگیبه ما م زویهمه چ

... چه برسه به آدم و پدر و  یخر هم حساب نکرد

 مادر !

 _ بابا ...

صداتو بشنوم ... من اگه  خوامینگو نم یچی_ ه

دختر  یکرده ، فکر کرد یغلط نیچن امیت دونستمیم

 ؟! دادمیبهش م

 _ اما ...

 پرسمی_ فقط به سوالم جواب بده ؟ دو تا سوال ازت م

 ... یراستشو بگ خوامیو م

 _ چشم



 ؟ی_ دوسش دار

با تعجب و به ضرب سرش را باال گرفت و به  نفس

 پدرش نگاه کرد

 و؟ی_ ک

 خشک تر شیتر شد و صدا قیاخمش عم منصور

 ! اموی... ت گمیباشه ؟ شوهرت رو م ی_ قراره ک

 انداخت و پاسخ داد نییبه سرعت سرش را پا نفس

 _ نه !

 چرا کتکت زد ؟ شبی_ د

 _ چون ... با اشکان حرف زدم !

شده بود مچ دست نفس را  جیگ یکه حساب منصور

 گرفت و فشرد ...

آدم بگو منم بفهمم ... اشکان کجا بوده که تو  نی_ ع

 ؟ یباهاش حرف زد

بود ... اومد با من حرف زد و  نایتو مجلس ل شبی_ د

 و ... دید اممیت



 ی؟ اگه بال یرفت یدنبالش راه افتاد هیعصبان یدی_ د

 یعصبان مردها یدونی؟ نم یچ اوردیسرت م یبدتر

 ؟! ستین شونیحال یچیبشن ه

نداشت  یجواب چی... ه زدیفقط توانست اشک بر نفس

 خراب کرده بود و قائله را باخته بود ! ی... حساب

دخترش را نداشت ،  یاشک ها دنیکه تحمل د منصور

آب  یوانینگاه از نفس گرفت و به آشپزخانه رفت ... ل

از التهاب درونش کاسته شود ...  یخنک خورد تا کم

 آرامش ! یاز ذره ا غیاما در

 فتویو تکل ادی_ پاشو برو تو اتاقت ، تا عموت ب

 روشن کنم !

بود ،  دهیاحساس پدرش ترس یکه از لحن ب نفس

بپرسد ... به سرعت به اتاقش  یجرات نکرد سوال

 تخت انداخت ... یرفت و خودش را رو

 شینقدر که صدا... آ ختیو اشک ر ختیر اشک

 گرفته و چشمانش خشک شد ...

بود ...  امدهین شیو هنوز عمو گذشتیم یساعت مین

 رفتن از اتاق را هم نداشت رونیتوان ب



که با  ردیتماس بگ نایاش را برااشت تا با ل یگوش

 بدون پاسخ مواجهه شد یتماس ها لیس

تماس از  ۸و  نایتماس از ل ۵تماس از اشکان و  ۴۰

 ! امیت

 دنیاش زنگ خورد ... با د یلحظه باز گوش نهما

بخواهد  نکهیاشکان دستپاچه شد و بدون ا یشماره 

 تماس را لمس کرد کونیآ

را کنار گوشش گذاشت و در سکوت گوش  یگوش

 سپرد ...

 _ نفس ...

... _ 

؟ حالت خوبه ؟ جان اشکان فقط  ی_ نفس ... خوب

و من ِ احمق کارو  یکلمه بگو ... بگو که خوب کی

 خراب نکردم !

 ... دیجمله بگو کیدر جوابش فقط توانست  نفس

 وارید رودیم ای_ خشت اول گر نهد معمار کج ... تا ثر

 کج !

دلش  گرید یرا خاموش کرد ... حت یو گوش گفت

 ! ردیتماس بگ نایبا ل خواستینم



نبود که بتواند  یزیپر بغض اشکان ... چ یصدا

 ! رتشیبگ دهینشن
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 محض آمدن ناصر ، منصور نفس را صدا زد ... به

نگاه  شیبه چشمان عمو توانستیداشت و نم استرس

 کند

مهربان بود و او را دوست  اریناصرش بس عمو

 داشت ... 

 کرده ! ییچه خطا دیبگو توانستینم

سالم نفس ، منصور به طرفش آمد و  یصدا دنیشن با

 دستش را گرفت

 دسته گل پسرتو ! نی_ بب



 یکبود دنیشد ... با د رهیبا دقت به نفس خ ناصر

 صورتش بهت در نگاهش نشست یها

 _ دعواتون شده عمو ؟

 نفس منصور جواب داد یبجا

 _ از دعوا گذشته !

 را دست گرفت لشیهم اخم کرد و موبا ناصر

بوده که  یچه غلط نیا نمیبب امیت زنمی_ االن زنگ م

 کرده !

 خوامینم ی... من حت ی_ الزم نکرده بهش زنگ بزن

 ! وفتهینگام بهش ب

... حلش  میزنیحرف م ادیداداش ؟ ب یگیم ی_ چ

نفس بلند کرده ...  ی... غلط کرده دست رو میکنیم

 ... یول

رو هم  ایکار دن نینداره ... نفس بدتر یلو گهی_ د

... به خاطر من و به  اممیت یکرده بود ، من عمو

...  کردیدخترم بلند م یدست رو دیحرمت من نبا

... نامرد بودم اگه  گفتیدردشو به خودم م ومدیم

 ! رمیطرف حق رو نگ



 ی... ول کنمیم هشی_ حق با شماست ... منم حتما تنب

 و ... ادیب اممیت دیاجازه بد

منو ، حرفم  یشناسی... م نمشیبب خوامی_ گفتم نم

 ! شهیدوتا نم

 داداش ؟! هی_ منظورتون چ

که دست  ی... داماد رمیطالق نفس رو بگ خوامی_ م

 ! خورهیبزن داشته باشه به درد من و دخترم نم

 مینیبب ادی... اما بذار ب کنمینم دییتا اموی_ منم کار ت

 ... یچ

 تیهم حرف ناصر را قطع کرد و با عصبان باز

 جوابش را داد

 ! شهیو دو تا نم هیکی_ گفتم حرف من 

 ه؟ی_ خب حرف نفس چ

 ! می... بهتره کشش ند زنهی_ نفس هم حرف منو م

 دمیبهش م ی، درس رسمیم اموی_ من خودم حساب ت

 نگاه چپم به تفس نندازه ! یحت گهیکه د

 طالق ! تموم شد و رفت ... گمی_ م



به نفس و سپس به ناصر انداخت و  یگرید نگاه

 وار در هوا تکان داد دیانگشت اشاره اش را تهد

 یمون سر جا یبرادر یخوایناصر ... اگه م نی_ بب

سرو صدا و  یخودش بمونه و روابط بهم نخوره ، ب

دخترمو طالق بده ... وگرنه من  ادیدردسر بگو ب

 کنار ! ذارمیم بوسمیام م یو برادر رمیگیم لیوک

 

 همه خشم منصور متعجب بود ... نیاز ا ناصر

دانه اش  کی یکیدختر  یبرادرش چقدر رو دانستیم

 ادیز شیبرا تیحد عصبان نیحساس است ... اما تا ا

 بود

 یحرف ها شهیبود و هم یا یمرد منطق منصور

 ... اما حاال ... کردیگوش مطرف مقابل هم

 دوخت و سرش را تکان داد نیبه زم نگاه

، اگه نفس هم  دیشما بگ ی... هر چ_ باشه داداش 

 ادیب گمی... م ستین یدوست نداره حرف امویت گهید

 طالق ! یمحضر برا میبر

از روز عقدشان تا  یینفس ِ نفس باز شد ... گو راه

 کنون هوا را  استنشاق نکرده بود !



 ! کنمیاموش نم_ ممنون عمو جون ... لطفتونو فر

زد و گفت او  شیصدا نیخواست برود که نازن ناصر

 کندیم یرا تا مقابل در همراه

 نیکرد و با نازن یاز منصور و نفس خداحافظ ناصر

 داخل آسانسور شدند

 زد شیصدا اطیبا احت نینازن دندیکه رس اطیح به

و  دیبگو خواهدیم یزیزن برادرش چ دانستیم ناصر

اش  یبا آرامش ذات نی... بنابرا تواندیمقابل منصور نم

 نگاه کرد  نیبه نازن

 _ من سراپا گوشم زن داداش

...  دیموضوع را بگو نیا یچطور دانستینم نینازن

نداشت و گفتنش به ناصر ِ آرام ، بهتر  یچاره ا یول

 از منصور ِ پر از خشم بود

 خبره ! یهست که منصور ازش ب ی_ موضوع

 جلوتر آمد یقدم شد و شتریناصر ب استرس

 شده؟ ی_ چ

نرسونده ... بلکه به  بیفقط جسما به نفس آس امی_ ت

 زده ! بیروحش هم آس



 نگاه کرد نیگره خورده به نازن یبا ابروها ناصر

 ! شمی؟ متوجه منظورتون نم یچ یعنی_ 

 ... به نفس ... تعرض کرده ! شبی... اون د یعنی_ 

حبس شده اش را رها کرد و نگاهش را به  نفس

 دستانش دوخت ...

 دیبع امیهمه قباحت از ت نیناصر باز ماند ... ا دهان

 بود !

 ؟! دی_ مطمئن

را  شیها دهیبپرسد تا شن توانستیرا م نیهم تنها

 باور کند

...  شهی_ من به منصور نگفتم ... چون بشنوه بدتر م

 میخونه رفت مییایب نکهیبله ... مطمئنم ... قبل از ا

 امی، بهتره به ت میهم کرد تی... شکا یقانون یپزشک

 نیبه طالق بشه ... چون هم یدردسر راض یب دیبگ

 خوامیبه بچم خورده و نم یبد یهم ضربه  شیجور

 بشه ! تیاذ نیاز ا شتریب

توان حرف زدن نداشت ... دهانش را چند  گرید ناصر

 ا تکات دادبار باز و بسته کرد و در آخر سرش ر

 محضر ! ارمشی_ چشم زن داداش ... کت بسته م
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طول خانه را قدم زد و به منصور  یبا کالفگ نینازن

 نگاه کرد

کار  میرینگ لی... تا وک شهیمنصور ... نم شهی_ نم

 ! شهیتموم نم

سرو  یب دیبا نکاریندارم ، اما ا لیبا وک ی_ من مشکل

 صدا و بدون دعوا و دردسر تموم بشه !

 امیت فیماهه حر کی یسرو صدا وقت یب ی_ چطور

 ؟! دمیطالق نم گهیو م دینشد

 _ غلط کرده !

 ! یبگ یبلد نوی_ فقط هم



چک و چونه اش رو  رمیچکار کنم؟ برم بگ یگی_ م

 ؟! زمیربهم ب

! با  شهی_ منصور ... با داد و دعوا کار درست نم

 لیوک دی... فقط با ادیکوتاه نم امیتشر تو و ناصرم ت

 گرفت و از راه قانون جلو رفت !

 یمثال به چه درد دیکه گرفت ی_ حاال اون طول درمان

 خورد؟

با  یزندگ تیصالح نکهیا ی_ همون مدرکه برا

 دخترمو نداره !

_ کار به دادگاه و قانون بکشه ممکنه بگه زنم با 

دوست پسر سابقش رابطه داره ... ممکنه سنگ 

 سارش کنن !

 مبل نشست یدست به سرش گرفت و رو نینازن

 نیچن خوادیم یتو ؟ با چه مدرک ی_ چقدر ساده ا

خود نفس به خاطر  تیبزنه ؟ در ضمن ... شکا یتهمت

 ! امهیشکاک بودن ت

نشست ...  نیشانه باال انداخت و مقابل نازن منصور

از بسته بودن  یبه در اتاق نفس انداخت و وقت ینگاه

 جواب داد نیآن مطمئن شد آرامتر از نازن



 شیهم کار پ لی... اگه با وک گمی_ به خاطر خودش م

 شیحداقل با زبون خوش راض ینجوریا ؟ینره چ

 ! کنهی؛ منم نتونم ناصر مجبورش م میکنیم

 و سرش را تکان داد دیکش شیموها نیب یدست نینازن

!  نیرو متقاعد کن امیت نیتونی_ نه تو، نه ناصر ... نم

 یاون از اول نفس رو دوست داشته و سالها ازش ب

... حاال که بدستش آورده محاله بذاره بره  دهید یمحل

! 

آدم از عشقش  نیع خواستی_ عاشقش بود ، م

 دخترم بلند کنه ! یت رودس نکهیمواظبت کنه ! نه ا

 ... نه من ! یبه خودش بگ دیبا نوی_ ا

 شهیم نیحرف بزن ، بب لیوک هی_ باشه ... تو برو با 

با زبون  کنمیم ینه ... منم سع ایبرد  شیاز پ یکار

 به طالق کنه ! یخوش از ناصر بخوام پسرشو راض

 شیتکان داد و سپس از جا دییسرش را به تا نینازن

 ختیر یه آشپزخانه رفت و سه فنجان چابلند شد ، ب

 و نفس را هم صدا زد

 ! یچا ای_ دخترم ب



 دهیپدر و مادرش را شن یاز صحبت ها یکه کم نفس

نگاه  یرفت ... رو رونیاز اتاقش ب یلیم یبود ، با ب

 کردن به پدرش را نداشت ...

 بود ! دهیماه نگاه از پدرش دزد کی نیا تمام

نشستن و به  یرا انتخاب کرد برا یصندل نیتر دور

توجه به  نکهیشد ... بدون ا رهیخ ونیتلوز یصفحه 

 خاموش بودن آن کند !

دخترش را متوجه شده بود  راتییکه تمام تغ منصور

 و سر تکان داد دیبا افسوس آه کش
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 یکار چیاو ه یپدرش قول داده بود بدون اجازه  به

 امیت یبه تلفن ها نیزودتر از ا یلینکند ، وگرنه خ

آمد بارش  یهرچه از دهنش در م دادویجواب م

 ! کردیم



 شیبه تلفن ها دید یو وقت زدیاول زنگ م یروزها

 ها شروع شد ... امکیپ لیس دهدیپاسخ نم

 یکه انگار اتفاق ی... طور یمعمول یحرف ها اول

 ! وفتادهین

جلو آمده بود و در  یو با عذر خواه انهیدلجو سپس

 و ناسزا ! دیآخر با تهد

بهشان داد و نه به پدر و مادرش گفت  ینه جواب نفس

! 

... وگرنه  دیکشیرباط شده بود و فقط نفس م کی مثل

 رفته بود ! نیاز ب گریاش د یشگیآن طراوت هم

 ینشان نداده بود و با ب یهم رغبت نایل دنیه دب یحت

سر درد را بهانه کرده بود تا به اتاقش  یحوصلگ

 برود و بخوابد !

اعصاب بودند ...  یروزها تنها همدمش قرص ها نیا

 دیرسیبودن نم یخنث نیکه اگر نبودند به ا ییقرص ها

! 

ننشسته بود ... مدام  کاریب انیم نیهم در ا اشکان

 داشت ! دنشیو اصرار به د زدیزنگ م



 دهیدختر سابق نبود ... حماقت را بوس گرینفس د اما

 و کنار گذاشته بود !

آزاد شود از بند  خواستی... م ردیطالق بگ خواستیم

 ! دیکشیم دکیکه نام شوهرش را به  یمرد

انقدر عاشق است که مثل موم در  امیت کردیم فکر

کند  غیدستش باشد و قصد داشت خودش را از او در

 باشد ... شیتمام دل سوختن ها هیتا تنب

به  یدندان طمع مردان گرگ سفت ، وقت دانستینم اما

 یگوشت برسد ... تا دندان در گوشت فرو نکنند و بو

 !شوندینم الیخ یخون راه نندازند ب

جسد روحِ نفس  یبود و  بو دهیدر یچون گرگ امیت

 بود ! دهیچیهمه جا پ

با خبر نشود ...  یکس لیکرده بود از فام دیتاک منصور

هم  ناینزده بود و از ل یبه خواهرش هم حرف یحت

 کند... یاطالع یخواسته بود در مقابل مادرش ابراز ب

را به منصور گفته بود و  تیواقع یکم کم همه  نینازن

که سر تک دخترش آمده بود  ییبال دنیمنصور با شن

 ! دیرس یوانگی، به مرز د



و  ستادیآوردن که نفس خودش مقابل پدرش ا شانس

تا کشتن  دیبرود ... وگرنه شا رونینگذاشت از خانه ب

 ! رفتیم شیهم پ امیت

 _ نفس !

به پدرش نگاه  یجیخورد و با گ یدیتکان شد نفس

 کرد

 د؟ی_ جانم ؟ منو صدا زد

 _ آره بابا ... حواست کجاست ؟ چند بار صدات زدم

 ... تو فکر بودم ! دی_ ببخش

 ییپاگشا یو شوهرش رو برا نایل خوادی_ مامانت م

همه وقت بگذره و  نیا ستیدعوت کنه ... درست ن

 نیبا ا یدعوتش نکنم ... تو مشکل ییمن به عنوان دا

 ؟یندار هیقض

د لبخند کر یتکات داد و سع یسرش را به نف نفس

 بزند

 ؟ی_ نه بابا ... چه مشکل

... هم دل تو باز  میکنی_ هم دامادشونو دعوت م

 ! شهیم



وقت  چیکه شکسته ه یدل دیبه پدرش بگو امدین دلش

... فقط شانه باال انداخت و تلخند  شودیباز و بسته نم

 زد

 دی_ هر طور شما صالح بدون
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پدرش و  ینشست و به ظاهر به حرف ها نایاز ل دور

 ی... اما تمام مدت حواسش در پ دادیگوش م نایپدر ل

 ... کردندیم پیتا یگوش یبود که رو یعادیدستان م

 ! ستیک عادیمخاطب م دانستیم

 دیگویم قشیرف یاز حال خرابش برا عادیم دانستیم

 ناراحت بود ... تیوضع نیو از ا

جلو برود و در صورتش براق شود که  خواستیم

 ! ستیمن به تو و دوستت مربوط ن یزندگ



 مهمان بود و احترامش واجب ! اما

 ببرد ! نیحرمتش را از ب شدینم

را صدا  نایبلند شود و ل شیتوانست با اخم از جا فقط

 بزند

به دنبالش ... هنوز  نایبه اتاقش رفت و ل یاشاره ا با

براق  نایدر اتاق را کانل نبسته بود که در صورت ل

 شد

 ؟ کنهیچت م یساعته با ک هی عادی_ م

 چشم درشت کرد و چهره اش متعجب شد .. نایل

 _ واه ... من چه بدونم !

داره با اون اشکان گور  یدونینم یعنی؟  یدونی_ نم

داره آمار منو  یدونینم یعنی! کنه؟یچت م یبه گور

داره از وضع اسفناک من  یدونینم یعنی؟  دهیبهش م

 ؟! گهیبهش م

شکاک بودن و حساس شدن نفس به  نیکه از ا نایل

پاسخ در اتاق را باز کرد و  یستوه آمده بود ، بجا

 رفت ! رونیب



بدتر  یناراحت شده ، با حال نایل نکهیبه گمان ا نفس

دستانش  نیتختش نشست و سرش را ب یواز قبل ر

 گرفت ...

نگذشته بود که در اتاق به صدا در آمد و با  یقیدقا

 عادیو به دنبالش م نایکه نفس گفت ، ل یدییبفرما

 داخل شدند

نگاه کرد و  نایو ل عادیبا بهت و دهان باز به م نفس

 به حرف آمد نای، ل ستیقبل از آنکه بپرسد موضوع چ

 تو بده ! یجان گوش عادی_ م

و سپس به نفس انداخت  نایبه ل یبا تعجب نگاه عادیم

و  آوردرونیشلوارش ب بیاش را از داخل ج یو گوش

 گرفت نایمقابل ل

 _ رمزش هم بزن !

 نایکه خواسته بود را انجام داد و منتظر به ل یکار

 نگاه کرد

 زم؟یشده عز ی_ چ

 ؟یکردیچت م یبا ک ی_ داشت

 ! یک چی_ با ه

 ! یکنیم پیتا یساعته دار هی_ 



اش مشغوله  یو با کنار دست زنهیم یحرف ی_ هر کس

زدم  یتو گوش یگشت هی... منم حوصله ام سر رفت و 

سرچ کردم ... چطور مگه ؟  خواستمویکه م یو مطالب

 ؟! یبه من شک دار

را باز کرد و  عادیواتس اپ م یها امیبا لبخند پ نایل

چند روز  یبه اشکان برا امشیپ نیآخر دید یوقت

 را مقابل نفس گرفت یآسوده گوش یالیاست با خ شیپ

نفس چرا ، شک کرده که نکنه  ی... ول زمی_ نه عز

 ! یکنیبا اشکان چت م یدار

 جواب داد یابرو باال انداخت و با لودگ عادیم

بشه و هر جا برم به دوستم  ی_ مگه دخترم که هرچ

 خبر بدم ؟!

رد  یامینگاه کرد ... امروز پ عادیم یها امیبه پ نفس

قبل چرا ... که  یو بدل نشده بود ... اما روزها

 از طرف اشکان بود شترشیب

و نخواند ... تمام وجودش  ردینگاهش را بگ نتوانست

 را خواند شیها امیپ نیچشم شد و آخر

 ؟ ی) ازش خبر دار

 حالش چطوره ؟ یدونیم



 سوال از نامزدت بکن خب ... هی

سرمو بذارم  خوادی... دلم م عادیم شمیم وونهید دارم

 ! رمیبم

خودم ، خودمو خفه کنم که  یبا دستها خوادیم دلم

 همه درد و رنج نفس شدم ( نیباعث ا

نگاهش  نایو ل عادیادامه اش را بخواند ... م نتوانست

 نبود ! زیجانیاز ا شیو مکث ب کردندیم

متر که آرا یگرفت و با دل عادیرا به طرف م یگوش

 شده بود به حرف آمد

 ! خوامیکه بهتون شک کردم ... معذرت م دی_ ببخش

 یفکر نیچن هیعی... به هرحال طب هیچه حرف نی_ ا

 ! نیکن

...  دیبهش نگ یچیمن ه ی_ لطفا راجع به من و زندگ

 ازم داشته باشه! یخبر چیه خوادیدلم نم

 راحت ! التونی_ چشم ... خ

 از اتاق اشاره کرد و لبخند زد رونیبه ب نفس

 ! دیی_ سر پا نگهتون ندارم ... بفرما

 از اتاق خارج شدند ... نایو سپس ل عادیم ابتدا



مقابل  عادیاشکان به م یکه مدام حرف ها ینفس ماند

 ... رفتندیچشمانش رژه م

و حال بدش خوشحال  یخودش نبود که از نگران دست

 بود !
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شده و مهمانان همه رفته بودند ... ساعت هنوز  شب

ساعت قبل که مهمانان رفتند  کیبود ... اما از  ازدهی

 خواب را بهانه کرد و به اتاقش رفته بود !

 یگوش امکیپ یرا سکوت فرا گرفت که صدا خانه

 دیا شناش ر

 را برداشت یتخت بلند شد و گوش یرو از

 در خونه تون! یجلو ای_ ب

 ! یدستور یاز اشکان با لحن یامیپ



 شیب یبه لرزش افتاد ... از او متنفر بود ... حت دلش

که سرش آمده  ییو او را مسبب تمام بالها امیاز ت

 ! دانستیم

اش را باز نکند و  یبعد امیپ اوردیدلش طاقت ن اما

 ! ندینب

شب ها قبل  یعادت دار دونمی... م یداریب دونمی_ م

و به  یدو ساعت تو اتاقت تنها باش یکیاز خواب 

اعصابت  یوقت دونمی! م یفکر کن یکه گذروند یروز

 ! ادیخورده خواب به چشمت نم

 

او را خوب بلد بود  نکهی... از ا ختیبهم ر اعصابش

 حالش بد شد !

گفته بود و  شیبرا شیدر مورد خصلت ها خودش

 افسوس که در حافظه اش ماندگار شده بود !

 او نوشت... نباریرا فشرد و ا یگوش

 که ازت متنفرم ! یبدون دیبا نمی_ پس ا

 تا جوابش را بدهد ... اما جوابش آمد دیطول کش یکم



... از همه ! اما  امی_ متنفر باش ... از من ... از ت

 یزیاشک بر ی! حق ندار یخودتو آزار بد یحق ندار

 تموم شده ! ایدن یو فکر کن

، نه به  زمیری، نه اشک م دمی_ نه خودمو آزار م

 ! ییکه برام تموم شده تو یتموم شده ! اون اینظرم دن

 

نشسته  نشیکه مقابل درب منزلشان در ماش اشکان

جواب نفس لبخند زد ... خوشحال بود  دنیبود ، با د

نرفته  نیاز بنفس  یمبارزه طلب ی هیکه حداقل روح

 است

تو تموم شدم ، اما تو که  ی_ باشه قبول ... من برا

 !  یمن تموم نشد یبرا

 _ تمومش کن اشکان !

! من تا خوِد صبح  نییپا ایتموم بشه ب یخوای_ اگه م

 ! نمیشیدر خونه تون م یجلو

اشکان خطابش کردهدبود در  نکهیاز ا یخوب حس

اسمش را  یواژه ها توانستیدلش نشست ... کاش م

 از زبانش بشنود !



و خودخواه بود  ردیطالق بگ خواهدینفس م دانستیم

 خوشحال بود ! انیجر نیکه از ا

افتاده  شیبرا یچه اتفاق عادیبعد از جشن م دانستینم

.. 

 چیه زندیآخر م میبه س یوقت امیکه ت دانستیفقط م 

 ! کندیو هر چه رشته را پنبه م شناسدیرا نم یکس

 یکه برا یرا پنبه کرده بود ... رشته ا نفس نباریا و

 بود ! دهیکش یادیبدست آوردنش زحمت ز

 _ دست از سرم بردار

 یفرج دی، شا ای_ گفتم که ... حرف دارم باهات ... ب

 شد و منم دست از سرت برداشتم !

 ... شر مرسان ! ستین دیتو ام ری_ ما را به خ

اتاق نفس  یبه پنجره  یهم لبخند زد و با نگاه باز

 کرد پیتا

 ! رمینم یای_ تا ن

 پاهات سبز بشه ! ری_ انقدر بمون تا علف ز

 _ حرف دارم

 ! ستی_ برام مهم ن



 کمک کنه ؟! امیاگه به آزاد شدنت از دست ت ی_ حت

آخرش را  امینفس پ دانستی... نم امدین یجواب گرید

 نه ! ایخوانده 

 به آمدن دارد ! میاگر خوانده تصم ای
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 زده بودند ... خیداشت و دستانش  استرس

 نه ! ای دیگو یاشکان راست م دانستینم

 بود ! شیروزها نیا یآرزو امیاز دست ت یراحت

 خودش را بدبخت کرده بود ! خودش

 وانهید کیکه  دیشنیجمله را م نیروز از پدرش ا هر

 توننیآدم عاقل نم یاندازد و کل یدرون چاه م یسنگ

 ! ارنیدرش ب



روزها  نیا کرد،یم دشیتمج شهیکه هم یپدر

 دادیرا از رو بسته بود و نفس بهش حق م رشیشمش

! 

 کرده بود ! دیپدرش را نا ام پاک

بود و دوازده  کیبه ساعت انداخت ... نزد نگاه

 منتظر است ! ایاشکان رفته  دانستینم

را نگاه کرد ... خودش بود  رونیاتاقش ب یپنجره  از

پشت فرمان  نشیرنگ که سرنش اهیس نی... آن ماش

 از او مشخص بود، خوِد اشکان بود ! یا هیبود و سا

 اراده دستش به سمت مانتو و شالش رفت ... یب

چه شد ... فقط خودش را در سالن مقابل در  دینفهم

 ! افتیخانه شان  یورود

تا دور خانه را نگاه کرد ... پدر و مادرش خواب  دور

 بودند و خانه غرق سکوت بود !

 گری... به مادرش قول دادهدبود د دندیلرزیم دستانش

انجام ندهد ... اما اکنون داشت قولش  یکار احمقانه ا

 ! گذاشتیم شیپا ریرا ز
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 یرا از رو دیصدا باز کرد و کل نیخانه را با کمتر در

 در برداشت

 !دیوارد آسانسور شد توانست نفس بکش یوقت تازه

روحش  یب یبه چهره  یآسانسور نگاه ی نهیآ در

 انداخت و پوزخند زد

 بود! دهیند نگونهیوقت او را ا چیه اشکان

 مهم نبود شیباال انداخت ... اصال برا یا شانه

اکنون اشکان را نه به خاطر عالقه اش ، بلکه به  او

 ! ندیبیبهش بکند م تواندیکه م یخاطر کمک

 زد شهیبه ش یو ضربه ا ستادیراننده ا یپنجره  کنار

باال رفت و  شیجا خورد ... ابروها دنشیبا د اشکان

 تعلل کرد

از آمدنش  گرینفس آمده باشد ... د شدینم باورش

 شده بود ! دیناام



 شد ادهیرا باز کرد و به سرعت پ نیماش در

 _ سالم !

در صورت نفس به گردش در آمده بود که  نگاهش

 شد رهینفس اخم کرد و به چشمانش خ

 ! یاحوال پرس یبرا ومدمی_ ن

 عقب رفت یاز چشمان اشکان گرفت و قدم اهنگ

 ؟ یدونیم امیاز ت ی_ چ

 اشاره کرد  نیبه ماش اشکان

 بهت بگم ! نی... بش شهیکه نم ینجوری_ ا

به تمام  یاحمق ساده  هی ؟یفرض کرد ی_ منو چ

از کجا معلوم گازشو  ن،یتو ماش نمیبش امیمعنا ؟ ب

 وفتهیبرام نم یاز کجا معلوم اتفاق ؟یریو نم یریگینم

 ؟!

اشکان باال رفتند و نگاهش رنگ غم گرفت  یابروها

... 

 ؟یاعتماد یحد بهم ب نی_ تا ا

 ! نیاز ا شتریب یلی_ خ

 اشکان نشست ... یدر چهره  یو ناراحت اخم



موقع شب  نی، پس چرا ا یاعتماد ی_ اگه انقدر بهم ب

 ؟! یو به حرفم گوش کرد یاومد

 باال گرفت ... جلو آمد و سرش را یقدم نفس

که  رندیگیقرار م یطیوقتها آدم ها در شرا ی_ بعض

 نی... اومدن منم به هم شهیمعنا م یخطر براشون ب

 بود ! لیدل

 خاصه ! طتیحد شرا نیتا ا یعنی_ 

به  یحرفها خطر نکردم نصفه شب نیا ی_ من برا

 اتو بزن ! ی... حرف اصل امیحرفت گوش بدم و ب

 یکند ، دست تینفس را اذ خواستینم گریکه د اشکان

 و نفسش را رها کرد دیکش شیموها نیب

موضوع  نیبفهمه ... ا یکس انویجر نی_ قرار نبود ا

تو  یبرا دیسراغ من و شا ادیصاف م امیکه لو بره ت

بد بشه و بفهمه که من بهت گفتم ... اما  یهم حت

 ارزشش رو داره !

 چشمان نفس نگاه کرد و ادامه داد به

 ! یازش جدا بش یخوای_ البته اگر م

 سرش را تکان داد نانیبا اطم نفس

 جدا بشم ! خوامی_ صد درصد م



 افتاد که ... ی؟ اون شب چه اتفاق کدفعهیشد  ی_ چ

 ! یبود دهی، تا حاال فهم ی_ اگه قرار بود بفهم

 دیسرش را تکان داد و دست به صورتش کش اشکان

دوسته ... در  یکیبا  امیکه ت شهیم یدو سال یکی_ 

 از دوست ! شتریکم ب هیواقع دوست که نه ... 

 کرد زیابرو باال انداخت و چشمانش را ر نفس

 دختر؟ هی_ 

 زن !  هی_ 

 ... افتینفس گرد شد و ضربان قلبش شدت  چشمان

 !؟ی_ چ

 ساله ! ۴۵،  ۴۰زن حدودا  هی_ 

 ؟! یکنیم ی_ شوخ

ش را کرد و خواست برگردد که اشکان جواب یا خنده

 داد

خونه ام تو مرزداران براش  هیاش کرده ...  غهی_ ص

 انیجر نیهم بجز من از ا یکس چیاجاره کرده ... ه

 خبر نداره !

 تکان داد یشانه باال انداخت و سرش را سوال نفس



؟ اونم االن که  خورهیبه چه درد من م انیجر نی_ ا

 ؟ یآدمم ؟ چرا قبل از عقدمون نگفت نیزن ا

 

 اشکان رنگ غم گرفت ... نگاه

 ؟ کردیبه حالت م یفرق گفتمی_ م

 تکان داد یسرش را به نف نفس

 ! کنهینم یاالنم فرق ی_ نه ! ول

پدر و  خوادیاصال نم امی! ت کنهی_ چرا ... فرق م

مادرش ، مخصوصا مادرش بفهمن ... به خصوص 

هنوزم  دونمیساله بوده و م ۵اشون  غهیکه ص

که اگه راحت  یکن دیودشو تهدخ یتونی... م نتشیبیم

موضوع رو به مادر  نیطالقت بده ا ادیدردسر ن یو ب

تو دادگاه  یتونی... اگرم گفت بگو که م یگیو پدرش م

 ! یاش استفاده کن هیبر عل

 کرد یزینگاهش کرد و اخم ر یکم نفس

 سراغت ! ادیکه م یدونی؟ م ی_ تو چ

،  ارهیسرم ب تونهیکه نم یی... من بال ستی_ مهم ن

 تار موت ! هی یام فدا ارهیب



عقب رفت  یکه قدم اوردینگاه اشکان را تاب ن یرگیخ

کرد  یخداحافظ یو به آرام دیپا چرخ یپاشنه  یو رو

! 

 و تحملش را نداشت ... دیتپیاز حد م شیب قلبش

 بتشیپدر و مادرش متوجه غ نکهیاسترس ا یطرف از

 امیت انیجر دنیکه از شن یشوک ینشوند ... از طرف

 نگاه آخِر اشکان ! گریبهش وارد شد و از طرف د
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 امیت یها و زنگ ها امیکدام از پ چیمدت به ه نیا در

 پاسخ نداده بود !

 داد امیامروز خودش به او پ اما

 شاپ باران یکاف ایب ۵_ امروز ساعت 

 شد ...  رهیخ یرا زد و به گوش ارسال



 دیو فکر کرده بود ... به نظرش با دهیصبح نخواب تا

 ! کردیفرصت استفاده م نیاز ا

، چون بردش در گرو  دیبه مادرش بگو توانستینم

 راز بود ! نیماندن ا یمخف

 دادیم تیابا زبان خوش به طالقش رض امیاگر ت البته

... وگرنه نه تنها مادرش ... بلکه تمام شهر را خبر 

 ! کردیم

داشت و تمام روز را در اتاقش ماند ...  استرس

 یشیو ته آرا دیرا پوش شیبود که لباس ها ۴ساعت 

 هم کرد

تا چهره اش گرفته و  دیرنگ شاد پوش یها لباس

 نباشد نیغمگ

زن رنجور و  کیدر برابرش پر قدرت باشد ، نه  دیبا

 دردمند !

 رفت و با مادرش روبرو شد رونیاتاقش ب از

 _ سالم

 هوا سالم کرده بود ! یشده بود و ب دسپاچه

 کرد یزیبا ظن نگاهش کرد و اخم ر نینازن

 ؟ ی... کجا به سالمت ری_ اوغور بخ



 بزنم ! یچرخ هی رونیب رمی_ م

 خبر؟ ی_ چطور ب

 رف در رفتنگاه از مادرش گرفت و به ط یکالفگ با

جار بزنم که  دیخبر بدم ؟ نکنه توقع دار دی_ مگه با

که نفس با وجود شکست  دیو آگاه باش دیمردم بدان یآ

 ! رونیب رهیکه خورده ، داره م یبزرگ

 

که قصد نداشت دخترش را ناراحت کند ، با  نینازن

 افسوس سرش را تکان داد

 ! یانتظار داشتم به من بگ ینبود، ول نی_ منظورم ا

به  ییمادرش ناراحت شده ، با دلجو دیکه فهم نفس

 طرفش رفت

به سرم  ییهوا هی رمیبگم مامان جانم؟ م ی_ چ

حوصله تر بودم ،  یبخوره ... امروز از صبح ب

 حالم عوض بشه ! خوامیم

به چشمان نفس نگاه کرد و با لبخندصورتش  نینازن

 را قاب گرفت

 ؟ آره ؟! گهید یگیشد به مامان م ی_ هرچ



قولش  ریعذاب وجدان گرفت ... باز هم داشت ز نفس

اش  یکار یمخف نیبار و آخر نیآخر نی... اما ا زدیم

 دادیبود ... به خودش قول م

 _ آره !

 شیو فاصله گرفت ... به سرعت کفش ها دیدزد نگاه

 را برداشت نشیماش چییو سو دیرا پوش

 ؟یکن یرانندگ یتونی_ م

 آمده بود نگاه کرد و لبخند زدمادرش که کنارش  به

 ؟یفکر کرد ی_ بعله ... پس چ

 دیبه سر دخترش کش یهم لبخند زد و دست نینازن

 _ برو مادر، خدا به همراهت !

 رفت ... رونیقدرشناسانه لبخند زد و از خانه ب نفس

 شد ... نشیرفت و سوار ماش نگیپارک به

اش نگاه  یبه گوش گریداده بود و د امیپ امیت به

را  امیرنگ و آثار ت خواستینکرده بود ، اصال نم

 ! ندیبب لشیدر موبا یحت

 گذاشتیبود پشت سر م یرا هم به هر بدبخت امروز



را بخواند و از رفتن منصرف  امشیپاسخ پ دیترشیم

 شود

 نه ! ای دیآ یم امیت دانستینم یحت

آمد ، در  ینم امیو اگر ت رفتیبه محل قرار م خودش

 کردیتازه م ییو هوا خوردیم یقهوه ا تینها
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 نفس رفت زیپوزخند زد و به سمت م دنشیبا د امیت

 به حرف آمد هیو با کنا دیرا عقب کش یصندل

 هی میبر یدی، ترس یقرار گذاشت یشلوغ ی_ چه جا

از  یبرا یزیچ گهیخلوت تر؟ چرا؟ تو که د یجا

 ! یدست دادن ندار

 دیانزجار در جان نفس زبانه کش حس



کرد به خودش  یسع ینبود ... ول فیقابل توص حالش

 مسلط باشد

از دست دادن نداشته باشم ...  یبرا یزیمن چ دی_ شا

 ! یاما تو دار

کرد لبخند کج شده  یباال رفت و سع امیت یها ابرو

 اش را حفظ کند

 یلوس باز نی... پس ا یدونی_ خوبه که خودتم م

که حقم  یزینداره به خاطر چ یلیهارو بذار کنار ... دل

 بوده بازخواست بشم !

اصال تحمل حرف زدن در مورد آن شب را  نفس

نگاه کند ... چه  امیبه ت توانستینم ینداشت ... حت

 خاطره ! دیبرسد به تجد

معامله  هیاونش به خودم مربوطه ... اومدم باهات  _

 کنم!

 رهیو به چشمان نفس خ دیخودش را جلو تر کش امیت

 شد

! باز چه  یدی_ معامله ؟ تو که مغازه رو باال کش

تا طالقت  یپسش بد یخوای؟! نکنه م یدار ینقشه ا

 بدم ؟!



هم نداره  یلینداره ... اما دل یمن ارزش ی_ مغازه برا

 اس ! گهید زیبدم ... معامله ام چ بهت پسش

 مثال ؟ ی_ چ

 هیمامان و بابات بفهمن که دو ساله   خوادی_ دلت م

خونه هم براش  یو حت یکرد غهیزن سن دار رو ص

 ؟! یگرفت

 شد زیخ میدستانش مشت شد و فک فشرد و ن یآن به

 _ اشکان حروم زاده !

را در نگاهش  رینگاهش کرد و تحق تیبا قاطع نفس

 ختیر

 ... حرف دارم ! نی_ بش

 نشست و در سکوت چشم به دهانش دوخت ... امیت

... منو  یدیطالقمو م تیو با رضا یو توافق یای_ م

که قبال  ی... به خاطر کار میندار یمشترک یتو نقطه 

مسخره ، ازت بدم  یو اون شرط بند یباهام کرد

کنم ، تا مثال انتقام  یاومده بود ... زنت شدم تا تالف

... ازت متنفرم شدم ،  یکه کرد ی، اما با کار رمیگب

 کنم ! نگاهت ادیکه بدم م یطور

 



 گذاشت زیم یدستش را مشت کرد و رو امیت

 ! یبا اون اشکان عوض ی_ طالقت بدم که بر

آمده باشد، چشمانش سرخ   ادشی یزیچ ییگو بعد

 شد

اون؟  شیپ ینبود؟ باز رفت یکه کردمت کاف یهی_ تنب

 ؟! رمیحکم سنگسارت رو بگ تونمیم یدونیم

 زد و بلند شد ... یزیلبخند تمسخرآم نفس

برم  ستین یازیتو ، ن یها یگندکار دنیشن ی_ برا

بدتر از تو ! از هر دو تون  یکی... اونم  یکس شیپ

 متنفرم !

و نگاه گرفت ...  ختیر امیرا در چشمان ت نفرت

 خشک شد شیپاها امیبرود که با حرف ت دیچرخ

اگه  ی... حت دمیبکن ، طالقت نم یخوایم ی_ هرکار

تا  دارمیسقف ... انقدر نگهت م هی ریباهام ز یاین

 موهات رنگ دندونهات بشن ! 

 زد و ادامه داد یپر حرص پوزخند

زن  یمن ساده ام؟! طالقت بدم که بر ی_ فکر کرد

 ؟! عمراً ! یاون بش
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هم فشرد تا جوابش را ندهد ...  یلب رو نفس

تحمل  یادیجا هم ز نیحوصله اش را نداشت ... تا هم

 کرده بود

شد  نشیرفت و سوار ماش رونیحرف از کافه ب بدون

 گشتیهر چه زودتر به خانه باز م دی... با

 

 

 

برداشت و به طرف صندوق  اش را یخشم گوش با

 رفت و حساب کرد

رفت به دو طرف نگاه  رونیاز کافه ب نکهیمحض ا به

 ! ابدیکرد تا نفس را ب

 دادیفرصت را از دست م دیحرف داشت و نبا یکل



که مقابلش  یسنگ کوچک دیاز او ند یاثر چیه یوقت

 دیلب غر ریبود را به ضرب شوت کرد و ز

 شانس ! ی_ بخشک

استارت بزند  نکهیشد و قبل از ا نشیماش سوار

 شماره گرفت ...

بود که  دهیمخاطب به گوشش نرس یصدا هنوز

 بلند شد ادشیفر

خبر ندادم چشمت  ی؟ فکر کرد یای_ برا من سوسه م

زِن  ی! چشمت پ زیهمه چ ی ب ِرتیغ ینفسه ؟ ب یپ

 ! تیمیصم قِ ی... اونم رف قتهیرف

وابش را ج ینفسش را رها کرد و با خونسرد اشکان

 داد

قولمون  یتا آخر پا یگیبود که تو م نطوری_ اگه ا

، تو رو آوردم به  خواستمشیم نکهی... با ا موندمینم

 یخراب کردم و برا ششیخلوتمون ... خودمو پ

 از دستش دادم ! شهیهم

و پر  کیستریه یرها شد ... خنده ا امیت ی خنده

 خشم



،  یعاشقش کن ی... شرط بست گهید نی_ د ِ هم

 ! یخودت وا داد

؟  یبگ یخوایم ی_ آره خاطر خواه شدم ... چ

 ؟! کنهیتو کم م یاز نامرد یزیمن چ یخاطرخواه

 زن منه ؟! شیتو که چشمت پ ای_ من نامردم 

طرف  یبود که تو بفهم یشرط بند هی_ قرار ما 

! اما نه تنها کوتاه  یبش الشیخیدوستت نداره ! که ب

 یعقدش کرد یو اجبار رفت ی، بلکه با لجباز یومدین

! 

_ از اولم قرار بود عقدش کنم ... مگه نگفته بودم 

 !خوامش؟یم

...  خوادی_ منم همون شب بهت گفتم اون تو رو نم

درصدم بهت عالقه نداره که اگه داشت تا حاال  هیگفتم 

مغروره و  ینشونت داده بود ... گفت یچراغ سبز هی

؟ اگه  یبشه چ! گفتمت اگه عاشق من  نهیاخالقش ا

 شی؟ مغازه پ ادتهی؟  یبرم جلو و دل به من ببازه چ

 ! یکندیدل م دیبا هک ی... در صورت یکش کرد

 و ادامه داد ... دیکش ینفس



در کار نبوده ... که اگه بود  ی_ هرچند که دل بستن

 ! یکردینم تشیانقدر اذ

از دل ِ من ؟  یدونیم ی؟ هان ؟ چ یفهمیم ی_ تو چ

 یچشمم پ دمیدوست داشتن رو فهم یکه از وقت یمن

دلم برا  دمیکه هر بار خنده اشو د ینفس بوده ! من

که سالها انتظار به دست  یچال گونه اش رفته ... من

 یشد یشرط وارد باز ی... برا دمیآوردنش رو کش

 امانت ! در انتیو خ یکرد ی... اما نامرد

که  ینیبیمنکردم ... تو چشمت کوره و ن یانتی_ من خ

عاشق من شده  یدیفهم یوقت یدوستت نداره ... حت

که  ی... به اجبار دختر یهم دست بردار نبود

 ! یرو دوست داره عقد کرد یا گهیکس ِ د یدونستیم

که خودم  ی... من کار اریاخت ای_ آره ... اجبار 

ما  یدماغتو از زندگ گهی... االنم د دمیبخوامو انجام م

... چون نفس به تصاحب من در اومده  رونیبکش ب

 یاحد چیهمه جوره مال من شده و ه گهی... چون د

 انکار کنه ! نویا تونهینم

اشکان باز ماند و پلک زدن را فراموش کرد ...  دهان

 رفت ! ادشیهم از  دنینفس کش یحت



و قول و  یکه از عشق و عاشق ی_ همون شب

و  هیبه ک کردم که متعلق شی، حال دیگفتیقرارتون م

 ! هیماِل ک

 ؟! یتو چکار کرد امی_ ت

 کنم ؟! حیبرات تشر ی؟ نکنه توقع دار هی_ چ

 ... تو ... امیت ی_ نفس ... وا

با  یادیز نجامی... تا ا اری_ دهنتو ببند و اسمشو ن

نفس بفهمه من  یتوئه نامرد حرف زدم ... فکر کرد

 روزیتا  نمیشیهستم تمومه ؟ مگه من منتظر م یکیبا 

 دارمینفس دلش نرم بشه ؟! به زورم مونده نگهش م

 ... مثل االن که مجبوره باهام بمونه !

باهات  یمجبورش کرد یکنیکه فکر م ی_ انقدر احمق

 بفهم ! نوینفهم ... ا خوادتیبمونه ... نم

 کدام آرام نبودند  چیو ه زدنیم ادیهر دو فر حال

 تیازتون شکا انتیبه جرم خ یحرف بزن یادی_ ز

هم اونو سنگسار  کننی... هم تو رو بازداشت م کنمیم

! 

 یراحت نیبه ا یدونی! نم ی... خر گهید ی_ خر

که دو  یدونیزد ... نم یبرچسب نیچن یبه کس شهینم



شهادت بدن که مثال  انیب دیتا مرد عاقل و بالغ با

تهمته و خودت  هی... وگرنه حرف تو  دنیمارو باهم د

 ! یوفتیم ریگ

که در  یسکوت کرد و سپس با نفرت یلحظه ا امیت

 پاسخ داد زدیکالمش موج م

به سرت  یی... بال می... بگرد تا بگرد ینیبی_ حاال م

 بشه مونیپش دنتییکه مادرت از زا ارمیب

 یرا قطع کرد و با سرعت یحرف گوش نیاز ا بعد

 سرسام آور حرکت کرد
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کاناپه نشست و فنجان قهوه اش را  یرو یحال یب با

 دست گرفت ...



 شد ... رهیداخل فنجان خ به

و  دیکه د ییمدت فکر کرد ... به آزارها نیتمام ا به

 که شد ! ییدعواها

شان بدهد  یتالش کرده بود تا آشت یلیناصرش خ عمو

... 

 نه خودش و نه پدرش و مادرش قبول نکردند اما

هم هرچه در چنته داشت رو کرد تا به قول  امیت

 خودش از حقش دفاع کند !

را گرفته بود تا بتواند  لیوک نینتوانست ... بهتر اما

 !ردیطالق بگ امیاز ت

 امیدعواها ت نیب یو مغازه به نامش بود و وقت الیو

 ! دیگفت ، پدرش فهم

 کیشد که چرا زودتر بهش نگفته ... باز  ریدلگ

 !گرید یپنهان کار

در دلش  ای، غم دن کردیبار به نگاه پدرش فکر م هر

 نشست ... یم

 

آمد و به طرف در  رونیزنگ خانه از فکر ب یصدا با

 رفت ...



را  فونی... بدون آنکه آ دیایب دنشیبه د نایبود ل قرار

کاناپه نشست  یوباره روجواب دهد در را باز کرد و د

... 

نبود دوباره بلند  یازیواحد را هم باز کرده بود و ن در

 شود 

حوصله  یباز و بسته شدن در آمد ... حت یصدا

 نداشت سرش را به عقب بچرخاند ...

بود  ینشسته بود پشت به در ورود شیرو یا کاناپه

و گردنش نود درجه  کردیسرش را بلند م دیو با 

داد همچنان به قهوه اش  حی... اما ترج چرخاندیم

 بماند ... رهیخ

اسمش را  ینکرد و حت ییصدا نای، ل شهیهم برخالف

 صدا نزد !

هر وقت ناراحت بود ساکت  نایباال انداخت ، ل شانه

 شدیم

 بحثش شده ! عادیبا م دیشا

 ؟! یکنیحرفت شده که لب از لب باز نم عادی_ با م

 صدا دار ادامه داد یندو خودش با پوزخ دینشن یجواب



کرباسن ...  هیمردها مثل همن ... سر و ته  ی_ همه 

 ارزش عشق و محبت ندارن !

 _ موافقم !

بدنش به لرزه افتاد و  د،یکه شن یمردانه ا یصدا با

 ... دیبه سرعت به عقب چرخ

... اما  ختیدستش ر یقهوه کج شد و قهوه رو فنجان

 مهم نبود ... 

 ستادهیبودند که اکنون مقابلش ا یچشمان طلبکار مهم

 بودند !
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 دیبهت به مرد مقابلش نگاه کرد و اخم در هم کش با

 نجا؟یا یاومد ی_ چطور

 دار به در اشاره کرد  یمعن یلبخند با



 _ از در اومدم !

 سرش را تکان داد یبا کالفگ نفس

 ؟! نجایتو رو راه داده ا ی_ ک

 ! ی_ احتماال خودت درو باز کرد

 را باال برد شیدست مشت کرد و صدا نفس

 باال ؟ یایگفت ب ی_ ک

سوال جواب باز شد ، فکر کردم  یدر زدم و ب ی_ وقت

 ! یشدم درو باز کرد دهیو چون بخش یدیمنو د

 ه هفت جد و آبادم بخندم  !_ من ب

 شانه باال انداخت ... یتفاوت یب با

 _ خب بخند !

بکوباند  نیکه کم مانده بود مثل بچه ها پا به زم نفس

 ، دست به سرش گرفت ...

، بعد پنج ماه  شمیم وونهیخدا ... دارم د ی_ وا

 ؟! یکه چ یاومد

 _ حرف دارم !

 نمونده ! یحرف چیما ه نی_ ب

 شد کشینزد یشد و قدم یگریمرد طور د لبخند



 از حرف ! شتریب ی_ مونده ... حت

 را باال برد شیو صدا دیرا به قلبش کوب دستش

! به خاطر تو  خوادیوامونده هنوزم تو رو م نی_ ا

... به خاطر تو  شهی... به خاطر تو تند و کند م زنهیم

 ! شهیمتوقف م

بود  دهیکه شن یزینفس مات چشمانش شد ... چ نگاه

 ! کردیرا باور نم

... تا بلند شود و  دیایتا به خودش ب دیطول کش یکم

قد اَلَم کند و دستش را باال  شی... تا روبرو ستدیبا

 ببرد و با تمام قدرت بزند !

 یآنکه تکات یو او ب دیچیدر خانه پ یلیس یصدا

 نفس بود ! ی رهیبخورد خ

 ! ی! پر دل و جرات شد ی_ عوض شد

در چشمانش جواب  رهیگردنش را باال گرفت و خ نفس

 داد

 _ از اول پر دل و جرات بودم !

 شد کشینزد یمرد دندان نما شد و قدم لبخند

 ! یشدیما نم یوارد باز ی_ آره ... اگه نبود



کرد مانع از فرو  ینفس نشست ... سع یدر گلو بغض

 شود شیاشک ها ختنیر

؟ تو  دیریبگازم مونده که  گهید یچکار؟ چ ی_ اومد

...  دیداشتم تاراج کرد ینامردت ... هرچ قیاون رف

... بعد از چند ماه تازه خواستم نفس  دینابودم کرد

 شد ! داتیبکشم و باز پ

 ! میحرف بزن دی_ با

 ! یکنینم نییمنو تع ی زندگ ِدی_ تو با

 ! یمن هست یزندگ دِ یتو با ی_ ول

 دهد ... یزد که نفس نتواند جواب یهم حرف باز

در  یکه باز یباز بماند و قلبش ... امان از قلب دهانش

 آورد ! یم
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که مسبب  یو با اخم و نفرت به مرد دیرا سر بر دلش

 بود نگاه کرد شیها یتمام بدبخت

 شد و دستانش را از هم باز کرد کشینزد یقدم

تمومت رو  مهیکار ن ی؟ اومد یخوایم ی؟ چ هی_ چ

 ؟! یتموم کن

 _ نفس ...

 شودیم شتریو نفرت چشمانش ب زندیم پوزخند

اسممو از زبون  خوامی... نم اری_ اسم منو به زبون ن

 تو بشنوم !

 ! ستین یکنی_ باور کن اونطور که تو فکر م

تاپش  یکه رو یزیتر شد و شوم کینزد یقدم

 انداخت ... نیبود را در آورد و زم دهیپوش

تو هم به تاراج ببر ... مگه  ای... ب ای؟ ب ی_ چرا معطل

 شیخام کردنم پا پ ینبود ؟ مگه برا نیهدفت هم

از  یبرا یزیچ گهی... منکه د ای؟ ب ینذاشته بود

 دست دادن ندارم ...

 اش بود ... رهیغبار اشک گرفتند و هنوز خ چشمانش

 دست مشت کرد و نگاه از چشمان نفس گرفت اشکان



 تتیاذ خواستمی_ به جون خودم دوستت داشتم ... نم

 کنم ...

و منو  ی؟ دوستم داشت ی_ هه ... دوستم داشت

خونه ات و اون دوست بدتر از خودتو خبر  یکشوند

 ؟  ادیب یکرد

 ... خواستمی... فقط م کنم تتیاذ خواستمی_ نم

 شد شیدادش مانع از ادامه دادن حرفها یصدا

...  نمتیبب خوامیبشنوم ... نم خوامی_ بسه ... نم

 نی... بب نیتموم بشه ... منو بب دیبا زیامشب همه چ

... 

زد و به خودش اشاره  ینگاه اشکان پوزخند تلخ با

 کرد

نمونده  یچی... ه یبرام مونده نه جسم ی_ نه روح

 ... همه رو ... دیگرفت قتی... همه رو تو و رف

اشکان مانع حرف زدنش  یخانه کرده در گلو بغض

 ندیگونه بب نینفسش را ا توانستی... نم شدیم

 _ عاشقت بودم ... اما ...

 _ خفه شو ... خفه شو ... خفه شو ...



... آنقدر که اشکان نتواند  دیکشیم غیج کیستریه

 شیبازوها نیدخترک را ب فینح مقاومت کند و تن

 زند ... هیبخ

محابا  یدر گردن نفس فرو رفت و قلبش ... ب سرش

 ... دیکوبیم

شدن گره خورده بودند و باز  یکیبه قصد  دستانش

 بود ! لیکردنشان کار حضرت ف

 ابدی انیپا شیها هیسکوت کرد تا دخترک گر آنقدر

 شود ... یخال دلش

ناسزا گفتن نداشته  یبرا ییخسته شود و نا مشتش

 باشد !

 یقینفس عم نکهیرا به گوشش چسباند و بعد ا سرش

 زمزمه کرد ... یبه آرام دیکش

... چند ماه هم از  گذرهیات م یی_ پنج ماه از جدا

 یکردم ... هرچ یکردم ... نامرد تیحماقت من ... خر

 ... اما ... یحق دار یباهام بکن یو هر کار یبگ

نفس نگاه  سیبه چشمان خو  دیرا عقب کش سرش

 کرد و ادامه داد

 نکن !  غی_ خودتو ازم در



مردانه قلب نفس را به  یو با بغض دیرا دزد نگاهش

 تکاپو انداخت ...

 ی، نه زندگ دمی_ به خدا که ماه هاست نه نفس کش

 کردم !

صورت نفس را قاب گرفتند و سرش را به  دستانش

 آورد نییموازات سر نفس پا

 ! ریمنو ازم نگ ی! زندگ مهیچشمات ... زندگ دنی_ د
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ستبر اشکان  ی نهیس یخودش آمد و دستانش رو به

 نشست و او را عقب راند ...

دستانش را شل کرد تا نفس  یگره  یتینارضا با

 ردیبتواند فاصله بگ

 ! یکن فاصله اتو بامن حفظ کن ی_ سع

 سر تکان داد دییلبخند زد و به تا اشکان



 ! دنتهی_ حفظ فاصله بهتر از هرگز ند

همراه  خواستیدر آورده بود و دلش م ینفس باز دل

شود ، اما عقلش  کردیم یاشکان که با کلمات باز

 وده را آزمودن خطاس !که آزم زدیم بینه

 نیو نگاهش را به زم ستادیپشت به اشکان ا نفس

 دوخت ...

 ! ایسراغ من ن گهی_ د

 ! تونمی_ نم

 _ دست از سرم بردار !

 ! تونمی_ نم

 _ انگار کن من ُمردم !

 ! تونمی_ نم

 ...  شدیهردوشان بلند تر م یهر جمله صدا با

 من گمشو ! یبرو از زندگ گمی... م یکنیخود م ی_ ب

 بفهم ! نوی... ا تونمی... نم یلعنت تونمی_ د ِ نم

که  یبفهم دی... تو با ییبفهمه تو دیکه با ی_ اون

 امیکه با ت ینفس همون روز تموم شد ... همون روز

وجودم  یو من با همه  دیکرد یسر من شرط بند



دوستت  میوجود تقد یتو و منو با همه  شیاومدم پ

 ! یکرد

که کرده بود ، تا  یبسته شد ... حماقتاشکان  دهان

 کردینبود ... اما دلش را چه م یبخشودن امتیق امیق

 کرده بود و دلش را باخته بود ! یقمار

 ؟ ی؟ چکار کنم فراموش کن ی_ چکار کنم ببخش

 به چشمانش پاسخ داد رهیو خ دیچرخ نفس

 وقته فراموش کردم ! یلی_ من خ

نفس ،  یبعد یبا جمله  دیکه اشکان کش ینفس راحت 

 در دم خفه شد ...

_ تو رو فراموش کردم ... دوست داشتنتو فراموش 

وجود داشته  یکردم و اصال فراموش کردم اشکان نام

 ! میو گند زده به زندگ

فرو کرد و  شیهر دو دستانش را در موها اشکان

 چشمانش را بست ...

نفس  یحرف ها دنیدرد گرفته بود و توان شن سرش

 را نداشت !

لحظه زنگ خانه به صدا در آمد و هر دو را به  همان

 خود آورد ...



 در را زد دیکل نایل دنیرا برداشت و با د فونیآ نفس

اشکان و  دنیباال آمد ... اما با د نایکه ل دینکش یطول

 نفس ، بهت در نگاهش نشست تیوضع

 چه خبره؟ نجای_ ا

 با اخم پاسخش را داد نفس

اومده  یآدم اشتباه هیباشه ؟!  یخوایم ی_ چه خبر

 ! رفتی... االنم داشت م یاشتباه یجا هی

 یتکان داد و با خداحافظ دییسرش را به تا اشکان

 رفت ... رونیب یآرام

 و سکوت کند اوردینتوانست طاقت ب نایل اما

 یسر و شکل جلو نی؟ با ا یکنی_ معلومه چکار م

!  یی... تنها تی... اونم تو خونه مجرد یاشکان بود

 ؟ یچ ومدنیمن م یبابات بجا ایاگه مامان 

 حوصله دستش را در هوا تکان داد ... یب نفس

بعد  ی... بذار برا نایندارم ل یحرف چیه یی_ االن توانا

! 

 ... ی_ ول

 لطفا تمومش کن ! نداره ... ی_ ول



روشن کرد و  یگاریرا برداشت و س گارشیس پاکت

 دیا خرر ناینگاه تاسف بار ل
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 نگاهش کرد یو با طلبکار ستادیمقابلش ا نایل

 ه؟ی_ چ

 _ چکار داشت ؟

 را فوت کرد گاریشانه باال انداخت و دود س نفس

 ! گفتی_ چرت و پرت م

 ؟ گفتیم ی_ چ

 ببخشمش ! خواستی_ م

 ؟ یگفت ی_ تو چ

 _ من ؟ گفتم عمراً !



 یکنیم یهرکار کنمینبخش ... اما خواهش م گمی_ نم

 نگرانته ! یلیبگو ... مامانت خ ییبه زن دا

 ! دونمی_ م

به اطرافش  یرا خاموش کرد و با کالفگ گارشیس

 نگاه کرد

 من خودم اعصاب ندارم ، تو بدترش نکن ! نای_ ل

 باال ! ادیب یدادیراهش م دی_ نبا

 درو باز کردم ! یی_ فکر کردم تو

 بلند شد ادشیشد و فر یعصبان یواقع یبه معنا نایل

اگه  ای؟  یبود چ امی؟ اگه ت یدرو باز کرد دهی_ نپرس

 ؟ یچ اوردیسرت م ییاشکان خان بال نیهم

 ! گردهیبرنم گهید امی_ ت

اعصابش بود ... دستش را در هوا  یرو نایل پوزخند

 تکان داد و تشر زد

 ؟! یدیمن م لیپوزخند تحو ی_ چته تو ه

به هزار زور و التماس  امی... ت یساده ا یادی_ ز

...  گردهیگفته برم ی، ول هیرفته ترک ییو زن دا ییدا



 شیا غهیزن ِ ص انیجر یبه من زنگ زد گفت هم تالف

 ! رهایکار خودتو سرت در م یهم تالف

و با التماس به نفس نگاه  دیبه صورتش کش یدست

 کرد و گفت

 داره ! یشتر ی نهیچه ک یدونی_ توکه م

 بکنه ! تونهینم یغلط چی_ ه

طالق  یتا بتون یکرده بود رو کرد ی_ هر غلط

رابطه  یبرا یقانون یکه حکم پزشک لتی... وک یریبگ

دادگاه داد و  لیخشن و دور از عرف و شرع تحو ی

مشکل  امیت نکهیاون زنه رو گفت و ا انیبعدش هم جر

 داره !

 را به دو طرف تکان داد و با غم افزود ... سرش

تا دادگاه حکم  دی_ از همه طرف بهش حمله کرد

از  ییطالق بده نبود ، االنم دا امیطالق داد ، وگرنه ت

 نیهم هیترسش به خاطر تو فرستادش بره ، اما ترک

و  گردهی، اگه برگرده ؟ من مطمئنم که برمبغله 

 ! زهیریزهرش رو م

مسائل فکر  نیکدام از ا چی... به ه دیهم ترس نفس

 نکرده بود !



به جانشان  ی... همچون مار زخم گشتیاگر برم امیت

 افتاد ! یم

 _ باشه ، حق با توئه !

 ؟ واقعا که ! نی_ هم

... حالم خوب نبود  دمیچکار کنم ؟ نفهم یگی_ خب م

 ! کنمیحواسمو جمع م شتریب نی... بعد از ا

 خوادیناصر گفت م یی! دا یتنها باش دی_ اصال نبا

درست کنه بفرستشش اروپا ... احتماال  امویت یکارها

 ! یتنها باش دیآلمان بره ... تا اون موقع نبا

 بر آشفت و اخمش در هم گره خورد نفس

ها ! من به  ینزن نایاحرفهارو جلو مامانم  نی_ ا

 دارم ! ازین ییتنها

 و ... ادیب امی_ اگه ت

 ! ادیب تونهی... نم ادی! نم نای_ بس کن ل

 ؟ یسراغت چ ادی؟ اگه باز ب ی_ اشکان چ

لبش نشست و آرامتر از قبل  یناخواسته رو یلبخند

 جواب داد

 ! رسهینم یبی_ از اشکان به من آس



 _ انقدر مطمئن نباش ... 

و  هیپسر خوب یگفتیم شهی_ چت شده تو ؟ تو که هم

 ! مونهیپش گهیم عادیم

 یو لقمه  ی_ اون مال قبل بود ، تو االن جدا شد

ازت  خوامیمردها ... نم یبرا یهست یراحت الحقوم

 سواستفاده بشه !

 ! شدیمات ماند ... باورش نم نفس

 بود ؟! نایل زدیحرفها را م نیکه ا ینیا

 اش ! یشگیهم همدم

 داشتن ... اما ... قتیحق شیها حرف

 الوصول ؟! عیزن سر هی؟  یفرض کرد ی_ منو چ

 نبود ! نی_ من منظورم ا

 _ چرا ... بود ... چون مطلقه ام راحت الحلقومم ؟!

 _ نفس ...

 تنها باشم ! خوامی... م نای_ برو ل

...  ینبود ، بد برداشت کرد نی_ باور کن منظورم ا

 ا گفتم ... خب نگرانتم !مرده دیمن از د

 اش بشم ؟! غهیخامم کنه و ص ادیاشکان ب ی_ نگران



 نوبت او بود که پوزخند بزند ... حال

!  وفتادمی_ نترس ... از اسب افتادم ، از اصل که ن

 ایمکان  ستیقرار ن نجایراحت باشه ، ا التمیبرو ... خ

 منزل فساد باشه !

 ؟ یگی_ نفس ... چرا مزخرف م

 یخوددار باشد ... هرچه رو نیاز ا شیب نتوانست

و  ختیر نیحرکت دستش به زم کیبود با  دهیکانتر چ

 زد ادیفر

 رونیبرو ب نجای! حاالم از ا ی_ مزخرف رو تو گفت

 رمیبذار به درد خودم بم

 _ نفس!

 ! رونییییی_ ب
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ترس به دور تا دور خانه نگاه کرد و بعد از  با

را  فشیجا نگذاشته ک یزیچ نکهیاز ا نانیاطم

رفت ... در را قفل کرد و  رونیبرداشت و از خانه ب

 وارد آسانسور شد

رفته بود که آسانسور توقف کرده  نییطبقه پا کی فقط

 و درش باز شد ...

بود  نییکه سرش پا یلبه دار در حال یبا کاله یمرد

 داخل شد ...

 ! یبود و نگاهش به گوش نییپا سرش

 او بود ! هیاز حد شب شیب لشیاستا

 پهن ...  یقد و قواره و شانه ها همان

 خود ِ نامردش بود و ... قایدق عضالتش

اش شد و دقت کرد ... اما سرش را  رهیخ شتریب

ست صورتش را و نفس نتوان اوردیباال ن یلونیاپس

 ندیبب

نبود به قصد کشتن  دیبود و بع دهیپوش یپا مشک سرتا

 نفس آمده باشد !



با ترسش  دانستیفکر لرز به جانش افتاد ... نم نیا با

مقابله کند ... فقط چشمانش را بست و دستانش را 

 مشت کرد ...

 کردیآسانسور که اعالم م ی ندهیگو یصدا دنیشن با

اند به سرعت به مرد تنه زد تا از  دهیرس نگیبه پارک

 کنارش بگذرد ...

افتاد و آن  نیزم یاز دست مرد رو یلحظه گوش همان

موقع بود که سرش را باال گرفت و نفس توانست او 

 ! ندیرا بب

به صورت مرد مقابلش  یپر از بهت و ناباور نگاهش

 ماند ... رهیخ

بودند ؟ او که رفته بود ... گفته  کردیچکار م نجایا او

و  ستادهیرفته ... اما حاال مقابلش ا شهیهم یبرا

 به نفس بود ! رهینگاهش خ

 ؟! یکنیچکار م نجای_ تو ... تو ا

کم کم از صورت مرد کنار رفت و لبخند به لبش  اخم

 نشست ... 

 نفس را برانداز کرد یکرد و سرتاپا زیرا ر چشمانش

 _ سالم !



 افتاده بودنداشت و به لکنت  یحرف چیتوان ه زبانش

 _ س ... سالم ... ت .. تو ...

 هیعی؟! طب یمنو نداشت دنی؟ انتظار د یدی_ چرا ترس

 ترس و سکته زدن نداره ! گهید نکهی... ا

 ؟ یبرنگرد رانیا گهی_ مگه قرار نبود د

 یگوش الیخ یصورتش نشست و ب یرو یقیعم اخم

به نفس  یافتاده بود شد و قدم نیزم یاش که رو

 شد ... کینزد

 حرفو زده؟ نیا ی_ ک

 _ پدر و مادرت !

 زد و سرش را تکان داد ...  پوزخند

و بچه هاشون  زننیم یحرف هیپدر و مادر  شهی_ هم

ً یدق  ! کننیم گهیکار د هی قا

توان نداشتند  شی... پاها ستدیبا نیاز ا شیب نتوانست

روز نداشت  کیهمه شوک را در  نیو جانش تحمل ا

! 

نگاه کرد ...  نشیبه عقب برداشت ... و به ماش یقدم

نه  ایخودش را برساند  نیتا ماش تواندیم دانستینم

... 



 برم ... دی_ من ... من با

به عقب برداشت اما دستان مرد حلو آمدن  گرید یقدم

 و مانع شدن

 _ صبر کن !
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به پشت سرش نگاه  نهیخارج شد و از آ نگیپارک از

 کرد

اش  رهیبود و نگاهش خ ستادهیا نگیوسط پارک هنوز

 بود !

 به سمت خانه شان رفت ... یشتریسرعت ب با

وقت  چی... ه رفتیاز مقابلش کنار نم چشمانش

 وقت ! چی... ه رفتینم

 زد و نزدش رفت محض ورود مادرش را صدا به



 یموقع شب چرا از خونه اومد نیشده نفس؟ ا ی_ چ

 ؟ رونیب

 را گفت قتیبه مادرش نگاه کرد و حق تیمظلوم با

 ! دمی_ ترس

 یدر هم رفت و سرش را سوال شیابروها نینازن

 تکان داد

 ؟یاز چ ؟یدی_ ترس

... گفت اشتباه کردم که تنها  شمیاومد پ نای_ امشب ل

 سر وقتم ! ادیب امیموندم و هر آن ممکنه ت

 ! ستین رانیکه ا امی_ ت

 رونیلحظه پدرش هم خواب آلود از اتاقشان ب همان

 آمد

 هیتو  یکنیجا بمون ، پاتو م نیهم گمیم ی_ وقت

 دارم ! اجیبرم و به خلوت احت دیکفش که با

 دادو دستش  ختینفس ر یبرا یآب وانیل

 _ بخور بابا

 را گرفت و تشکر کرد وانیل نفس



!  نیا شهیاش م جهی، نت یدی_ حرف مارو گوش نم

برات  ی! اگه اتفاق رونیب یموقع شب از خونه زد نیا

 ؟! یافتاد چ یم

 کیبمونه ،  شمیقرار بود پ ی... حت شمیاومد پ نای_ ل

 نهیک یلیاون خ نکهیو ا دیکش شیپ امویدفعه حرف ت

 و ممکنه به حرف عمو گوش نده و برگرده ! هیا

 هم انداخت یمبل نشست و پا رو یرو نینازن

 _ خب ...

بود، هم منو ترسوند که  دهیهم خودش ترس یچی_ ه

 ؟! یکنه چ تیو بخواد منو اذ رانیا ادیب امیاگه ت

بوده ...  یدختر عاقل شهیهم نای_ راست گفته ... ل

 ون ؟!خونه ش شیکجاست؟ رسوند نایحاال ل

 جواب داد یو با شرمزدگ دینگاه دزد نفس

شدم  ی، فقط از دستش عصبان دمی_ اول که گفت نترس

 بره ! دمی، انقدر که بهش توپ

 _ بره ؟ کجا؟!

 ! گهی_ خونه شون د

 _ رفت ؟



تکان داد که پدرش با اخم  دییسرش را به تا نفس

 دیپرس

 رفت ؟ شوهرش هم بود مگه ؟! ی_ با ک

 _ نه ... تنها بود !

 رفت ؟ ی_ پس با ک

 هی... ازش خبر ندارم ... اونکه رفت منم  دونمی_ نم

 ! رونیساعت بعد از خونه زدم ب

 تر شد قیمنصور عم اخم

 نه؟ ایخونه  دهیرس ینیبب ی_ زنگ زد

 داد یو جواب منف دیلب گز نفس

عاقل  یخوایم یک دونمینفس ! نم یفکر یب یلی_ خ

 یکرد رونشیبه خاطر تو اومده ! ب ، اون دختر یبش

! 

 _ آخه بابا ...

دختر  هیبد تو رو بار آوردم ،  یلی_ آخه نداره ... خ

 ! یلوس و نُنُر و از خود راض

 هی خوادی، فقط بهش گفتم اگه م می_ ماکه قهر نکرد

 بزنه ، بره و تنهام بذاره ! یمنف یحرف ها زیر



بلند شد و تلفن  شیکه ساکت مانده بود از جا نینازن

 خانه را برداشت و به دستش داد

 ! دهیرس نیبهش زنگ بزن بب ری_ بگ

نسبتاًبلند پدرش  ینگاهش کرد که صدا دیبا ترد نفس

 او را از جا پراند

 ؟! یزنگ بزن یخوایو نم یقهر یبگ یخوای_ نکنه م

را از مادرش  یخودش آمد و به سرعت گوش به

 گرفت

 زنمی_ نه ... نه بابا ... االن م

اش را گرفت و منتظر شد ... بوق ها پشت  شماره

 نکرد ... افتیدر یو پاسخ شدندیم دهیسر هم شن

 ! دهی_ جواب نم

 قصد باز شدن نداشت ! گریمنصور د اخم

افتاد ، هرگز  یدختر خواهرش م یبرا یاتفاق اگر

 دیبخشینفس را نم

 عمه ات ! ی_ زنگ بزن خونه 

به ساعت کرد و به طرف منصور  ینگاه نیزننا

 برگشت



 خواب باشن ! دیموقع شب ؟ شا نی_ ا

که تا صبح خواب  نهیبشن بهتر از ا داری_ از خواب ب

 ... زنگ بزن ! ادیبه چشم من ن

باز هم چشم گفت و شماره گرفت ... بعد از چند  نفس

 دیچیپ یعمه اش در گوش یبوق صدا

 _ بله؟

 د؟ی_ سالم عمه ... خوب

 !؟یی_ سالم ... نفس تو

 کردم! دارتونیب دیببخش د؟ی_ بله ... خواب بود

خوبه  نایشده ؟ ل ینداره ... چ ی، اشکال زمی_ نه عز

 ؟! وفتادهیکه براتون ن ی؟ اتفاق

 ؟ نه ... نه ... اون خوبه ...  نای_ ل

 ؟  ی_ خب پس چکار داشت

را  نایحال ل خواستهیم دیبه عمه اش بگو نتوانست

کرده  رونیاو را از خانه ب دینشد بگو شیرسد ، روبپ

 کجاست ! داندیو حال نم



 دونهینم یعنی،  اوردهیرو ن شی_ راستش ... گوش

خونه جا  نمیکجا جا گذاشته ، گفت از شما بپرسم بب

 نذاشته !

 ...  نمی_ بذار برم اتاقش رو بب

 یآمد نفس دست رو یراه رفتنش م یکه صدا ینیح

 گرفت و به پدر و مادرش نگاه کرد یگوش

 ! ستی_ خونه ن

با وحشت به شوهرش نگاه کرد و منصور  نینازن

 دست به سرش گرفت ...

 دایامانت خواهرش را پ دیبود با یهر طور امشب

 و سالم ! حی... صح کردیم

در اتاقش خواب باشد و  نایکه ل کردیخدا خدا م نفس

 است !او که در خانه  دیعمه اش با تعجب بگو

هم از  زیناچ دیام نیعمه اش هم یصدا دنیبا شن اما

 رفت نیب

  

 یموقع شب گوش نیعمه ... حاال ا ستی_ تو اتاقش ن

 چکار ؟ خودش چرا زنگ نزد ؟ خوادیم



هم با  نای_ من با تلفن خونه ام زنگ زدم به شما ، ل

 بپرسه ! عادیمن زنگ زده از م یگوش

جا گذاشته  عادیم نیتو ماش دی_ آهان ... آره خب شا

 باشه !

، باشه عمه جون ...  زنمیحدس رو م نی_ آره منم هم

 د؟یندار ی... کار گمیبهش م
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 دی... مواظب خودتون باش زمی_ نه عز

 کردم دارتونیب دی_ چشم ... ببخش

 جی؟! دختر خودم گ هیتو چ ری، تقص زمی_ نه عز

 در آورده ! یباز

 یکرد و با عمه اش خداحافظ نیدروغ یخنده ا نفس

 کرد

 شد رهیشرمنده و مضطرب به پدرش خ یچهره ا با



 ؟! می_ نبود ... حاال چکار کن

 شروع به راه رفتن کرد و به ساعت نگاه کرد منصور

براش افتاده  یشبه ... اتفاق کی کی_ ساعت نزد

 ؟! یباشه چ

فکر کند و  توانستیهم نگران بود ، اما بهتر م نینازن

 ردیبگ میتصم

؟  میاز شوهرش بپرس میزنگ بزن دیخوای... م گمی_ م

 با اون رفته ! دیشا

 کرد یسرش را تکان داد و نچ منصور

بود خونه شون  دهی_ اگه با اونم رفته بود تا حاال رس

! 

 ادامه داد دوارانهیام نینازن

اونها  یوقته با شوهرش رفته خونه  رید دهید دی_ شا

! 

موقع  نیا گنیشوهرش نم یخانواده  ی_ نصف شب

 شب کجا بوده ؟

جان گرفتند  یکه کم یشد و با چشمان دواریهم ام نفس

 به پدرش نگاه کرد



 شیبود، بعدش اومد پ رونیب عادی_ امشب شامم با م

و  میبود رونین رفته و گفته باشن ببا او دیمن ... شا

 شد ! مگه نه مامان ؟! رید

و به نفس  رفتیکرد که منصور پذ دییهم تا نینازن

 اشاره کرد

خب ... زنگ بزن از شوهرش بپرس ... فقط  یلی_ خ

 یلیپسره خ ی؟ جلو میاونم نباشه چکار کن شیاگه پ

 ! شهیبد م

 ستادیکرد و مقابل منصور ا یظیاخم غل نینازن

افتاده  نایل یبرا ی؟ اگه خدا نکرده اتفاق ی_ چه بد

 بدونه ! دیباشه ، شوهرش با

سرش را تکان داد و رو به نفس  یبا کالفگ منصور

 کرد

 _ زنگ بزن بپرس ...

مخاطبانش  ستیاش را برداشت و به ل یگوش نفس

 یرفت ، شماره ا نییرا باال و پا ستیرفت ... هرچه ل

 ! افتین عادیاز م
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 بغض به پدرش نگاه کرد و سرش را تکان داد پر

 _ شماره اش رو ندارم !

( گفتن و نفس  یو منصور ، هر دو باهم ) چ نینازن

 استرسش دو چندان شد

نداشتم و  یازی_ شماره اش رو ندارم ... خب ن

 ! ناینگرفتم از ل

 کرد ... شتریرا ب شیگفت و قدم ها یبلند یوا منصور

بهتر فکر  میتونست دیشا نیکم بش هی ای_ منصور ! ب

 خب ! میکن

و  یشانیبه همسرش نگاه کرد و با پر منصور

 جواب داد ... تیعصبان

 ه برامون ؟ !موند یهم باق ی_ فکر ؟! فکر؟! فکر

درست  یزی_ با راه رفتن و حرص خوردن که چ

 ! شهینم



_ زنگ بزن به خواهرم ... زنگ بزن از اون شماره 

 ! ریاش رو بگ

 اخم کرد و سر باال انداخت نینازن

 میزنیزنگ م باری؟  یرو سکته بد چارهیب یخوای_ م

دنبال  می، حاالم بگ میهست نایل یدنبال گوش میگیم

 خب ! کنهی! شک م میشوهرش

 پاسخ داد ادیچشمانش را درشت کرد و با فر منصور

 چکار کنم ؟! یگی_ پس م

اش گرفت و به در خانه  ینیانگشت مقابل ب نینازن

 اشاره کرد

 !شنونیها م هی... همسا واشتری...  سسی_ ه

آدم  وونهیدختر د هی_ خب بشنون ! بذار بشنون که 

و آزار  تیقد اذ مین قد و یداشته باشه قِد ده تا بچه 

 داره !

سرش را برگرداند و به نفس نگاه کرد ...  نینازن

صورتش  شیو اشک ها دیلرزیکه چانه اش م ینفس

 را قاب گرفته بودند ...

تاسف به منصور نگاه کرد و به طرف نفس رفت  با

... 



دور شانه اش انداخت و سرش را به سرش  دست

 چسباند ...

! برو تو  هی_ ناراحت نشو مامان ....بابات عصبان

کم آروم  هیاتاقت ، هم لباس هاتو عوض کن ، هم 

 ! یشیم

 منه ! ری! همه اش تقص گهی_ بابا راست م

 ی، چ ستیمعلوم ن یزی... هنوز که چ زمی_ نه عز

 توئه آخه ؟! برو اتاقت مامان جان ... برو ... ریتقص

! کاش  شدیتموم م ی_ کاش من مرده بودم و همه چ

همون موقع که ازشون رو دست خوردم ، خودمو 

 کشته بودم !

از  فیضع ی؟ آدم ها هیچه حرف نی_ نفس ! ا

، تو دختر  کننیم یو خودکش زننیخرف م یخودکش

 ! یهست یا یقو

نبودم گول اشکانو  فی! اگه ضع فمی_ نه ... منم ضع

 ! خوردمینم

ود به زور که اشک در چشمانش حلقه زده ب نینازن

 شیآب هم برا وانیوادارش کرد به اتاقش برود ... ل

 برد و سپس نزد همسرش برگشت



 هم به منصور داد و با اخم نگاهش کرد یآب وانیل

از چه  یستینفس خاصه ؟ متوجه ن طیشرا ینیبی_ نم

 یزنیکرده ؟ حاال زخم زبون بهش م داینجات پ یبحران

 ؟!

هم مستاصل شده بود ... اگر مرد نبود حتم  منصور

 ! کردیم هیداشت که او هم گر

نگاه کنم  نمیبش ینیزم بیس نیچکار کنم ؟ ع یگی_ م

 نگم ؟! یچیه کنهیم یو هر کار

 یدست خودش بده چ یکار هیحرفها بره  نی_ اگه با ا

سر خودش  یی؟ اگه خدانکرده ... زبونم الل ... بال

 ؟! یچ ارهیب

ت به سرش گرفت و به سقف خانه چشم دس منصور

 دوخت ...

،  دهیقد نم یچیعقلم به ه گهی_ خدا نکنه ... منکه د

خدا نکرده  دیهارو ... شا مارستانیب نمیبب رونیب رمیم

... 

دوست  دی... بذار برم از نفس بپرسم ، شا خوادی_ نم

 ریگ عادویم یداشته باشن و بتونه شماره  یمشترک

 ! ارهیب



... دلش  دید انیاتاق نفس برگشت و او را گر به

 تک دخترش ! یشد برا شیر

 بود ! ینداشت ... تنها جرمش عاشق یجرم

 ! یعشق اشتباه کیهم  آن

 کشاندیم یباشد ، انسان را به تباه یکه اشتباه عشق

! 

 نکن دردت به جونم ! هی_ گر

 احمقم مامان ! یلی_ من خ

!  ییش و داناهم باهو یلیحرفو ... خ نی_ نزن ا

که برات افتاد  ی، چون با اتفاق یهست یهم قو یلیخ

 ! یکن تیریمد زویهمه چ یو تونست یخوب کنار اومد

 و به متدرش لبخند زد دیاش را باال کش ینیب نفس

 یکه شماره  دیندار ی_ نفس جان ... دوسِت مشترک

 داشته باشه ؟ عادویم

 فکر کرد و لبش را جلو داد یکم نفس

 هست ! یکی_ چرا ... 

 ؟ ی_ ک

 _ اشکان !



 ...زکردیکرد و چشمانش را ر یزیاخم ر نینازن

 _ اشکان ؟

که  یشرط بست ... همون امیکه سِر من با ت ی_ همون

کرد  ی... همون که کار عادهیو م امیت هیمیدوست صم

 عاشقش بشم و ...

 ! دمی_ باشه باشه ... بسه ! فهم

 ینشانه ا دیبا یاز طرفدو به فکر فرو رفتن ...  هر

هم اشکان تنها  ی... از طرف کردندیم دایپ نایاز ل

 بود ! نهیگز

 بهش زنگ بزنم ؟! یخوای_ مامان ... م

چه  دانستیبه نفس نگاه کرد ... نم دیبا ترد نینازن

 غلط ! یدرست است و چ یکار
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نفس نگاه کرد و چشمانش  یبا اکراه به گوش نینازن

 مثبت بست و باز کرد یرا به معن

را برداشت و به سرعت شماره گرفت  یهم گوش نفس

... 

نگاه  گریکدیگرفته بودند به چشم  میدو تصم هر

 را منصرف کند ! یگرید یکینکنند تا مبادا آن 

 یدر گوش شینخورده بود که صدا شتریبوق ب دو

 ... دیچیپ

 _ نفس !

 ندیبب توانستیهم م یرا از پشت گوش تعجبش

 افتاده؟! ی_ حالت خوبه ؟ اتفاق

 عادویم یحال و احوال زنگ نزدم ... شماره  ی_ برا

 ! خوامیم

 ؟ یریگی_ چرا از دختر عمه ات نم

 ؟! هی... مشکل خوادی_ دلم نم

 دهدیو مکامله را کش م زندیلبخند م اشکان

 ی_ مشکل که نه ... اما خوبه که به هر بهانه ا

 ! یباز کن یراه ارتباط یخوایم



! اگه مجبور نبودم و به خاطر  رهیخ یدی_ خواب د

، حاال  گرفتمیتو رو نم ینبود صدسال شماره  نایل

زنگ بزنم به شماره اش رو بده ... وگرنه مجبورم

 ! رمیو از اون بگ امیت

 اشکان درهم رفت اخم

 شده مگه ؟! ی_ چ

را از نفس  یگوش نیبدهد که نازن یجواب خواست

 گرفت و جواب اشکان را داد

مثال محترم ! شماره  یآقا کنهینم دای_ به شما ربط پ

 نه ؟ ای دیدیرو م عادیم ی

 شما؟ دی_ ببخش

 تون تموم شد؟ یی_ من مادر نفسم ... بازجو

 یبزند ... از طرفکرد مودبانه حرف  یسع اشکان

موقع شب ، نفس و  نینگران هم شده بود که ا

 بودند عادیم یمادرش دنبال شماره

، شرمنده ... راستش  اوردمیمن بجا ن دی_ ببخش

 افتاده باشه ! ینگران شدم که نکنه اتفاق

 د؟یکنی_ بله ، متوجه ام ... حاال شماره رو لطف م

 دییبفرما ادداشتی_ البته ... 



نفس بازگو کرد و به حافظه شان  یرا برا شماره

کرد و شماره  یسپردن ... سپس با اشکان خداحافظ

 را گرفت عادیم ی

... هر دو با  دندینشن یبوق خورد پاسخ هرچه

 را نگاه کردند گریکدی یناراحت

 مامان؟ می_ حاال چکار کن

 ! ریشماره اشو بگ گهید باری_ 

 لنتیسا دمیشا...  دهی_ آخه حتما خوابه که جواب نم

 رو ! شیکرده گوش

 نایاز ل ینشون هی دیشده با ی... امشب هرطور نی_ بب

سراغ اون دوستش ...  میبر دی، جواب نداد با میکن دایپ

 یکیتا برداره ... وگرنه من  میبهتره انقدر زنگ بزن

 ! نمیرو بب کهیاون مرت ختیر خوادیکه دلم نم

 _ باشه ... حق با شماست

جواب نداد ... نفس  عادیشماره گرفتند و م گرید دوبار

 یجواب یرا گرفت و وقت نایل یهم شماره  گرید کباری

 نباریفرستاد ، که اگر قهر کرده ا امیپ شینگرفت برا

 را ببخشد و جواب دهد !

 _ ولش کن ... پاشو حاضر شو



 ؟ می_ چرا؟ کجا بر

مارو ببره  میپسره اشکان ، بگ نیسراغ ا می_ بر

 ش !خونه دوست

 ؟ ی... بابا چ ی_ ول

 یاطراف خونه  یها مارستانیبره ب گمی_ به بابات م

اون پسره  یخونه  میریتو پرس و جو کنه و ما هم م

 ! میریبگ امویتا آدرس ت

،  دیتختش بلند شد و مانتو پوش یبا اکراه از رو نفس

 دیرفت تا به منصور بگو رونیهم از اتاق ب نینازن

 بروند نایحاضر شوند و دنبال ل

 تمام جان نفس را گرفته بود ! استرس

 داری... د گریو از طرف د نایگم شدن ل یطرف از

 مجددش با اشکان !

 نیروز ا کیکه چرا در  دیلب گفت و نال ریز یا یلعنت

 افتد ! یهمه اتفاق با هم م

 یشدند و آدرس خونه  نشیمادرش سوار ماش با

 اشکان را داد ... 

به  ینگاه نیدرب منزلش توقف کردند و نازن مقابل

 ساختمان انداخت



 جاست؟ نی_ هم

 _ آره

 شو ! ادهیخب ... پ یلی_ خ

 ... ستادندیشدند و مقابل در ساختمان ا ادهیپ

 از دو شب گذشته بود و آمدنش درست نبود ! ساعت

 فکر کنند یبه درست و غلط کار توانستندیفعال نم اما

 کردندیم دایپ نایاز ل یهر طور شده خبر دیبا
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نفس  یخواب آلود بود ... اما نه آنقدر که صدا اشکان

 ندهد ! صیرا تشخ

 نجایافتاده که نفس ا یشد ... حتما اتفاق بد نگران

 آمده !



اش  یشرت و شلوار ورزش یفکر ، با همان ت نیا با

 در رساند یرفت و خودش را جلو رونیاز خانه ب

ابرو  شتریمادر نفس ، ب دنیرا که باز کرد ، با د در

 باال رفت ! شیها

 _ سالم

 _ سالم آقا

 دیکرد او را ند یو سع نیهم فقط نگاه کرد به زم نفس

نفس چشمان اشکان بجز  نکهی... غافل از ا ردیبگ

 ! دندیدینم یگرید زیچ چیه

 ! میریرو ازتون بگ عادیآقا م یآدرس خونه  می_ اومد

 پدرش؟ ی_ خونه 

باال رفت و با منظور به اشکان نگاه  نینازن یابروها

 کرد

 داره؟ ی_ مگه اونم خونه مجرد

 _ نه ... نه نداره !

 ! گهیپدرش د یخونه  مونهی_ پس فقط م

 _ بله ... حق باشماس ...



که  یحرف یرا خاراند و دل دل کرد برا شیابرو کنار

 بزند خواستیم

 افتاده؟ ی... اتفاق دی_ ببخش

داد و نگاه از اشکان  رونینفسش را آه مانند ب نینازن

 گرفت

 گم شده ! نای_ ل

 جلوتر رفت یاشکان درشت شد و قدم چشمان

 ! گم شده ؟ چطور آخه ؟!؟ی_ چ

 نفس بود که جوابش را داد نباریا

من ... با هم  یاومد خونه  شیسه ساعت پ ایدو  _

بمونه ، اما بهش گفتم  شمیبحثمون شد... قرار بود پ

 بره و تنهام بذاره !

 _ خب ...

 شانه باال انداخت نفس

 یرفت ... حاالم هرچ یچطور ای یبا ک دمی_ نفهم

، خونه شونم  دهیجواب تلفنش رو نم میزنیزنگ م

 نه ! ایازش خبر داره  عادیم مینیبب میخواینرفته ! م



 نیبا دلهره در خانه اش را بست و کنار نازن اشکان

 ستادیا

...  چهیدر پ چیکم پ هی، آدرسش  عادیپدر م ی_ خونه 

، هم آدرس رو بگم ، هم خودم در  امیمن باهاتون م

شده و من به  یبزنم که پدر و مادرش متوجه نشن چ

 بگم ! عادیخوِد م

 را تکان دادسرش  دییبه تا نینازن

نفهمن بهتره  یزی_ حق با شماست ... خانواده اش چ

 ! می... بر

 زد شیرفت که نفس صدا نشیسمت ماش به

 _ مامان !

بود  ستادهیو به پشت سرش که نفس ا ستادیا نینازن

 نگاه کرد

 _ بله؟

به اشکان که چند قدم با او فاصله  یاشاره ا نفس

 دیداشت کرد و نال

 ؟! ادیبا ما ب نمی_ ا

کرد و به اشکان نگاه کرد که مردد  یزیاخم ر مینازن

نازک که مناسب  یبود ... با لباس ستادهیدر کوچه ا



در چشمانش موج  یسرد نبود و نگران یهوا نیا

 ! زدیم

خصومت هارو  می... فعال مجبور ستین ی_ چاره ا

 ! میکنار و باهم همراه بش میبذار

.. به طرف . دیلب اشکان را ند یو لبخند رو گفت

رفت و سوار شد و از اشکان خواست جلو  نشیماش

 ندیبنش

را باز کرد و نشست ...  نیدرنگ در ماش یب اشکان

خراب تر از قبل  یفقط نفس بود که با حال انیم نیا

گرفت ...  یعقب جا یصندل یشد و رو نیسوار ماش

 درست پشت سر مادرش که راننده بود!

نگاه  یرا محکم بست و خصمانه به اشکان نیماش در

آنها  نی، در ماش وفتهین یاتفاق چیه ییکرد که گو

 داده ! لیتشک مینشسته و با آنها ت

 _ پررو !

 ! امی_ مجبورم ب

 ! یایخودت ب نیبا ماش یتونستی_ م

 که ! یدونی... م کنمیم ی_ من تند رانندگ

 به نفس انداخت و ادامه داد شخندیبا ن ییگذرا نگاه



... از   دیدیرسیپشت سرم به گرد پام نم ی_ اونطور

... که نه  یانقدر جاخوردم که پشت دِر خونه ام یطرف

 هی ی؛ حت ستیهمراهم ن یچی، ه لیو نه موبا چییسو

 سرما ! نیتو ا دمیکت هم نپوش

دادن  صلهیف یبه اشکان انداخت و برا ینگاه نینازن

 دیبه بحث آن دو رو به اشکان پرس

 رو روشن کنم ؟ ی_ بخار

هوا لرز به آدم  ی... سرما ستی_ اونقدر سردم ن

از  شتریحرف سوزشش ب یسرد ی... گاه ندازهینم

 هواست ! یسرما
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که اشکان گفت توقف کرد و هر سه  یساختمان مقابل

 شدند ... ادهیپ

به نفس ، به سمت در  ینگاه میبدون ن اشکان

 ساختمان رفت و زنگ واحد پنج را فشرد ...



 نباریمجدداً زنگ را فشرد و ا دینشن یجواب یوقت

 دندیرا شن یخواب آلود خانم یصدا

 ه؟ی_ ک

 اشکانم ! دی_ سالم ... ببخش

 دیشد و ترسان پرس اریهوش یکم شیصدا

 افتاده ؟ یشده آقا اشکان ؟ اتفاق ی_ چ

 انداخت و سپس جواب داد نیبه نازن ینگاه اشکان

داشتم که  عادیبا م یکار ضرور هی_ نه ... فقط 

 ! نمشیبب خواستمیم

 ! عاد؟ی_ م

 ، خونه اس؟ دهیرو جواب نم شی_ بله، گوش

احتماال  ی... ول دمی_ آره ... البته من امشب زود خواب

 ! دهیاومده و خواب

 دِم در ؟! ادیب دیبگ دیصداش بزن شهی_ م

 باال دیی، بفرما کنمیم دارشی_ بله ... االن ب

 دیببخش شم،یمزاحم نم نیاز ا شتری_ ممنون ب

 کردم دارتونیب

 ادیب گمیپسرم ، االن م کنمی_ خواهش م



به گوششان  عادیمادر م یگذشت تا دوباره صدا یقیدقا

 دیرس

... منم نگران شدم ،  ستیخونه ن عادی_ آقا اشکان م

 ؟یبه من بگ یهست که بخوا یزیچ

خودمون که قرار بود  نیبود ب یکار هی_ نه ... 

،  دهیزنگ نزد و جواب نم دمیامشب بهم خبر بده ، د

 ازش بپرسم ! یحضور امیگفتم ب

زه تا اد،یخبر خونه ن یب عادی_ آخه سابقه نداشت م

 کجا رفته ! دونمیشماست، نم شیپ ادیاگرم ن

 یهم خونه  دیبودن، شا رونی_ سر شب با نامزدش ب

 پدرخانمش رفته !

 ... دی_ شا

موقع  یب کنم،یم یبرم ، بازم عذرخواه گهی_ من د

 مزاحم شدم

 پسرم کنمی_ خواهش م

 ری_ شبتون بخ

 ! دارمیتا صبح ب گهی... منکه د ری_ شب شما هم بخ

 تو رو خدا ! دی_ ببخش



 ! عادمی، نگران م ستی_ نه ... به خاطر شما ن

! البد شام رفته اونجا و نگهش  ستی_ بچه که ن

 داشتن

 _ خدا کنه

 _ من با اجازه تون برم ، خداحافظ

 _ خدا نگهدارت

از در فاصله گرفت و به نفس و مادرش  اشکان

 شد کینزد

 خونه نبود ! عادمی_ خداروشکر م

 چشمانش را درشت کرد با تعجب  نینازن

 _ خداروشکر ؟! خدا رو شکر داره؟!

 زد و سرش را تکان داد یبخش نانیلبخند اطم اشکان

 _ هر جا هستن با هم هستن !

 یسرش را تکان داد و به فکر فرو رفت ؛ ول نینازن

 نفس اخم در هم کرد و به اشکان نگاه کرد

ه ! از کجا معلوم ؟ تازه ... اگ یمسخره ا ری_ چه تعب

 یافتاده باشه چ یهر دوشون اتفاق یباهم باشن و برا

 ؟



توجه  یپاسخ سوال نفس ، لبخند زد و ب یبجا اشکان

 حرف دلش را زد نیبه حضور نازن

و طرف  ی_ چه عجب ... شما به ما نگاه کرد

 ما رو ! یصحبتت قرار داد
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 شد ... نینگاه از اشکان گرفت و سوار ماش نفس

به نگاه مشتاق اشکان بود  رهیو خ ستادهیا نینازن اما

! 

 ؟! یکارو باهاش کرد نی_ چرا ا

نشد  نی_ اشکان ابتدا جا خورد و متوجه منظور نازن

شد و سرش را  نیمز یفیبه اخم ظر شی، ابروها

 تکان داد

 _ بله؟



، اما رفتارت  گهیم زیچ هی... نگاهت  گمی_ نفسو م

 رو ثابت کرده ! یا گهید زی... رفتارت چ

بود نگاه کرد و ادامه  نیبه نفس که داخل ماش سپس

 داد

آدم ها رفتارشون انقدر خوبه که  ی، بعض ی_ گاه

 میگیم میبه درونشون ببر یپ یغلط اندازن و وقت

شما  یکنه ؛ ول یتونست انقدر خوب نقش باز چطور

بد بوده ، اما نگاهت ...  یلی... برعکس ... رفتارت خ

 شفافه ! یلیخ

 داره ! لیدل هی_ رفتار من فقط 

نگاه کرد و  کرد،یکه منتظر نگاهش م نینازن به

 افزود 

 امیقول و قرارم با ت یکردم که پا تی! خر تی_ خر

 موندم ... 

که در دلش مانده و  یو حرف دیکش شیبه موها یدست

 نکرده بود را گفت دایگوش شنوا پ

... تعداد دوست دخترامم دستم  ستمین دهی_ دختر ند

 تی، نه دنبال اذ کنمیافتخار م نی... اما نه به ا ستین

و هر وقت  میداشت یمعمول یبودم ، دوست یو آزار کس



وقتم نشده بود به  چی... ه میکات کرد میخسته شد

 دختر مست کنم ! هیر خاط

 را به نفس دوخت و ادامه داد نگاهش

دختر  هیمست کرده بود ، به خاطر  امی_ اون شب ت

که از قضا دختر عموش بود ... گفت سالها دوستش 

داشته و با هزار راه و ترفند بهش فهمونده دوسش 

 ! دهیداره ، اما دختر عموش محلش نم

شد  رهیخ شیبه کفش ها نباریو ا دیکش یقیعم نفس

... 

و بهش گفتم عاشقشم  ایدلو زدم به در شبی_ گفت د

 ... اما پسم زده و مسخره ام کرده !

 دوخت و پوزخند زد ... نیدردمندش را به نازن نگاه

گفت  ی... هرچ میدی_ گفت حالم خرابه و ما بهش خند

دختر  هیکه آدم به خاطر  میو مسخره اش کرد میدیخند

 ی... همه چ کنهیفرق م نی! گفت ا شهینم یختیر نیا

و به مرد جماعت  دهیمحل نم یکس چیتمومه ، به ه

؛ بهش گفتم خب دوستت نداره ... که اگه  دهیرو نم

، گفت از  دادیم ونتچراغ سبز نش هیداشت حتما 

 غرورشه ... از من اصرار و از اون انکار !



که مقابل  یو سنگ کوچک دیبه پشت گردنش کش دست

 هدف شوت کرد یرا ب بود شیپا

منو دوست نداشته  یامکان نداره دختر گفتی_ م

 بندمیتمومم ، بهش گفتم شرط م یباشه و من همه چ

باهاش  ادیوسط ب یا گهیکس د یدوستت نداره و پا

 ! شهیبلکه عاشقشم م شه،ینه تنها دوست م

رادباال  شیشرمنده تر از قبل شد و موها نگاهش

 نینازن ی رهیبار نگاه خ ریفرستاد تا بلکه از ز

 خالص شود

کنم عاشقم  یکه من کار میشد که شرط بست نی_ ا

جور شد و دنبال نفس افتادم ...  طیبشه ... شرا

 و کم کم ... میدوست شدباهم

 تکان داد یکرد و سرش را سوال یفیاخم ظر نینازن

 _ کم کم ؟

داده و صادقانه  رونینفس حبس شده اش را ب اشکان

 پاسخ داد

 ! می_ عاشق شد
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 افزود نیآرام تر و غمگ ییو با صدا دیدزد نگاه

، اما نفس  دمیفهم رتری_ هم من ... هم اون ... من د

 کرد ... شجاع تر از من بود که اول اومد و اعتراف 

که  یو قرار شد بهش ثابت کن یگفت امی_ شما هم به ت

 نفس عاشقت شده و ...

 حرفش آمد و سرش را تکان داد نیب

... حس کردم دوسش دارم  ستین نطوری_ نه ... نه ا

کردم  یبود، سعبود و برام قابل احترام ی، دختر خوب

... بهش  رونیب ادیمتعاقد کنم که از فکر نفس ب امویت

امکان  گفتیبشو ... دوستت نداره ، م الشیخیگفتم ب

نداره ، آخر سر مجبور شدم بهش بگم که منو دوست 

خونم  ای، گفتم ب یثابت کن دیداد که با ریداره ؛ اونم گ

 نیخودت گوش کن بب یو تو اتاق بمون .. با گوش ها

 گهید یکینفس  یدیشن ی... گفتم وقت گهیم ینفس چ

، گفت باشه ...  یبش الشیخ یب دیه بارو دوست دار



که نفس  یرفت تو اتاق ... اما ... درست زمان

و  رونیاز اتاق اومد ب امیاعتراف کرد عاشق منه ، ت

 ! ختیرو بهم ر یهمه چ

اشکان گوش کرده بود  یکه خوب به حرف ها نینازن

 به ماجرا برده بود یپ یحال به خوب

 ! یحماقت کرد ینجوری_ پس ا

 لبخند زد و سرش را تکان داد اشکان

 ! تهی_ بهترش همون خر

 ینفر سوم رو تو خلوت خودش و کس هی ی_ آخه ک

 ؟! برهیکه دوستش داره م

 نفس بشه ! الیخیب امیت خواستمی_ م

 بشه ؟ ی_ که چ

 کنم ! ی_ که بدون عذاب وجدان براش عاشق

 به خودش هم نکرده بود ! یاعتراف را حت نیا

 دنیو سرش را تکان داد ... با شنلبخند زد  نینازن

 کرده بود دایپ یاشکان احساس بهتر یحرفها

 ؟ دونهی_ نفس هم م

 و؟ی_ چ



 تو خونه تون رو ! امی_ علت حضور ت

به حرفم گوش نداد ... فقط  بارمی_ بعد از اون نفس 

 ! دیدونیشما م

 ! یباهاش حرف بزن یاصرار داشت نیهم ی_ پس برل

 شیپ دیاونطور که با یچی... خب ... ه ی_ بعله ... ول

 نرفت !

؟  یزنیحرفهارو به من م نی؟ چرا حاال ا ی_ حاال چ

 عذاب وجدانت کم بشه ؟ یخوایم

 منو ببخشه ! خوامی_ نه ... م

 بشه ؟! ی_ که چ

 کردن رو از دست ندم ! ی_ که فرصت عاشق

 نیتا ا یکس نکهیشد ... ا نینازن یباعث شاد حرفش

حد دخترش را دوست داشت ، اما لبخندش را فرو 

 اشاره کرد نشیخورد و با حفظ اخمش به ماش

امشب  میبرسونمتون ... مزاحم شماهم شد دینی_ بش

 دو تا امشب با همن ! نی... به قول شما ا

 _ صد در صد با همن !



سبک شده بود ، لبخند زد و  یکه بار دلش کم اشکان

 نگاه کرد نیبه نازن

 ونم !_ ممن

 ._ بابت ِ ؟ 

 گذاشت حرفهامو بزنم ! یکی_ باالخره 

 _ االن باِر گناهت کمتر شد؟

 _ نه ... باِر دلم سبک تر شد !

توجه به ُغر زدن نفس که  یشدند و ب نیماش سوار

 چرا معطلش کردند ، به راه افتادند

 

[17.07.21 22:10] 

 

  ۱۴۳مشروطی#زندگ

 

 

 

، اشکان را به خانه  جهینت یب یجستجو نیاز ا خسته

 اش رساندند و به خانه خود بازگشتن



باعث  نیبرگشت ساکت بود و ا ریدر طول مس نینازن

 شدن نفس شده بود یعصب

هنوز باز نگشته بود و گفته بود هنوز چند  منصور

 گرددیمانده و بعد از آن برم مارستانیب

 بهت گفت ؟! ی؟ اشکان چ ی_ مامان ... چرا ساکت

 یدر سکوت به نفس نگاه کرد و ب هیچند ثان نینازن

 زد یگریتوجه به سوال نفس ، حرف د

 ! ستین ی_ پسر بد

 را باال برد و چشمانش را گرد کرد شیابروها نفس

 مامان؟! نیا یچ یعنی_ 

بهتر  ای،  یکه بهش دلبسته بش یحق داشت یعنی_ 

 ! یبگم ... دلتو بهش بباز

نداشتن و نفس  ستادنیتوان ا گرینفس د یزانوها

 مبل نشست نیتر کینزد یرو

حق  یگیمامان ؟ حماقت کردم من ! م یگیم ی_ چ

 ؟! یداشت

که احمق  ی... اما حق داشت ی_ آره ... حماقت کرد

...  ستین ی... چون پسر بد یو عاشقش بش یبش



که کرده ، چشم  یاشتباه یچون برخالف تمام کارها

 دوستت داره ! زننیهاش داد م

شد ... چند بار دهانش را باز  رهیبهت به مادرش خ با

 بزند ، اما نتوانست ! یو بسته کرد تا حرف

، تو  ستین ینگاه نکن ... اشکان پسر بد ینجوری_ ا

ر من قرار گرفته و حماقت کرده ... به نظ یطیبد شرا

 ریتقص ی... همه چ امهیت ی... اونم زخم خورده 

شما  یهر دو یهاش زندگ یو اون با خودخواه امهیت

 رو نابود کرد !

 ی... مثل زمان دی، به خود لرز امینام ت دنیبا شن نفس

که در  یکه در خانه اش تنها بود ... مثل زمان

که تا خانه  یری... مثل تمام مس دیآسانسور او را د

 آمد !

لرزان ، به اتاقش رفت ...  یافتاده و نگاه یسر با

 نداد و با مادرش موافق بود ینزد ... جواب یحرف

 بد نبود !  اشکان

 قرار گرفته بود ! یبد طیدر شرا فقط

داده بود  حیرو به عشق نفس ترج امیبا ت شیدوست اما

! 



واقعا عاشق بود ... اگه براش مهم بود ... پشت  اگه

 قول و قرار و رفاقته ! یبه هر چ زدیپا م

و اونو به خلوت دونفره  شدیم امیت یدوست الیخ یب

 ! دادیاشون راه نم

قراره نفس براش اعتراف  دونستیکه م یخلوت اونم

 کنه !

 ! گهیقشنگ د یزهایچ یکنه و کل یعاشق

بالش  یو هق هقش رو رو دیتختش دراز کش یرو

 کرد ... یخال

در اتاقش به ضرب باز شد  چقدر گذشته که دونستینم

 دیچیبلند مادرش تو اتاق پ یو صدا

 ! نای_ نفس ... نفس ... ل

بالش بلند  یبا ترس و وحشت ، سرش را از رو نفس

 کرد و به مادرش نگاه کرد

سرش  ییکرد ؟ چه بال داشیشده ؟ بابا پ یچ نای_ ل

 اومده ؟!

 تکان داد یلبخند زد و سرش را به نف نینازن

 ناسیل دمی... د تینشده ... زنگ زد به گوش یچی_ ه

 جواب دادم



تخت بلند شد و چشمان سرخش را به  یاز رو نفس

 مادرش دوخت ...

 دادهیگفت ؟ کجا بود ؟! چرا جواب نم ی_ خب ... چ

 ؟!

 سیم یکل دهیبوده و االن د لنتیسا شی_ گفت گوش

 اونه ! شی... پ عادهیکال داره ... با م

 لب خدا را شکر کرد ریو ز دیکش یراحت نفس

 _ کجا هستن ؟

نفس بمونم ، اما انگار نفس  شی_ گفت قرار بوده پ

حوصله نداشته و تنهاش گذاشتم ... گفت زنگ زده به 

که برگرده دنبالش ، به مادرش هم نگفته که  عادیم

شده باز ! گفت  یحساس بشه بپرسه چرا و نفس چ

...  عادیم یبره خونه  دهیبوده و خجالت کش روقتید

 گفته برن هتل ! عادمیم

 نفس باال رفت ...  یها ابرو

 _ هتل ؟!

خلوت عاشقانه  هی_ آره ... قهرت باهاش باعث شده 

حرص و  یبدبختت کل یوسط فقط بابا نیام بکنن ... ا

 ! دیجوش خورد و ترس



 هنوز ؟ ومدهی_ بابا کجاست ؟ ن

 گردهی_ چرا ... زنگ زدم بهش گفتم ، گفت االن برم

 خونه !

اش را از مادرش  یسرش را تکان داد و گوش نفس

 گرفت

 گذشت ! ری_ خب خداروشکر ... به خ

 ستین نطوریا شهیگذشت ، اما هم ری_ آره ... به خ

بوده و برگشته  کینزد عادیکه م ی... شانس آورد

 یزیو اگه چ وفتهیب یدنبالش ... ممکن بود واقعا اتفاق

 ! دنیدیهمه از چشم تو م شدیم

 _ حق با شماست !

... گفتم که به  ینگفتم که غصه بخور ناروی_ ا

 ! یبردار یو دست از بچه باز یایخودت ب

 شیو به رو دنیچینفس پ یدور شانه ها شیها دست

 لبخند زد ...

 _ عاقل باش
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خودش  یبه خانه  شیاز لباس ها یکیبرداشتن  یبرا

 ... رفتیم دیبا

 یخبر چیهفته ه کی نیهفته گذشته بود و در ا کی

 شهیهم یبرا باری ییاز اشکان نشده بود ... گو

 شده و دست از سرش برداشته بود ! الشیخیب

بود ، اما  یدواریام ینشده بود و جا یهم خبر امیت از

 بود ...  یدلش باق باز هم ترس در

 یباز وانهید ی... از بچگ شناختیرا خوب م امیت

 بود ! دهیرا د شیها

رحم  یکس چیشود ، به ه وانهیکه اگر د دانستیم

 ! شناسدیو عمو و دختر عمو نم کندینم

نسبتشان بست و به  یهمان شب که چشم رو مثل

 کرد ! هیوجه ممکن او را تنب نیبدتر

 گناه ِ نکرده ! یهم برا آن



 بود ! شیاز خصلت ها گرید یکیهم  یداور شیپ

بد  یپر بود از خصلت ها امی، ت کردیکه فکر م خوب

... 

 مانده بود! ینظرش او هنوز هم در همان کودک به

 کردیبه زور تصاحب م دیرا با خواستیهرچه م هنوز

 ! کردیپرتاب م یو بعد از فتح آن را به گوشه ا

 یاش که برا یکودک یها یتمام اسباب باز مثل

انداخت  یم یو سپس به کنار کردیم هیداشتنشان گر

! 

 نکهیبود ... از ا یقسمت ماجرا راض نیاز ا البته

بعد از تصاحبش راحت شده و او را به حال  امیت الیخ

 خودش رها کرده باشد !

 داشتن دوباره اش اصرار کند ! یبخواهد برا نکهیا نه

شد ، اما به  ادهیپارک کرد و پ نگیرا در پارک نیماش

 را زد با او مواجهه شد نیماش موتیر نکهیمحض ا

او را فراموش کرده بود ... با بهت نگاهش کرد  پاک

 زبان و سرش تکان خوردند یقیو بعد از دقا

 _ سالم !



نفس را نگاه کرد و با  یمعنا دار سر تا پا یلبخند با

 باال گرفته پاسخ داد یسر

 _ سالم ... حال ِ شما ؟

 ؟ دیکنیچکار م نجای_ ممنون ... شما ... ا

تکان  یمرد گره خوردند و سرش را سوال یابروها

 داد ؟

چکار  نگی، اصوال تو پارک شمی_ متوجه منظورت نم

 ؟! کننیم

کج و  یکرد لبخند بزند ... اما پوزخند یسع نفس

 داد لیماوج تحو

 نی... تهران ... ا رانی... ا نجاستی_ منظورم کال ا

 ساختمون ...

 به نفس نگاه کرد ! حیلبخند زد و با تفر مرد

اجاره کردم ...  نجایواحد ا هی_ خب از اول بگو ... 

 دوم ! یطبقه 

 هیکه همسا شدینفس باال رفتن ... باورش نم یابروها

 اش شده باشد !

 _ چرا ؟



 لب مرد کنار رفت و سرش تکان خورد یاز رو لبخند

 را ؟چ ی_ چ

 شده ؟! یزی؟ چ دی_ چرا برگشت

 شده باشه ؟! یزیچ دی_ با

 ... ی_ نه ... ول

 نگاه به ساعتش حرف نفس را قطع کرد با

روز  هیبرم ...  دیمن کار دارم و با ی، ول دی_ ببخش

 ... فعال ! زنمیخونه ات و مفصل باهات حرف م امیم

رفت و سوار شد  نشیبه طرف ماش یگریحرف د یب

 خارج شد ! نگیاز پارک یو با تک بوق

 ! شیشده بود برا ییهم معما او

 دیو نبا دیاش پر از معما و با یروزها زندگ نیا کال

 ! کردیبودند که نفس درکشان نم ییها

شده بود و دِر دلش را  زاریکه از تمام مردها ب حال

تخته کرده بود ... او بازگشته بود ... او با چشماِن 

 اش ! یفراموش نشدن

 یب نیتوجه است و هم یباز هم مثل گذشته به او ب و

 ! شدینگاه نفس با او م یباعث همراه یتوجه



رها  هودهیب یها الیرا تکان داد تا از فکر و خ سرش

رد به خودش ک یشود ... وارد آسانسور شد و سع

 مسلط باشد !
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زود به خانه شان بازگشت  یلیرا برداشت و خ لباسش

... 

 برداشت ... ینارنگ کیمادرش نشست و  کنار

 _ مامان

 رش کرد و جوابش را دادبا محبت نثا ینگاه نینازن

 زم؟ی_ جانم عز

 ؟! رانیبرگشتن ا نایمقدم ا یآقا دی_ خبر دار

 تکان داد یکرد و سرش را به نف یفیاخم ظر نینازن



با خانومش صحبت کردم ... آلمان  شیماه پ کی_ 

 ؟ یدونیبودن ... تو از کجا م

 ... حامدو ! دمی_ پسرشونو د

 و لبخند زد دیکش شیموها نیب یدست نینازن

... اونها مخصوص به خاطر  زمیعز یکنی_ اشتباه م

و مامان و باباش  گردهیحامد رفتن ... حاال اون برم

 ؟! موننیم

سرش که  یرو یموقع منصور با حوله ا همان

بود به جمعشان اضافه  شیمشغول خشک کردن موها

 کرد فیتعر شیبرا نیچه شده و نازن دیشد و پرس

با بهروز حرف  شیچند روز پ ... من گهی_ درست م

 ! رانیگفت حامد برگشته ا زدمیم

 _ واه ... چرا ؟ مگه درس نداره ؟!

اومده ...  شیپ یکارخونه مشکل یبرا نکهی_ مثل ا

و حامدو فرستاده ... نه انگار  ادیب تونستهیخودش نم

 درسش تموم شده !

 صحبت پدرش اضافه کرد یهم در ادامه  نفس

_ آره مامان پنج ساله که رفتن ... حتما درسش تموم 

 شده !



 کرد دییباال انداخت و تا یهم شانه ا نینازن

داشت ...  سانسی_ آره ... اون موقع هم که رفتن ل

 ! یگیدرست م

 با تعجب به نفس نگاه کرد سپس

 اومدن؟ یدی_ تو از کجا فهم

 واحد اجاره کرده! هی_ پسرشون تو ساختمون من 

 بهت گفت ؟ ی_ ک

چکار  نجایا دمیو پرس دمشی_ خودش ... امروز د

 واحد اجاره کرده ! هیدوم  ی، گفت طبقه  کنهیم

 شد  رهیخ یسرش را تکان داد و به نقطه ا نینازن

 ...  نطوری_ که ا

 هم ادامه داد نفس

 ! شهیباورتون نم دینیعوض شده ... بب یلی_ خ
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اتاقش مشغول مرتب کردن کمدش بود که مادرش  در

 رفت ششیپ

 م؟ی_ حرف بزن

تکات  دییبا تعجب نگاهش کرد و سرش را به تا نفس

 داد

 ... می_ بزن

 ه؟یچ متی_ تصم

 نفس باال رفتن و چشمانش درشت شد یابروها

 مامان؟ یمی_ چه تصم

 ه؟یچ ندهیآ ی_ برنامه ات برا

 لبش را جلو داد و شانه باال انداخت ... نفس

 ... بهش فکر نکردم ! دونمی_ نم

 اش فکر نکنه ؟ ندهیآدم  به آ شهی_ مگه م

تخت نفس نشست و  یشد و رو قیاخمش عم سپس

 ادامه داد



شکست از  هیکه با  یینفس ... من از دخترها نی_ بب

و مثل افسرده ها خودشونو تو اتاق حبس  پاشنیهم م

... گفته  ادیاصال خوشم نم دارنیو فاز غم برم کننیم

 ! یزجر بد ییخودتو با تنها ذارمیباشم که نم

 یحت ای یشلوغ یمامان ؟ من حوصله  هی_ زجر چ

 رو ندارم ! یکس چیه

 هی،  یمثل همون نفس قبل باش دیخود ... با ی_ ب

 ببره ! نیاتو از ب ندهیکل آ دیاشتباه نبا

 ... ی_ ول

کرد ، تو هم بدتر  یغلط هی امیباش ... ت نی_ واقع ب

... خداروشکر تموم شد ...  یکرد یادیاز اون غلط ز

که  یاون یثابت کن امیبه ت دی، نبا یکشش بد دینبا

اونه و  گذرونهیراحت و آزاد داره برا خودش خوش م

 !ییتو دهیخودشو عذاب م ییکه داره با تنها یاون

 من دوست دارم تنها باشم ! ی_ ول

نفس؟ چند ماهه گذشته و تو بهتر  ی؟ تا ک ی_ تا ک

 دردت به جونم ! گهی... بسه د ی... بدترم شد ینشد



 نیب زیدر چشمان نفس حلقه زد و از چشمان ت اشک

خودش  یکرد به رو یدور نماند ... اما سع نینازن

  اوردین

 ؟ هیدر مورد اشکان چ متی_ تصم

 شد رهیبا بهت به مادرش خ نفس

 _ اشکان ؟!

بعد از  یخوایم ایکنار  شیکال بذار یخوای_ آره ... م

 ؟ یبهش برگرد یحساب یگوشمال هی

 کینزد یصندل یسرش را تکان داد و رو نفس

 مادرش نشست

 دوسش ندارم ! گهی_ د

 بهش برسونم ؟ امتوی_ پ

 ؟! دی_ مگه شما باهاش در تماس

زنگ زده خونه و  یاون چند بار ی_ من نه ... ول

، از من اجازه گرفته و من چند  نهیخواسته تو رو بب

 نمیبی... اما حاال م یرو ندار شیوقته گفتم تو آمادگ

! بسه  یشی، بدترم م یشیروز به روز بهتر که نم

 دی... با یغم بغل کرد یو زانو یکرد یعزادار یهرچ

 ! یرو بچش یو طعم خوشبخت یکن یزندگ



 _ با اشکان ؟

 یجواب منف ایبود که گو دهیپرس یرا طور سوالش

 اش را مطمئن است

شد  کیآرام به نفس تزد ییو با قدم ها ستادیا نینازن

 شانه اش گذاشت ... یو دست رو

هرمرد  ای... با اشکان  یخوشبخت بش خوامی_ من م

لبخند به لبت برگرده و  خوامی... فقط م یا گهید

 ! نمیاتو بب یخوشبخت

 نیکه دل نازن یا هیکرد ... گر هیجواب گر یبجا نفس

 وا داشت ... هیکرد و او را هم به گر شیرا ر

و تو  زدیو دردانه ات اشک بر یمادر باش شودیم مگر

 ... یدر سکوت نگاهش کن
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 کرد آرامشش را حفظ کند یسع نینازن

 ؟ی_ آروم شد

 _ آره مامان

 ؟ هی_ حاال بگو ... برنامه ات چ

 _ با اشکان؟

شوهرت بدم ...  ی_ نه ... قصد ندارم دوباره زود

 یبدونم برنامه ات برا خوامیپس نگران نباش ، م

 م؟یاجاره اش بد یخوای؟ م هیخونه ات چ

 چشمانش را گرد کردنفس باال رفتن و  یابروها

 هامو چکار کنم پس ؟ لهی_ نه مامان ... وس

نداشته باش ... جواب منو بده ...  لتی_ کار به وسا

 نه ؟ ایمثل قبل  یاونجا بر یخوایم

 ! خوامی_ م

 _ خب ...

 با انگشتانش کرد یشروع به باز نفس

، هم  رمیگی_ هم اونجارو دوست دارم و آرامش م

 تونمینم و دارهیوهم برم م یگاه

 ؟یترسیم ی_ از چ



 ! امی_ از ت

جواب داده بود و دوباره در چشمانش اشک  صادقانه

 جمع شد

 یدوره ... از طرف نجای_ چرا؟ اونکه فرسنگ ها از ا

 لیها فام یمی، به قول قد لهی... پسر عموته ، فام

 ! ندازهیگوشت همم بخوره ، استخونشو دور نم

 پر بغض جواب داد نیبه زم رهیخ نفس

اون هم گوشت و هم استخون منو با هم  ی_ ول

 سوزوند !

 خواستیاز حرف نفس دلش گرفت ... اما نم نینازن

 ماتیتصم یجلو شیمادرانه ها دیباشد ، نبا فیضع

 گرفتنیعاقالنه اش را م

برات سخت بوده  یلیخ دونمی... م زمی_ نفس ... عز

طالح شوهرت که به اص یدیچقدر زجر کش دونمی... م

 هیبا  دیما نبا یرفتار کرده ؛ ول وونیح هیمثل 

 دی... با میمونو تباه کن ندهیو آدماش آ ایخشونت دن

...  یبرگرد تیبه خوِد قبل دی... با یباش یمحکم و قو

 همونطور محکم و مغرور !



صورت نفس را قاب گرفتند و به چشمانش  دستانش

 شد ... رهیخ

 ایسفر ...  میبر ایمشاور ...  شی_ اگه الزمه ببرمت پ

 میانجام بد کنهیحالتو خوب م یکنیکه فکر م یهر کار

 ... هوم ؟ 

 کرد  نییسرش را باال و پا ینکته ا یادآوریبا  نفس

 یاشکان و مغازه  یالیمامان ... در مورد و ی_ وا

 که بهت گفته بودم ! امیت

 و منم گفتم پسشون بده ! ی_ آره ... گفت

 ... الیو یکه عمراً ... ول امویت ی_ مغازه 

از گرفتن  شتریهات ب یکم محل نی_ به نظر من هم

 ! دهیعذابش م الیو

برم  خوادیدارم ، دلم م یحس خاص هی ی_ آره ... ول

 ! نمشیبب کیو از نزد

 دهدیشوخ پاسخش را م یبا لبخند و لحن نینازن

 اشکانو ؟! و؟ی_ ک

 ردیگیو چهره اش رنگ انکار م کندیچشم گرد م نفس

 ! گمیم الشوی_ نه بابا ... و



 هی...  میریباهم م یی_ خوبه که ... آخر هفته دوتا

 ! یخلوت مادر و دختر

 ؟ی_ بابا چ

تو  یکم حال و هوا هیشمال تا  میریم گمی_ بهش م

 عوض بشه !

 ؟یچ دیری_ اگه گفت کجا م

 نفس ! یاز دوستها یکی یالیو گمی_ م

سرش را تکان داد و سپس لبخند زد ...  دییبه تا نفس

که از ته دلش بود و حال خوبش را نشان  یلبخند

 دادیم

 خوبه که دارمت ! یلی_ خ

_ قربونت برم دخترم ... منم از داشتن تو هر روز 

 ... از روز تولدت تا االن ... کنمیخدارو شکر م

شانه اش  یو سر رو دیمادرش را بوس یگونه  نفس

 ... گذاشت

 هی...  ستیشونه ن نیامن تر از ا یشونه ا چی_ ه

روش و ازت  یسر بذار یتونیامن که تا ابد م یجا

 نشه ! غیدر

 ... کردیم نیغم داشت و باز خون به دل نازن لحنش
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 یادآوریبرود که با  رونیخواست از اتاق ب نینازن

 لبخند به لب نشاند ینکته ا

 ادیفردا شبم حامدو دعوت کردم ب ی... برا ی_ راست

 ! نجایا

 نفس درشت شد و آب دهانش را قورت داد چشمان

 _ حامد ِ مقدم؟

 ؟ میشناسی_ مگه چندتا حامد م

 نداد و مادرش ادامه داد یپاسخ نفس

 هیبا مادرش حرف زدم و گفت به خاطر  روزی_ د

 یچندماه یکارخونه مجبور شده برا یاز کارها یسر

سفارش کرد که حاال که  یلیبمونه ... خ رانیا ادیب

و تک و تنها  دینفسه ، هواشو داشته باش ی هیهمسا



نمونه ... خالصه منم ازش شماره اشو گرفتم و زنگ 

 ! مفردا شب شام دعوتش کرد یزدم برا

 !اد؟ی_ م

 هم تشکر کرد ! یلی؟! خ ادی_ واه ! چرا ن

با لبخند از اتاق  نیگفت و نازن یآرام یباشه  نفس

 رفت ... رونیب

و از احساساتش با خبر  شناختیرا خوب م دخترش

 بود ... 

 کباری نیخبر داشت و فقط هم زشیاز همه چ شهیهم

از اشکان  یکرده و حرف یکار یبود که نفس مخف

 نزده بود !

 دوباره بدهد یبه دخترش فرصت خواستیم دلش

 ! یو عاشق یزندگ یبرا یفرصت

نبود ... اما خب ...  ینظر او اشکان پسر بد از

 یاشکان در امتحان مردود شده بود و نفس اجازه 

 ! دادیجبرانش را نم

که  یا لهیپ نیو از ا شدیم یدخترش سرگرم زندگ دیبا

 آمد ... یم رونیب دهیدور خودش تن



 گشودیوجودش بال م یپروانه  دیپرواز بود و با وقت

! 

 

 

بپوشد و  یچ دانستیصبح استرس داشت ... نم از

 چطور رفتار کند ...

 یاو را دوست داشت ... در قلبش و برا شیها پ سال

خبر از احساس  یخودش او را خواسته بود و او ب

...  یحت یخداحافظ کیتازه جوانه زده اش ، بدون 

 رفته بود !

از آن بود که نفس به خودش قول داد دِر قلبش را  بعد

 باز نکند ! یمرد چیه یبه رو

 نظرش مردها ارزش دوست داشتن نداشتن ! به

که با اشکان  ی... تا زمان زدیچوب م کیرا با  همه

 آشنا شد ...

 نیجذب اخالق خاِص اشکان شد ... برعکس اول ابتدا

ده بود بارش که مجذوب چشمان سبز رنگ ِ حامد ش

... 

 نداشت ... اما جذاب بود ! ییبایز اشکان



و نفس به خودش قول  دیباریتمام رفتارش غرور م از

 کوه ِ غرور را از آن ِ خود کند ! نیداده بود ا

 بست عاشقش کند ... اما خودش عاشق شد! شرط

 دل بستن را با روحش داد ! یبست و بها دل

نبود  ی دل بستن و عشق و عاشق ِیدر پ گرید اکنون

آن  ادِ یحامد ،  دنی... اما دست ِ خودش نبود که با د

 افتاد ! یسال ها م

 اول ! عشق

هم عشق نبود ... که اگر بود ، انقدر زود و  دیشا

 ! شدیراحت فراموش نم

 دخترانه ! یدوست داشتن ِ ساده و حس کی

او عاشق اشکان شده بود و طعم عشق را  وگرنه

 بود ... هدیچش

افتاد  یمفهوم ِ که عشق آسان نمود اول ، ول تازه

 مشکل ها را دانسته و هضمش کرده بود

کجا  یحاالت دوران نوجوان رییعشق کجا و آن تغ نیا

! 



حامد ، مدام به آن سال ها فکر  یدوباره  دنیبا د اما

اگر از احساسش به حامد گفته  نکهی... به ا کردیم

 بود ...

حامد هم او را دوست داشت و عشقشان بهم گره  اگر

 ... شدیم یو ابد خوردیم

 !کردیم یو دلدادگ رفتیحامد به خاطر او نم اگر

و در آخر ...  بستیاگر در ذهنش نقش م هزاران

 انداخت ! یو قسمت م ریرا گردن تقد ریتقص

 

را  شیو موها دیرنگش را پوش یا روزهیف لباس

 ... ختیر شانه اش یو رو دیسشوار کش

لباسش تضاد  یا روزهیرنگش با ف یمشک یموها

 کرده بودند جادیا ییبایز

 رنگ زد ... یکرد و رژ لب صورت یکم شیآرا

از  الشیخ یرا مهمان چهره اش کرد و وقت لبخند

رفت تا به مادرش  رونیظاهرش راحت شد از اتاقش ب

 کمک کند
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حامد مثل قبل قلبش ضربان نگرفت ... دلش  دنید با

 و روح از تنش جدا نشد ! ختیفرو نر

 چیو ه دهیرا د یآدم معمول کی... انگار  برعکس

 ! کردهیفکر نم یوقت به او حت

 یاطر رفتن ناگهانکه به خ ییخورد از روزها افسوس

 بود ! ختهیحامد اشک ر

سن بلوغ  راتییآن زمان حالش دستخوش تغ احتماال

 بوده و عادت را با عشق اشتباه گرفته بوده !

 ... ندیفشرد و تعارف کرد که بنش یرا به گرم دستش

 یهم دستش را پشت حامد گذاشت و به آرام منصور

به پشت کمرش زد تا حامد راحت باشد و احساس 

 کند تیمیصم

 خودت بدون حامد جان! یخونه  نجاروی_ ا



 دی_ قربان شما ... لطف دار

کرد ... تمام مدت نگاه  ییراینشستن و نفس پذ یهمگ

 یو نگاه نفس از او فرار کردیحامد نفس را دنبال م

 بود ...

 !دیتاب یو برنم کردینگاه حامد را حس م ینیسنگ

نفر بود و فقط  کی یاش برا یقلب زخم هنوز

 نیاش را از ب یخوددار توانستینگاه او م ینیسنگ

 ببرد !

 یگرینگاه د چینه نگاه ِ سبز حامد و نه ه گرید

 ... اورندیاو را به وجد ب توانستندینم

و به  شدندیجمع م ایدن ی رهیاگه تمام چشمان ت یحت

 ! شدندیم رهیاو خ

 زد شیکه مادرش صدا دیزا کشبه درا سکوتش

 _ نفس جان ... مامان ... با شمان !

که مادرش با ابرو اشاره کرده بود نگاه کرد  ییجا به

 ... دیو به نگاه منتظر حامد رس

 زد و دستانش را مشت کرد ... پلک

 ... متوجه نشدم ... دی_ ببخش



 تکان داد دییزد و سرش را به تا یلبخند مهربان حامد

 _ عرض کردم درستون تموم شده ؟

 گفت ... یآرام یزد و بله  یکج و ماوج لبخند

 ؟ دیکنی_ کار نم

 _ نه !

 _ چرا ؟

 نفس منصور پاسخ داد یبجا نباریا

 ! ومدهین شی_ فرصتش پ

که به  یبه جمع سه نفره شان نگاه کرد و حرف حامد

 بود را عنوان کرد دهیذهنش رس

... نه  خوامیم یمنش هیکارم  ی_ راستش من برا

 یمنش هیکارخونه باشه ها ... نه !  یمنش نکهیا

 ! خوامیخودم م یبرا یشخص

از محبت  یخال شیمنصور گره خورد و صدا یابروها

 شد

 !؟یشخص ی_ منش

و امانت دار باشه و چشم و  نیکه ام یکی_ بله ... 

نظر  ریگوش من تو کارخونه ... که تمان کارهارو ز



برگشتمم  یوقت یو به من گزارش بده ... حت رهیبگ

 یکارش سِر جاشه و شب به شب گزارش روند کار

منم راحت  الیخ ینجوریکارخونه رو به من بده ... ا

که با نبودن  ستمیننگران  گهیبرگشتم د یو وقت شهیم

 ! ادیم شیپ یمنو بابا مشکل بزرگ
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 از اخم منصور باز شد و به فکر فرو رفت ... یکم

به پدرش و حامد انداخت و انگشت  ینگاه نفس

 اشاره اش را به سمت خودش گرفت ...

 تون بشم ؟! یشخص یمن منش دیخواهی_ شما م

 ه جواب داد ...زد و صادقان یلبخند حامد



...  شناسمینم ی_ بجز شما شخص قابل اعتماد

 یکه حت ی... طور دیشیمن م یبرنامه  ریمد ییجورای

با  زیو همه چ دیکنیم نییآب خوردنمم شما تع میتا

 ! رهیم شیپ یزیبرنامه ر

 با لبخند به منصور و سپس به نفس نگاه کرد نینازن

... هم  یشیخوبه ... هم تو سرگرم م یلیخ نکهی_ ا

حامدجان  الی... هم خ شهیکار حساب م یبرات سابقه 

 اصوله ! یراحته که کارهاش رو

هم  یشناخت یندارم ... حت یتجربه ا چی_ آخه من ه

 ندارم ! داتشیشما و تول یاز کارخونه 

 یکیو مواد پالست کیپالست دیتول ی_ ما کارخونه 

 لیمشخصه ، همه نوع وسا داتمونی... تول میدار

که  یو هرچ ییقاشق تا سبد و دنپا هیاز  یکیستپال

و  گمیبهت م داتمونویباشه ... تول کیجنسش پالست

که باهاشون  ییانبار و فروش و شرکت ها یموجود

 ! نچه آلما رانی... چه در ا میکنیکار م

 سخته ! یلیخ نیا ی_ وا

باشه  زیحواستون به همه چ هی... کاف ستی_ سخت ن

... بخصوص در مورد  دیو چشم و گوش من باش



 یو فروش و خروج یو مواد مصرف دمونیتول زانیم

 مون از انبار !

،  دادیم شانیکه در سکوت گوش به حرف ها منصور

 کرد و رو به حامد شد یسرفه ا

سخته ...  یلیخ یخوایکه از نفس م یکار نیا ی_ ول

 هم سخته ، هم خطرناک !

تکان زد و سرش را  یمنصور لبخند یبه نگران حامد

 داد

بدونه نفس  یکس ستی_ حق با شماست ... اما قرار ن

 زهارویچ نیو ا یو قراره موجود هیچ قشیکار دق

 ساده اس ! یمنش هی کننیچک کنه ... همه فکر م

انبار  یبه فاکتورها و موجود ی_ پس چجور

 کنه ؟ دایپ یدسترس

 گهی، م شهیمن م ینداره ، چون منش ی_ اونکه کار

و با هم چک  ارهی... و م خوادیمن م یاونهارو برا

طور ادامه داره و  نی... بعد از رفتنمم هم میکنیم

تا به من  پرسنیفاکتور ها گزارش کارهارو م شونیا

 ! فرستنیمن م یبگن و همه رو برا



بدش  شنهادیپ نیبه فکر فرو رفتن ... نفس از ا همه

 بود ... امدهین

دن بود ... غم بغل کر یاز خانه نشستن و زانو بهتر

دوست  شهیاو که هم یدرآمد هم داشت و برا یاز طرف

 پوئن مثبت بود ! کیداشت مستقل و آزاد باشد ، 

 ... دی_ ببخش

 به نفس نگاه کرد و لبخند زد حامد

 _ جانم ؟

 ؟ به چه صورته ؟ یچ ای_ حقوق و مزا

 پلک زد ... نانیشد و با اطم قیعم لبخندش

وقت استعفا  چیهست که دلتون نخواد ه ی_ اونقدر

 ! دیبد

 شد ... رهیباز هم اخم کرد و به حامد خ منصور

 ؟ یافتاد چ ی_ اگه بر فرض محال ... اتفاق

 ! دی... نگران نباش شنیم مهیب هیهم مثل بق شونی_ ا

... نگران خودشم ...  ستمین ایو مزا مهی_ نگران ب

 یبی... آسمزاحمش بشه ... اگه ... اگه  یاگه کس



 نیتضم ی... ک ی... مخصوصا از لحاظ روح نهیبب

 ؟ شما ؟! کنهیم

دونگ حواسم  شیکه ش کنمیم نی_ بله ... من تضم

 تونمیجا هست و م هیباشه ... منزلمونم که  شونیبه ا

 ! ارمشونیخودم ببرم و ب

 _ کارخونه تون کجا بود ؟

 ... حونی_ سمت ج

 _ دوره !

امشب  یمداخله کرد تا بحث را تمام کند ... برا نینازن

 بود هرچه از کار گفته بودند ... یکاف

االن  نیکه نفس هم ستی_ منصور جان ... قرار ن

و مشورت  میکنیجواب بده ... بذار سِر فرصت فکر م

... بعد  میکنیانتخاب به نفس کمک م یو برا میکنیم

 ... هوم ؟! میدیبه حامد جان اطالع م

 هم با سکوت سرش را تکان داد ... رمنصو

آمده باشد ... چشمانش  ادشی یانگار موضوع سپس

 کرد و به حامد نگاه کرد زیرا ر



اون موقع ها دفتر بابات  ادمهی؟  ی_ دفتر کارتون چ

نفس از  یبود ، رفت و آمدش برا یمطهر ابونیخ

 ... شهیسخت م یلیخ یکارخونه به مطهر

 آرامش جواب داد باز هم لبخند زد و با حاند

_ نه ... اون دفترو بابا موقع رفتن فروخت ... به 

مسائل ، رفت و آمد سخت  نیو ا کیخاطر طرح تراف

از کارخونه رو  یقسمت هی نیهم یو برا شدیم

 ساخت و دفترم به همونجا انتقال داد! یساختمون ادار

 اونجا ؟ انیهمه راه م نیقرار داد ا ی_ برا

کارخونه  انیب دینمونه کار با دنید ی_ اکثرا که برا

 گهید یکشور ها یها ندهیها ، مثل نما یلیخ ی... ول

 ! شهیباهاشون در هتل قرار گذاشته م

...  یبهتره ... راست ینطوری_ درسته ... خب ... ا

 د؟یکرد رونیب رتونویمد

 میاخراجش کن میمجبور شد ری_ به خاطر مشکالت اخ

! 

 ؟ کنهی_ براتون دردسر درست نم



 نکهیکرده که هم ی_ انقدر گند باال آورده و خرابکار

 دیزندان ، با مشیو ننداخت مینکرد تیازش شکا

 کالهشو بندازه باال !
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نبود ... آداب و معاشرت را خوب بجا  یپسر بد حامد

اش  یشنهادیآورد و منصور را مجاب کرد که شغل پ

 نفس مناسب است ! یبرا

 داشتن ... یو نفس از حضور حامد حس خوب نینازن

اواخر  نیبه گذشته ها رفته و اتفاقات بد ا یکم انگار

 پرتاب کرده بودند یرا به گوشه ا

نشان را به موضوع رفت نیرفتن حامد ، نازن با

 کرد مجابش کند یمنصور گفت و سع

داشت ، باز  نیکه به نازن یبا تمان عالقه ا منصور

 هم حرف حرف ِ خودش بود !



 میریبشه؟ بعدا با هم م یشمال که چ دی_ دوتا زن بر

 آورد تا نفس نشنود نییرا پا شیصدا نینازن

کم دل  هیتا  میباهم بر یمادر دختر خوامیم گمی_ م

 شه !نفس باز ب

 سرهی؟ خوبه  رهیگیباشه دلتون م شتونیپدر پ یعنی_ 

 ! دیدار یتو خونه خلوت مادر دختر

 الیهمه اش کاره و فکر و خ ی_ نه بابا ... چه خلوت

آرامش  نمیرو بب ایدر خوامی... خودمم دلم گرفته ، م

 رمیبگ

 ؟  شهیآرامشت صلب م ی_ با من باش

 ازت خواستم ها ! یچ هی بارینکن منصور ،  تی_ اذ

قبلم شما اصرار  ی، دفعه  ستین باری...  ری_ نخ

مستقل  خوادیو دلش م میرینفس خونه بگ یبرا یکرد

 بشه !

داره ؟ مگه به خاطر خونه داشتن  ی_ چه ربط

 ی؟! انتخابش اشتباه و از رو دیاز هم پاش شیزندگ

 بود ! یلجباز

... باشه  شمیزبون تو نم فیبگم حر ی_ منکه هرچ

 ! دیبر



منصور  یفاتح بر لب نشاند و گونه  یلبخند نینازن

 دیرا بوس

 عشقم ی_ مرس

 ! شمی_ خر نم

 ابرو باال انداخت نینازن

 ؟! هیچه حرف نی_ بالنسبت ... ا

ماچم اون  هیکه  یشد روزی_ برو به دخترت بگو پ

 بهم بچسبونه !

 _ دختر ِ من؟

 داره ؟ دخترمون ! ی_ چه فرق

موافقت منصور را به نفس گفت و برعکس  نینازن

سابق ِ نفس ،  یمنصور و عسک العمل ها یگفته 

اسمش را هم  یکه حت ینفس فقط لبخند زد ... لبخند

 گذاشت لبخند ... شدینم

... چه بر سِر دخترش آمده  ختیباز هم بهم ر نینازن

 حد پژمرده شده بود ! نیبود که تا ا

 خود زمزمه کرد با

 تو اون شب ! یدیکش یبرات ... چ مریبم ی_ اله
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 شدند و راه افتادند ... نیمادرش سوار ماش با

فصل سال مسافر  نیخوب و خلوت بود ... در ا جاده

 ! رفتیکمتر به شمال م

 یکرد و با نگاه به دره ها یرا پل یکیمز نفس

 سرسبز و رودخانه شروع به خواندن کرد ...

جاده را  یکرد و تا آخر ترانه  یگوگش همخوان با

 خواند ...

 زنهیم ادیاسم ِ منو فر جاده

 ... دنهیامروز روز دل بر گهیم

به  یو گاه کردیم یبر لب رانندگ یبا لبخند نینازن

 ... کردیه مخندان نفس نگا یچهره 



و از ته ِ دل باشد  یلبخندها واقع نیا خواستیم دلش

 ... نه از اجبار و به خاطر حفظ ظاهر !

 الی... آدرس و دندیکرد تا رس یرانندگ یساعت چهار

 کردند ... دایسررراست بود و راحت پ

را به نام زده ، آدرس  الیکه اشکان و یزمان ایگو

 را هم نوشته بوده ... قیدق

را پارک کرد و با  نیبود ... ماش ییبایخوب و ز یجا

 نگاه کرد الیو ساختمان و اطیباال رفته به ح یابروها

 داشته ! ییالیعجب و چارهی_ ب

توجه  یبه ساختمان انداخت و ب یتفاوت ینگاه ب نفس

 از صندوق عقب چمدانش را برداشت ...

هم چمدان خودش را برداشت و دوشادوش  نینازن

 رفت ... الیساختمان و یورودنفس به سمت 

و  شدیم نیدو ماش یبزرگ نبود ... جا یلیخ اطشیح

و  اسیکوچک مملو از گل  ییها باغچه ها واریکنار د

 بود ... یگل کاغذ

 یمانیس یبا نرده ا چیمارپ یپله ها اطیچپ ح دست

 بود  دیساختمان سف یداشت و تماِم بنا



 دیبه رنگ سف یپله باال رفتند و به در چوب زدهیس از

 بود یحفاظ آهن زیکه مقابلش ن دندیرس

آورد و  رونیب فشیاز ک دهارویدسته کل نفس

 نگاهشان کرد

 قفله کدومه ؟ نیا دی_ مامان به نظرت کل

 رونیرا ب یکیها نگاه کرد و  دیبه کل یکم نینازن

 دیکش

 داره یوتریکه حالت کامپ نهی_ احتماال ا

را به قفل  دیکلتکان دادو  دییسرش رادبه تا نفس

 هابود زد... لهیکه به م یبزرگ

 باز شد و هر دو لبخند زدند ... قفل

،  دیشد و بعد از امتحان سه کل ینوبت در چوب سپس

 در باز شد !

 شدند و به اطراف نگاه کردند ... داخل

 نیا یی... گو خوردیو خاک همه جا به چشم م گرد

مانده و نفس خوشحال بود که  یخال الیو نیچند ماه ا

 نفس احترام گذاشته ... یشخص میاشکان به حر

 نیلبش آمد که از چشم نازن یرو یلبخند ناخواسته

 دور نماند



 خوشت اومده ؟ الی_ از و

 _ نه ... از صاحبش !

گرد به  یحرف را زد و با چشمان نیا یاراد ریغ

اخم ، لبخند  یکه بجا یمادرش نگاه کرد ... مادر

 لب داشت ! یرو

 ؟! ی_ خوبه ... چطور االن متوجه شد

که ... راستش خوشحال  نهی_ نه مامان ... منظورم ا

رو به من داده خودش  الیو یشدم که اشکان از وقت

 ! نجایا ومدهین

 اون وقت ؟! یدونی_ از کجا م

... همه جارو گرد و خاک گرفته ... تابلوئه  دینی_ بب

 ! ومدهین یکس

 گفت ... یرا تکان داد و هوم هم سرش نینازن

 کیطبقه بود و دو اتاق خواب داشت و  کی الیو

اش  یبزرگ که در ضلع غرب یآشپزخانه ... با سالن

 بار ... زیم یقرار داشت و در ضلع شرق اردیلیب زیم

که کنار آشپزخانه بود  یچمدانش را در اتاق نینازن

 برد و از همان جا نفس را صدا زد

 اتاق جدا؟ ایمن  شیپ یای_ نفس ... م



اتاق مجاور نگاه کرد و جواب  یبه در بسته  نفس

 مادرش را داد

 اتاق یکیاون  رمی_ م

کنار آن اتاق که مادرش داخلش بود گذشت و در  از

 اتاق مجاورش را باز کرد ...

درخت  یتخت دونفره که با تنه  کیاتاق  یروبرو

 ساخته شده بود قرار داشت و باال سرش ...

 مقابلش ماند ... یتابلو مات

رها کرد و همانطور که سرش  نیزم یرا رو چمدان

 بود جلوتر رفت ... رهیرا باال گرفته بود و به تابلو خ

کامال گردنش را بلند  دیتابلو با دنید یکه برا آنقدر

 کردیم

... برات مهمون اومده و خودت  یمعرفت یب یلی_ خ

؟  نجایا مایب خواستیچقدر دلم م یدونی... م یستین

 ... نمیبب نجارویو ا امیب

 ... دیاز تابلو گرفت و آه کش نگاه

... آخه ... آخه ...  امیبا خودت ب خواستی_ دلم م

 معرفت ! یدوستت داشتم ب یلیخ



و دوباره به تابلو  دیچشمش چک یاز گوشه  اشک

 نگاه کرد ...

کنم ...  نتینفر تونمینم ی_ دلم ازت خونه ... ول

از خدا  ادی، اما دلم نم یدوست دارم تقاص پس بد

 بدتو بخوام !

زمزمه  یتخت نشست و به آرام یگرفت و رو نگاه

 کرد ...

 دیفرصت دوباره بهت بدم ... شا هی گمیم ی_ گاه

که  یکن یکار یبتون دی، شا یواقعا دوستم داشته باش

قبل ترشو  یحت ایاون شب نحس رو فراموش کنم ... 

تو خلوت  دمیکه در کمال تعحب، د ی... همون روز

که اعتراف کردم  یندارم ... همون روز تیباهات امن

 امویت یدوستت دارم از لِب تو ... حرفها یو بجا

 ! دمیشن

از دِر  نیمجال ادامه ندادند و نازن گرید شیها اشک

باز اتاق ، شاهد درد و دل دخترش با عکس  مهین

 اشکان بود !

به سرعت به  یداد و با فکر رونیرا آه مانند ب نفسش

 رفت ... لشیطرف موبا



 مانیتعلل کند تا پش خواستیدرست نبود ، نم کارش

 شود !

 !ندیبب یحق داشت عاشق شود و عاشق دخترش

دو ...  کردیدو نفر را نابود م یزندگ دینبا ینادان کی

را دوست دارند  گریکدی خوردیقسم م نیکه نازن ینفر

! 
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بود ...  رهیآسمان خ یبود و به آب ستادهیا ایدر کنار

 ... ایامتداد در قایدق

 که هم مشخص بود هم نا معلوم ! یآخر

به آسمان ختم  ایدر یدور معلوم بود که انتها از

را  یآخر چیه رفتیم ای... اما اگر در دل ِ در شودیم

 ... شدیو در آن غرق م دیدینم



 مثل عشق ! درست

آخرش مشخص است ...  یکنیکه ابتدا گمان م یعشق

 !یگذاریکه پا در آن م یاما ... امان از وقت

 نگه !_ قش

با ترس برگشت و پشت  دیکه شن ییآشنا یصدا با

بود و با  ستادهیپشتش ا قایسرش را نگاه کرد ... دق

 اش شده بود ... نهیبه س نهینفس س دنیچرخ

 شیابتدا باال رفتند و سپس چشمها شیها ابرو

 شدند هیدر هم تند شیابروها یشدند و گره  یطوفان

 ! نمتیبب نجایا کردمی_ فکر نم

 پر معنا زد و سرش را کج کرد یلبخند اشکان

 نمتیبب نجایا کردمی... منم فکر نم ی_ راستشو بخوا

! 

تعارف  هیفقط  الی_ چرا ؟ نکنه به نام زدن سند و

 بوده !

 اش باال رفت یاشکان از حاضر جواب یها ابرو

 هیچند ماه خبرشو داشتم که  نیا ی... ول زمی_ نه عز

 دیداشتم ازت ناام گهید ... یننداخت نجاینگاه هم به ا

 ! شدمیم



 ! یکنیم بمی_ پس تعق

شلکارش کرد و سرش را باال  بیدست در ج اشکان

 شد رهیگرفت و به آسمان خ

 یکنار یالیو داری، اما به سرا کنمینم بتی_ تعق

به من خبر بده  نجایاومد ا یسپرده بودم هر وقت کس

گفت دوتا خانم اومدن ، قلبم تا صبح  یوقت شبی... د

 ! ششیبرو پ گفتیامون نداد و مدام م

 که طعم زهر داشت! یپوزخند زد ... پوزخند نفس

_ قلبت تازه به حرف افتاده ؟! اون موقع که منه 

 یاحمق تو خونه ات داشتم بهت اعتراف عاشق

دختر  نی، قلبت بهت نگفت تو خلوتت با ا کردمیم

 باشه ؟ یمنفر سو ستیدرست ن

 بشه ! التیخیب خواستمی_ فقط م

 _ با نابود کردن من؟ با ِله کردن غروِر من؟ 

 _ نفس ...

 ؟! یاسم منو نبر شهی_ م

صورتش راه گرفته بود را با دستش  یکه رو یاشک

 شد رهیپاک کرد و به چشمان اشکان خ



اشک را در چشمان اشکان هم  گفتینبود اگر م دروغ

 ! ندیبیم

 ! زننیم ادی.. سلول به سلول تنم تو رو فر. تونمی_ نم

 ! رید یلیزبون باز کردن ! خ ری_ سلول هات د

 یکرده و دو طرف پهلو یرو شیاشکان پ دستان

 نفس نشستن ... 

نفس منقبض شد و سرش را باال گرفت و به  تنِ 

 شد ... رهیچشمان اشکان خ

نمونده که تو به  یزی_ از من بِبُر اشکان ... از من چ

 ! یوصلش برس

 _ نفس ...

 را فشردند ... شیو دستانش سخت تر پهلو گفت

با  ی... حت یهر حرف یبرا رهید یلی... خ رهی_ د

به سرم  یفراموش کنم چ تونمیحرفهاتم نم دنیشن

ام که شکوفه زده بود و  یگل هیاومد ... من مثل 

 پَرپَر شد ! ده،یهنوز طعم بهارو نچش

... به خوِد  خرمیجبران کنم ... دردهاتو م خوامی_ م

 رو دردهات ! شمیخدا مرهم م



 تونمی... نم تونمیمن نم گمی... م یگیدروغ م گمی_ نم

 یچه کار با من کرد ادین ادمیبه چشم هات نگاه کنم و 

! 

دستان اشکان نشستن تا آنها را از  یرو شیدستها

 جدا کنند ... شیپهلو

اون  یصداتو بشنوم و عاشقانه ها تونمی_ نم

که دروغ  ییروزهات برام تکرار نشه ... عاشقانه ها

بودن و مختص خام کردن من نوشته  لمیبودن ... ف

 شده بودن !

 ی... به هر دومون دار یریگیسخت م یادی_ ز

... من دوستت دارم ... مطمئنم تو هم  یریگیسخت م

شک ا ینجوریا دنمی، وگرنه با د یدوستم دار

 ! یختیرینم

بغض دار اشکان هم نتوانست دلش را نرم کند  یصدا

... 

 گرفت و حرف ِ آخرش را زد ... نگاه

... با  ستیاز دوست داشتِن االنم ن ختنمی_ اشک ر

با  یچه معامله ا ادیم ادمیچون  زمیریاشک م دنتید

 ! یمنو عشقم کرد



سوق داد و از  نییاشکان را به ضرب به پا یدستها

 جدا کرده و ادامه داد شیپهلو

زدم و از  ایبار دل به در نیاول یبرا ادیم ادمی_ 

عاشق شدنم گفتم ... اعتراف کردم که عاشق شدم ... 

 کردمیبود برام ... فکر م ینیریچقدر روز خوب و ش

خونه ات ...  امیب نکهی... تا قبل از ا نمیخوشبخت تر

... استرس داشتم ، اما استرس  رفتمیرو ابرها راه م

 خواستمی... چون تو رو م دبو نیریو ترسش هم ش

... دوستت داشتم ... اما االن ... از اون هنه دوست 

 انبار افسوس مونده ! هیداشتن ... فقط 

 _ نفس ...
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 برگشت و به آن اشاره کرد ... ایطرف در به



 ایدر نی... تو برام درست مثل ا نیرو بب ایدر نی_ ا

... انقدر که دلم بخواد  ی... از دور قشنگ بود یبود

بزنم و پا  ایبشم ... اونقدر که دل به در کتینزد امیب

در عشقت بذارم ... اما با جلوتر اومدنم ... تازه 

 یکنیرحم نم یکس چی... به ه یرحم یچقدر ب مدیفهم

که با عشق جلو اومده و فقط  یبه کس ی... حت

 کیقشنگ از نزد یایبدونه اون در خواستهیم

...  یکنیو در خودت غرق م یبلعی... م هیچجور

، بگه حقش بود ...  نهیاز دور بب یکه هرکس یطور

جلو  ایتا قعر در ی... ک هیزیآدم خوب چ یعقلم برا

 دختر رفته ؟!  نیکه ا رهیم

 هیگرفت و به چشمان اشکان بخ ایرا از در نگاهش

 زد ...

 یعقل یب باری_ حاال خودت بگو ... آدم عاقل ... که 

 مهیرفته ... که غرق شده و تِن ن ایکرده و تا وسط در

بترسه و  دی... نبا رونیب دنیجونش رو از آب کش

آب  دنیبا د دیابار دوم پا تو آب نذاره ؟ اصال نب یبرا

 وحشت کنه و به خودش بلرزه ؟! ایدر

 

 



 کرد ... شتریعقب رفت و فاصله اش را ب یقدم

به  ای... مثال فوب رنیگیم ایوقتها آدم ها فوب نجوری_ ا

به تو ... به عشِق  ایگرفتم ... فوب ای... منم فوب ایدر

هم جمع بشن بگن شنا  ایدن یتو ... اونقدر که همه 

... من باز  ستیدر کار ن یغرق شدن گهیو د یادگرفتی

... چون  کنمیو فاصله امو باهات حفظ م رمیعقب م

بازم آرام بودن و قشنگ  ترسمی... م دارم ایبهت فوب

 شدن آسمون باشه ...  یبودنت مشروط به طوفان

باران  یقطره  نیکرد و با افتادن اول یآسمان نگاه به

 صورتش لبخند زد ... یرو

ط شدن واهمه دارم ... از مشروط _ من از مشرو

 مشروطه ! یِ زندگ هیبا تو ...  یو زندگ ترسمیبودن م
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 مانع شد شیاز کنارش بگذرد که صدا خواست

 داری؟ از کله سحر ب یبهم بد یتونیکه م ییچا هی_ 

 ! نجایکله اومدم ا هیشدم و 

 نگفت ... چینگاهش کرد و ه فقط

 لبخند زد و به راه افتاد اشکان

 ! یدار یقلب ِ مهربون دونستمی_ م

گام برداشت و  الیبا حرص و خشم به طرف و نفس

 کرد یکنار ساحل خال یرا بر سِر شن ها تشیعصبان

 ! یدی_ جواب مامانمو خودت م

 _ اون با من !

 و ابتدا نفس داخل شد دنیرس الیو به

 _ مامان ... مامان ...

 یآمد و سوال رونیحوله به دست از راهرو ب نینازن

 نگاهش کرد

 شده ؟ ی_ چ

 ! می_ مهمون دار

و با ابرو به پشت سرش اشاره کرد ... اشکان با  گفت

 داخل شد و سالم کرد نییپا یسر



 باال رفت و لبخند زد شیابروها نینازن

 کجا ؟! نجای_ سالم ... شما کجا ؟ ا

و دستش را در هوا تکان  دیکش یپوف ِ کالفه ا نفس

 داد

 _ برامون بپا گذاشته !

با تعجب به اشکان نگاه کرد و اشکان پلکش  نینازن

 را بست و باز کرد

 به طرف اتاق اشکان رفت و به حرف آمد نفس

 لباسمو عوض کنم ! رمی_ من م

رفت  یبهداشت سیهم اجازه گرفت و به سرو اشکان

 تا دستش را بشورد

آشپزخانه نشسته و  زیبعد ، هر سه نفر دور م یقیدقا

 خوردندیصبحانه م

وقت  چی، ه التیبه و یگردیبرم دونستمی_ اگه م

 ! ومدمینم

 ! گشتمی_ اون وقت منم برنم

 ... زدندیشده و پلک نم رهیخ گریکدیچشمان  در

 اوردیکرد تا آنها را به خود ب یه اسرف نینازن



تو اتاق حرف هاتونو  دیبعد بر د،یتونو بخور یی_ چا

 ! دیبزن

 دیرا سر کش شینگاه از اشکان گرفت و چا نفس

 ! میحرف زد اینمونده ... کنار در یباق ی_ حرف

 کرد و در جوابش افزود یپا فشار اشکان

 نزدم ! ی! من حرف ی_ حرفهاتو زد

بلند شد ، از  زیهم فشرد و از پشت م یلب رو نفس

که  یمادرش تشکر کرد و به اتاق پناه برد ... اتاق

 ! دیکشیم ادیگوشه گوشه اش نام اشکان را فر

نگذشته بود که دو ضربه به در خورد و  یا قهیدق

 اشکان در را باز کرد

 ورود داده باشم ! یاجازه  ادینم ادمی_ 

_ منم اجازه نگرفتم ، فقط ورودمو اعالم کردم که با 

 روبرو نشم ... یزیچ یصحنه ا

 زد و نگاهش را به نفس دوخت طنتیپر ش یلبخند

تو خوشت  دیگفتم شا ی... ول ادی_ البته من بدم نم

 ! ادین



...  ستادیا شیشد و روبرو کشیپر حرص نزد نفس

 شد ... رهیسرش را باال گرفت و در چشمان اشکان خ

 اشکان ؟! ی_ تا ک

جواب به گردن نفس نگاه کرد و آهسته  یبجا اشکان

 زمزمه کرد

 ... ریبخ ادشی_ 

 با تعجب ابرو باال انداخت ... نفس

 ؟ ی_ چ

به گردن  کیو نزد دیسرش را جلو کش یکم اشکان

 نفس پچ زد

... من ُمهر ِ  میکه باهم آشنا شد یبار نی_ اول

 به گردنت زدم ! تمویمالک

و طلبکارانه به  دیخودش را عقب کش عیسر نفس

 اشکان نگاه کرد

 ییمون به جا ییبابت خوشحالم که آشنا نی_ از ا

 ! دینرس

 ابرو باال انداخت اشکان

 _ چرا ؟



گردنم دوازده ماه ِ سال کبود باشه  خواستمی_ چون نم

! 
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 یپهلو یلبخند زد و دستش رو طنتیبا ش اشکان

 نفس نشست و سرش جلو آمد

تو هم  دی... شا میخاطره بکن دیتجد هی ستی_ بد ن

 ! یبه من داشت یاومد که چه حس ادتی

گردن نفس نشست و  یگود یدندانش ، لبش رو یبجا

 ... دییو بو دیبوس قیعم

 توانستینم ینفس در حصار تنش حت نکهیاز ا غافل

 بلرزد !

 بست ! خیشده و بدنش  خشک



 ینفس طوالن ینگذشته بود ... اما برا شتریب یقیدقا

 بود ...

جان ... نتوانست تاب  یشد و تنش ب دیسف لبش

 ! اوردیب

 کیبا او کرده بود ... تنش فقط  امیکه ت یاز کار بعد

 آورد ... یم ادیخاطره را به 

 تنش بود ! میبه حر امیت یآن هم دست دراز و

بدن نفس شد ، سرش را  یکه متوجه سرد اشکان

زد  شیو به صورت نفس نگاه کرد و صدا دیعقب کش

... 

روح ... فقط نگاهش  یب ینفس چون مجسمه ا اما

 کرد ...

آرام به صورت نفس زد و نامش  یدو ضربه  اشکان

 را دوباره تکرار کرد

به نقطه  رهیکه خ یچون چوب ِ خشک با چشمان نفس

 بودند مانده بود ! یا

کرده بود  یرو ادهیز دی... شا دیبر خود لرز اشکان

... 



 شهیدختر هنوز آماده نبود و او مثل هم نیا

 کرده بود ... یخودخواه

 دینکش یبلند مادر نفس را صدا زد و طول یصدا با

 به اتاق آمد ... نیکه نازن

اشکان را نشانه  نشیس ، نگاه ِ خشمگنف دنید با

 گرفت

 ؟! یسرش آورد ییچه بال ؟ی_ چکارش کرد

 دیچه بگو دانستیبه تته پته افتاده بود و نم اشکان

 نینفس بود و هم یبنِد پهلو شی... هنوز دست ها

 بزند ادیبود تا بر سرش فر یکاف نینازن یبرا

 ! رونیبرو ب نجای_ گمشو از ا

 _ من ...

نفس به لرزه افتاد ...  یموقع تن خشک شده  همان

 شد نیتشنج کرده باشد و نقش ِ زم ییگو

از اشکان کمک خواست و اشکان به  ادیبا فر نینازن

سرعت دستش را درون دهان نفس کرد تا اگر دندان 

 شدند دست او مانع شود ! دیکل شیها

 ؟ یسرش آورد ییبه سرم کنم ؟ چه بال ی_ چه خاک

 ... یچیودم ه_ به جون ِ خ



 ؟! یچی_ ه

 _ فقط بغلش کردم ... بغلش کردم و ...

 و شرمنده ادامه داد دیدزد نگاه

 ! دمشی_ بوس

 با افسوس سر تکان داد نینازن

 _ واقعا که !

دوم را به اشکان  یپر از نفرت شد و ضربه  نگاهش

 زد

اعتماد باشه ! انقدر  ی_ نفس حق داره بهت ب

که قبال بهش تجاوز شده  یبه دختر دیکه نبا یفهمینم

فقط  یاگر بخوا ی... حت یاجازه دست بزن یب

 ! شیببوس

اش به اورژانس زنگ  یرفت و با گوش رونیاتاق ب از

 زد ...

 نیدخترش مهم بود ، بعد به حساب ا یسالمت فعال

 ! دیرسیعقل م یپسرک ب
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 کردیبود و خودش را لعنت م ستادهیاورژانس ا مقابل

 ... 

 ! کردیکار را م نینفس ا یبدون اجازه  دینبا

سر ِ نفسش آوره ...  ییچه بال امیکه خبر داشت ت او

خاطره  دی... او را چه به تجد کردیغلط را م نیا دینبا

! 

درهم  ید و با اخم هاآم رونیاز اورژانس ب نینازن

 اشکان را نگاه کرد

تون ... نفس بهشو اومده ...  ی_ ممنون از همراه

 دیناراحت الی؛ اگرم به خاطر و دیببر فیتشر گهیشما د

 که پسش بده ! کنمی، من با نفس صحبت م

سرش را به شدت تکان داد و نگاه نگرانش  اشکان

 دوخت ... نیرا به نازن



 یقلب تیرو با رضا الیسرش ... من و ی_ نه ... فدا

 یبه نامش کردم ... حالش چطوره ؟ به خدا من کار

 ! دمشینکردم و فقط بغل کردم و بوس

 نیداده بود و اخم نازن حیرا توض نیبار هزارم ا یبرا

 کردیرا در هم م

 هی... خوبه ، دکتر گفت شوک ِ عصب ستین یزی_ چ

 تکرار بشه ! دیو نبا

را مشت کرد و کف ِ دست چپش  دست راستش اشکان

 ... دیکوب

سرش  ییچه بال دونمیبرسه ... م امی_ اگه دستم به ت

 ! ارمیب

 نفس ... یاجازه  یکه ب ینکرد ی_ شماهم کار خوب

 ... دیرا ادامه نداد و پوف کش حرفش

شما و حرف زدنتون نفس  دنیبا د کردمی_ فکر م

 ! دیخراب کرد زوی، اما شما همه چ شهیبهتر م

 و با خجالت پاسخ داد دینگاه دزد اشکان

 خواستمی... م ستمیبلد ن یلی_ خوب حرف زدن رو خ

 بهش بفهمونم که چقدر دوسش دارم !

 با خشم نگاهش کرد و خجالت را کنار گذاشت نینازن



... برعکس  دهی_ کار شما دوست داشتنو نشون نم

هم بخواد با بوسه جلو  یابونیمتجاوز خ هی... ممکنه 

 نشد دوست داشتن ! نکهی... ابره 

 افزود ... یآرام تر یگرفت و با صدا ینفس

تا با  یدادیبهش زمان م ی_ اگه واقعا دوسش داشت

 اگه زنت بود ! ی... حت ادیخودش کنار ب

 ! شهی_ حق با شماست ... حماقت کردم ... مثل هم

با افسوس سر تکان داد و به اورژانس اشاره  نینازن

 کرد

... بعد  الیو میگردیو برم شهیمرخص م گهیکم د هی_ 

شمال  مییایتهران ... مثال گفتم ب گردونمشیهم برم

 حالش خوب بشه !

 واقعا ... حق با شماست ...  دی_ ببخش

 دست دست کرد و در آخر ادامه داد یکم

 گردمی، بعد برم الیو رسونمیشمارو م مونمی_ م

 از نفس برم ! یبدون معذرت خواه تونمیتهران ... نم

 ! میری... خودمون م ستین یازی_ ن

و  رسونمتونی... م شهیسختتون م لهی_ بدون وس

 ! کنمینم یکار ِ احمقانه ا دی... باور کن رمیم



 به اشکان انداخت و سرش را تکان داد ینگاه نینازن

 _ باشه

ساعت بعد ، بعد از  کیداخل اورژانس رفت و  به

س را به همراه اشکان ؛ نف شاتیانجام چکاپ و آزما

 آوردند الیبه و

تمام طول راه ، نگاه ِ نفس به جاده بود و پلک  در

 نزده بود یحت

 نیزد و نازن شیشود اشکان صدا ادهیخواست پ یوقت

 عقب رفت تا حرفشان را بزنند یکم

 کنم ! تتیاذ خواستمی_ نفس ... ببخش ... نم

فروغش را به اشکان دوخت و پوزخند  ینگاه ب نفس

 زد

 بدبخت و قابل ترحم شدم ، نه ؟! یلی_ خ

 _ نفس ...

 کینزد تونمیتا آخر عمر نم گهید دونستمی_ خودمم نم

 یبش کمینزد نکهیرو تحمل کنم ... فقط از ا یشدن کس

که  هیبه خاطر کار کردمیکه فکر م ومدیخوشم نم

 ! یکرد



 یسه دکتر و مشاور برچند جل هینگو ...  ینجوری_ ا

 ! یشیخوب م

مرد ها متنفرم  یاز همه  ای... تا آخر دن ستی_ مهم ن

 ! دهیو خوشحالم که بدنمم واکنش نشون م

 ... زمی_ نفس جان ... عز

 هیمن بشو ... من مثل  الیخی_ برو اشکان ... ب

...  چیه شمیسوخته ام ... روشن که نم تیکبر

 ! شهیخاکسترمم پودر م

 _ نفس !

 دمیبهت پس م التمینابودم نکن ... و نیاز ا شتری_ ب

 ادب کردنت گرفتمش ! ی... از اولم برا

 مال ِ توئه ! الیو نی_ ا

ام  ندهیاز تو در آ یاثر چیه خوامی... نم خوامی_ نم

 باشه !

 ؟ یکه ِدقم بد یگیم نوی_ ا

 ! یو معطل من نمون یبدون فتویکه تکل گمی_ نه ... م

گذاشت  رونیرا ب شیپا کیرا باز کرد و  نیماش در

... 



 نگاهش در نگاه اشکان گره خورد نهیآ از

قبل تر از  یلی_ اگه قرار بود من و تو ، ما بشه ... خ

 شده بود نیا

به طرف  نیسنگ ییشد و در را بست و با قدم ها ادهیپ

 و مادرش رفت الیو
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 طول راه تا تهران سکوت کرد ... تمام

 دادیبه جاده بود و در چشمانش غم ب رهیخ نگاهش

 کردیم

 بود ! دهیبود ... از خودش ترس دهیترس

 باشد ! یشگیترس هم نیا نکهیا از

شدن اشکان  کیبه خاطر نداشت که بعد از نزد یحت

 افتاد ! یچه اتفاق



 و منجمد شد ! دیو لرز دیترس فقط

کرد با او صحبت  یسع یدر طول راه چند بار نینازن

سکوت گرفته بود و قصد  یکند ، اما نفس روزه 

 شکستنش را نداشت !

همان روز برگشته بودند و مسافرتشان  عصر

 زهرشان شده بود !

با حرف  ببرد که نگیرا خواست داخل پارک نیماش

 نفس ترمز کرد

 ؟! ی_ چ

 خودم ! ی_ منو ببر خونه 

 ؟! یگیم ونی_ حالت خوبه نفس ؟ هذ

 تنها باشم ! خوامی_ خوبم مامان ! م

 در را زد موتیتکان داد و ر یسرش رادبه نف نینازن

، من هنوز عقلم سِر  ی_ اگه تو عقلتو از دست داد

 ییو خدا نکرده بال یتنها بموت دمیجاشه ... اجازه نم

 ! یاریسر خودت ب

 ! شهینم می_ طور



 یمن چه خاک وفتهیبرات ب ی؟ اگه اتفاق ی_ اگه بشه چ

 به سرم کنم ؟!

 _ خوبم مامان !

مشاوره ... مثل قبل  برمتیدکتر ... م برمتی_ م

 ... همون نفس شاد و خندون ! یشیم

پارک کرد و به نفس اشاره  نگیرا داخل پارک نیماش

 کرد

 شو ... چمدونتم ببر ! ادهی_ پ

 ... ی_ ول

به دلت راه اومدم ... اشکانم به خاطر  ی_ بسه هرچ

که هنوز  دمیدیراه دادم چون ته ِ چشمات م نیا

 ! یدوسش دار

 _ دوسش ندارم !

 ! یدروغ بگ یتونی_ به خودت که نم

 _ مامان ! دوسش ... ندارم !

 ! امیم شو برو باال ... منم االن ادهی_ باشه ... پ

 ! میباهم بر کنمی_ خب صبر م



کنم  زییتم نویماش یکف پوش ها خوامی_ نه ... من م

 خاک وشن گرفته !

 ... بعداً  می_ حاال بر

 بمونه ... برو نفس ! فیکث ادی_ بدم م

سرش را تکان داد و چمدانش را برداشت و باال  نفس

 رفت ...

... آنقدر حساس بود که  دانستیمادرش را م اخالق

کند ، بعد به خانه  زییرا تم نی، اول تمام ماش دهینرس

 ! دیایب

 دیرا عوض کرد و به حمام رفت ... با شیها لباس

 کردیو فکر م نشستیو سپس م گرفتیابتدا دوش م

 دهیچیکالف پ نیا یتا سر رشته  کردی... آنقدر فکر م

 کند ! دایدر هم را پ
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هنوز اجازه نداده بود  نیهفته گذشته بود و نازن کی

 خودش برود ... ینفس به خانه 

را پشت سر  یداشت که االن نفس دوران سخت دهیعق

 تنها بماند ! دیو نبا گذاردیم

بود ... از آن روز تا کنون ، بارها  دهیترس چشمشش

که به اشکان  یخودش را لعنت کرده بود بابت اجازه ا

 داده بود تا با نفس تنها باشد !

 قول معروف ) سگ زرد برادرش شغال است ( به

 ! گریبود د امیهم دوست ت او

... از اعتمادش سو استفاده شده  کردیاعتماد م دینبا

بود  ختهیودش را بهم رحال نفس تمام وج دنیبود و د

! 

هفته اشکان بارها تماس گرفته و  کی نیا در

هم حرف نفس را  نیکرده بود ... اما نازن یعذرخواه

را قبال از دست داده  تیزده و گفته بود تو فرصت ها

 و آزموده را آزمودن خطاست ! یا

اش بود که  یبا گوش یطبق هر روز مشغول باز نفس

 زنگ خورد ... لشیموبا



گره  یناشناس نگاه کرد و با ابروها یشمارهد به

 خورده پاسخ داد

 _ بله؟

 _ سالم

 دیی_ سالم ... بفرما

 _ مقدم هستم ... حامد !

 شیکرد صدا ینگاه کرد و سع یتعجب به گوش با

 نلرزد !

 _ سالم آقا حامد ... حالتون خوبه ؟

 خانواده خوبن ؟ ؟نی... شما خوب ی_ مرس

 ! وننرسی_ ممنون ... سالم م

 ؟ دیکنیاالن با من صحبت م دوننی_ مگه م

 باال رفت شیجا خورد و ابروها نفس

 _ بله ؟!

 و با خنده پاسخ داد دیخند حامد

 کردم ... قََرض از مزاحمت ... ی_ شوخ

 ...دیی... بفرما کنمی_ خواهش م



 ! دی_ فکراتونو کرد

 _ نه هنوز !

کارهامو انجام بدم ...  دیوقت ندارم و با یلی_ من خ

 هیبود ، دنبال  یبدونم که اگر پاسختون منف خوامیم

 بگردم ! گهیشخص د

 هیچ شونینظر ا نمیاز پدرم بپرسم بب دی_ راستش با

 ؟!

زنگ زدم ... گفتن از  شونی_ من قبل از شما به ا

 فیروشن شدن تکل ینداره و برا یرادیا شونینظر ا

 ا خودتون صحبت کنم !، شماره خوِد شمارو دادن تا ب

 

[17.07.21 22:15] 

 

  ۱۶۰مشروطی#زندگ

 

 

 مکث کرد و ادامه داد یکم

 د؟ی_ بابام گفت از خودم بپرس



_ اوهوم ... گفتن با کار کردنت موافق هستن و از 

 نداره ! یرادیا شونینظر ا

سر ِ مادرش است  رِ یشدن پدرش ز یبود راض مطمئن

! 

اش بهتر  هیبا خود فکر کرده با کار کردن روح حتما

 و سرش گرم ! شودیم

 را گرفت مشیباال انداخت و تصم یا شانه

 کارمو شروع کنم ؟ دیبا ی_ از ک

 _ فردا خوبه ؟

 ؟ امی! کجا ب هی_ عال

 امیبار اول سخته برات ... فردا خودم م ی_ برا

 ! گردونمیمم برت مدنبالت و خود

 ! شهی_ زحمتتون م

 ؟ یخودت یباهم ! خونه  می_ تعارف ندار

 _ نه ... خونه پدرمم !

 یدنبالت ... ساعت کار امی... فردا هفت م ی_ اوک

 ! شهیهشت شروع م یال میمون معموال هفت و ن

 ! امیبتونم از پسش بر ب دوارمی_ باشه ... ام



دختر زرنگه  هشیو هم شناسمتی... من م یای_ بر م

 ! یمحل بود ی

و  دندیمشترکشان خند یخاطره  یادآوریدو با  هر

 حامد ادامه داد

 _ االنم گونه ات چال افتاد ؟

نگاه کرد و  یدرشت شده به گوش یبهت و چشمان با

 دوباره آنرا به گوشش چسباند

 _ بله ؟!

 ادتهیگونه ات چال داشت ...  یدیخندیم ادمهی_ 

 چاله چوله هارو صاف کن ؟ نیا گفتمیم

 شیها یها و شوخ طنتیش نیبود ... از هم ادشی

 یآمد و اشتباهاً نام دوست داشتن را رو یخوشش م

 ! گذاشتیآن م

 رانیا ی_ سوالم جواب نداشت ؟ نکنه مثل دخترها

 ! یگرفت ادیخجالتو 

 _ آقا حامد !

 _ حامد !

 _ بگم مقدم راحت ترم !



 ! ی... هرطور راحت ی_ اوک

 برم ... گهی_ من د

 ؟ یریگیم یخداحافظ یاجازه  ی_ االن دار

 ! دی_ چه جالب ... شما هنوزم مثل قبل شوخ هست

،  زدیاو انقدر راحت حرف م ی... وقت دینگو نتوانست

 ! دیکشینفس چرا خجالت م

راحت ... من  التیکنم ؟ خ ریی_ مگه قرار بوده تغ

 ! ختهیکم ُکرک و پرم ر هیهمون حامدم ... فقط 

کمتر  یپرپشت حامد که اکنون کم یموها یادآوری با

 شده بود ، خنده اش را مهار کرد

 _ بخند راحت باش !

 ! دینیبیمنو م دی_ نکنه دار

عمر با هم  هی...  زنمی... حدست م نمتیبی_ نم

... خودم بزرگت کردم  میداشت ایو برو ب میبود هیهمسا

 رفته ؟ ادتیدختر جون ... 

خاطرات دلش را به  نیبود و ا ادشی. بود .. ادشی

 آورد ! یدرد م



که حس شکوفه  یهمان موقع ها ... همان زمان کاش

 زده در دلش را لمس کرده بود به حامد گفته بود ...

 ! رفتیم شیپ یگریحالش طور د دیشا

 ... فعال نمتیبی_ فردا م

 _ خداحافظ
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که  شیها یو مقنعه زد ... چتر دیپوش یرسم لباس

 یشانیپ یبلند شده بودند را به حالت کج رو یحاال کم

 زد یو رژ لب کمرنگ ختیر

و به ساعت  دیاش را پوش یو کفش چرم مشک فیک

 نگاه کرد

 بود داریشش صبح ببه هفت بود و از  قهیدق پنج



گرفته و صبحانه خورده بود و خواب را از  دوش

 چشمانش زدوده بود

 ؟ی_ حاضر شد

 _ بله

 ؟ی_ نگران

 کم هی_ 

 _ چرا ؟

 ! دیآدم جد یو کل نمیبب دیرا با یدیجد طی_ خب مح

و مطمئنم  هی_ نگران نباش ... حامد پسر با ذکاوت

 جمع هست یحواسش حساب

 به ساعت انداخت و به مادرش لبخند زد گرید ینگاه

 یالکرس تیزحمت برام آ ی_ ساعت هفت شد ... ب

 ! ستمیبخون ، من حفظ ن

 لبخند زد و سرش را تکان داد نینازن

تنها از  یخواستیهر وقت م یبود کیکوچ ی_ از وقت

،  خونمیبرات خوندم ... هنوزم م رونیب یخونه بر

 برو خدا به همراهت

 دیزد و صورت مادرش را بوس یزیتشکرآم لبخند



 کرد یو با مادرش خداحافظ دیرا پوش شیها کفش

 _ بابا خوابه ؟

 رهیم رتریکم د هی_ آره ... امروز 

 .. من رفتم ی_ اوک

ضرب گرفت  نیزم یرو شیرا زد و با پاها آسانسور

... 

بود و نگاهش  ستادهیکه هنوز مقابل در ا نینازن

 زد شیبا لبخند صدا کردیم

 نیا یبرا ینیبیرس نداشته باش ... فوقش م_ است

 ! امینم یگیو م یکار ساخته نشد

 _ چشم

آسانسور باز شد و نفس دستش را تکان دادو  در

 داخل رفت ...

حامد  لیدر خانه را باز کرد اتومب نکهیمحض ا به

 ترمز کرد شیمقابل پا

حامد  نیماش شهیزد و سرش را خم کرد تا از ش لبخند

، اما حامد رسم ادب را خوب بجا آورد و  ندیرا بب

 شد ادهیپ



 _ سالم

 مقدم ی_ سالم آقا

 زد و سرش را تکان داد یلبخند کج حامد

صورت  نیا ریمقدمم ... در غ ی_ تو کارخونه آقا

 میاز ساعات روز را باهم باش یحامدم ... ما قراره کل

.. به  میو بِم کارخونه صحبت کن ریو در مورد تمام ز

 یراه به راه بگ شهی، سختت م گمیودت مخاطر خ

 مقدم ! یآقا

 آمد و در سمت شاگرد را باز کرد جلوتر

نشستن پاسخ حرف حامد را  نیتشکر کرد و ح نفس

 داد

مقدم ... چون اگه  یآقا گمی_ منم به خاطر خودتون م

و  چرخهیمقدم نم یزبونم به آقا گهیمدام بگم حامد ، د

هاتون و کارمنداتون حامد  ردستیز یاگه جلو

 ! شهیصداتون بزنم ، براتون بد م

را  نیباال انداخت و لبخند زد ... در ماش ییابرو حامد

 بست و خودش هم سوار شد

 ی_ از ذکاوتت خوشم اومد... خوشحالم که تو رو برا

 کار انتخاب کردم نیا



 بستن کمربندش با لبخند پاسخش را داد نیح نفس

 بشم! دیو رو سف امیبتونم از پسش برب دوارمی_ ام

هست و چشمات و زلفات  دیروت سف یای_ برم ن

 ! یرونی... دختر ا یمشک

را  نیو ماش دینگاهش خند دنیخجالت نفس و دزد به

 به حرکت انداخت ...

 دختر قرار است کار کند  نیبود که با ا خوشحال

که مدام به  یمردان از خود مچکر توانستینم اصال

 خودشان هستن را تحمل کند ! بیپُر کردن جفکر 

 بود نهیگز نیکار ، نفس بهتر نیا یبرا
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 ینقاط کارخانه را به نفس نشان دادو تمام تمام

 یکرد و نفس را منش یکارمندان را به او معرف



به  نیکرد و به همه سپرد از ا یخودش معرف یشخص

نفس  یداخل یبا او کار دارد ابتدا شماره  یبعد هر کس

 ! ردیرا بگ

 بود ! یروز اول بد نبود ... در واقع عال یبرا

  رفتهیحامد را پذ شنهادیبود که پ خوشحال

ساعت پنج بعد از ظهر مشغول بود و برعکس هر  تا

 متوجه گذر زمان نشد روز ،

خورده بود و به نظرش  گریرا هم با کارمندان د ناهار

آوردند بدک  یکارمندان م یبرا نگیکه از کتر ییغذا

 نبود

 زهیر یهم آشنا شد ... دختر تیریبخش مد یمنش با

 ! نیبه نام فر زهیم

 یزبان بود و خوش چهره ... فقط قدش کم خوش

 آمد ینمکوتاه بود که آن هم اصال به چشم 

شد  نی، با حامد سوار ماش یساعت کار انیاز پا بعد

 و بعد از بستن کمربند او را مخاطب قرار داد

 رفتمی_ کاش من با آژانس م

 حامد در هم رفت و به طرفش برگشت یها اخم

 _ چرا اون وقت ؟



شدم ... درست  نتیکه سوار ماش دنید ی_ چند نفر

 ! ستین

 را باال انداخت و لبخند زد شیاز ابروها یکی حاند

 ! کنمیم نییرو من تع نجای_ درست و غلط ا

هم مرد  ی... از طرف ینبود رانی_ شما چند ساله ا

 ! ستیهم بگن براتون مهم ن یو هر چ یهست

 تو هم مهم نباشه ! یکن برا ی_ سع

 درست بشه ! هیبرام حاش خوادی_ دلم نم

 گهید یو بر یایخودت ب نی_ از فردا که با ماش

 ! ادیدر نم یحرف

 کاش امروزم مالحظه کرده بودم ی_ آره ... ول

 بهت زده ؟ یحرف ی؟ کس یناراحت ی_ از چ

بهم  ینگاه چند نفر میومدیم می_ نه ... فقط داشت

 بود ! نیسنگ

گوِشت  هیکار  طیکه تو مح ریبگ ادینده ...  تی_ اهم

 دربازه ! یکیدر باشه و 

 _ آخه ...



حرفها نه اعصاب خودتو خورد کن ، نه منو  نی_ با ا

! 

حرف به طرف خانه پدر  یرا روشن کرد و ب نیماش

 نفس رفت ...

 نیترمز کرد ، نفس نگاهش به ماش نکهیمحض ا به

 افتاد و آه از نهادش برخاست! ییآشنارنگ یمشک

 نداشتن ! یها تمام هیامروز حرف و حاش ییگو

 

توجه  یب خواستیم شد ... ادهیحامد تشکر کرد و پ از

به خانه شان برود ... اما هنوز در  نشیبه او و ماش

نشست و  نیدر ماش یرا نبسته بود که دستش رو

 گرانه صدا زد ! خینامش را توب
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و به چشمانش که چون  رودیاز دستش باال م نگاهش

 ! رسدیخون شده بود م یکاسه 

 ؟یچکار دار نجای_ ا

 _ حرف دارم باهات !

 زندیاندازد و لبخند م یبه حامد م ینگاه

 _ خداحافظ حامد جان !

به  دهیآن دو و جان چسب نیکه متوجه جو ب حامد

 اسمش شد ، لبخند زد و پاسخ نفس را داد

 ت بمونم ؟هس ی_ اگه کار

توجه به  یشد و نفس ب دهیبه اشکان کش نگاهش

بود ، تالش کرد در  نیدر ماش یدست اشکان که رو

 را ببندد

 ! کنمی... خودم حلش م ی_ نه مرس

 دستش را برداشت و حامد جوابش را داد اشکان

 بهم بگو یداشت ی... کار زمی_ باشه عز

 _ حتما

 _ خداحافظ

 _ خدا نگهدارت



 راه افتاد ... یرا کامل بست و حامد با تک بوق در

و فکش  شدیحامد جدا نم نیاشکان از ماش نگاه

 فشرده شده بود !

صدا زده بود و لبخند نفس  زمیمرد نفس را عز نیا

 شده بود ! بشینص

 ؟! یکنیم یمحل یبه من ب نی_ به خاطر ا

 شد رهیاخم کرد و به چشمان طلبکار اشکان خ نفس

 کم بفهم ! هیکم ... فقط  هی_ 

از اشکان فاصله گرفت و دستانش را در هوا  یقدم

 تکان داد...

 ینداره بخوام کس یلی... دل یمن تموم شد ی_ تو برا

 تو کنم ! نیگزیرو جا

 یدیفرصت نم هیجبران کنم ، چرا بهم  خوامی_ من م

 ؟!

؟ تمام ...  یفهمی! م یتموم شد گمی_ اشکان ... م

 خط ! نقطه ... سرِ 

 آورد رونیرا ب یکرد و کارت بشیدست در ج اشکان



شده و اصال  داشیو از کجا پ هیک اروی نیا دونمی_ نم

... فقط  چسبونهیم زمیکه بهت عز دیرفت شیچقدر پ

 بهت ثابت کنم ...  تمویحسن ن خوامیم

 را مقابل نفس گرفت و بهش اشاره کرد کارت

خانم دکتر  هیروان شناس ِ خوبه ...  هیکارت ِ  نی_ ا

 که مثل تو ... ییکه کارش مشاوره دادن به دخترها

... اما نفس که خسته  دیرا خورد و نگاه دزد حرفش

 از همه کس و همه جا بود ، با درد ادامه داد

که بهشون تجاوز شده ؟ خب ... به من چه  یی_ اونها

 ؟

 شد رهیبه نفس خ یرا باال آورد و با مهربان نگاهش

ضرر نداره ... ممکنه بتونه کمکت که  یبر ششی_ پ

 ! یکنه خوب بش

 بشه ؟! ی_ خوب بشم که چ

و دستانش  دیکشیبود و تند تند نفس م یعصبان نفس

را مشت کرده بود ... به نظرش مشکل او اصال به 

 نداشت ! یاشکان ربط

 ! یبرگرد یعاد یبه زندگ ی_ که بتون



ً یدق یعاد ی_ زندگ  یقکه اگه تو اتا نهیکدومه ؟ ا قا

 هوشیبتونم حضورتو تحمل کنم و ب یخفتم کرد ییجا

 نشم ؟!

 ... دیباز هم نگاه دزد اشکان

 ! زویکنم ... همه چ جبرانخوامی_ م

 _ جبران ؟!

 ... کردیم قیپوزخندش درد به تن اشکان تزر یصدا

شاهکار چند  نیبود ؟ ا یکار ِ تو با من چ یدونی_ م

 یکه پارسال باهام کرد ی... کار گماینم شتویروز پ

 ! گمیرو م

به نفس  ینگاهش را باال آورد و با شرمندگ اشکان

 چشم دوخت ...

 تو جام امنه  ِشیپ نکهیبه ا نانی_ انگار که من با اطم

 یدره  هی ی... باال ستادمی... رفتم و لب ِ پرتگاه ا

 ! قیعم

 یدر چشمان اشکان با چشمان رهیمکث کرد و خ یکم

 درشان نبود ، ادامه داد یسح چیه گریکه د

و  کردمیاون دره رو نگاه م یها ییبای_ داشتم ز

که اونجا داره .. اما  ییسرخوش بودم از حال و هوا



... ُهل  یتو ناغافل ... منو از پشت ُهل داد کدفعهی

 شهینم یزیپام محکمه و چ ریکه ز یو فکر کرد یداد

 هوا بودم و پرت شدم تِه دره !  ی... اما من ب

که در  یو با بغض ختیاز چشمانش فرو ر اشک

 افزود ... کردیداد م یکالمش ب

و تن ِ  نییپا ییایب ی_ افتادم ته ِ دره و تو قصد دار

 ! یبزن هیشدم رو بهم بخ کهیت کهیت

 را با افسوس تکان داد ... سرش

 ی... کس خورهینم هیبخ گهی_ نه اشکان ... اون تن د

 یپرتش کرد یشوخ، مرده ! چه تو با  رهیکه بم

 ! ی، چه جد نییپا یباش

 یگرینفس حرف د دید ینگاهش کرد و وقت یکم یکم

 ، به حرف آمد ! زندینم

 نییکه عاشقش هستم رو پرت کنم پا ی_ من اگه کس

که بدن آش و الشش رو بهم وصل  رمینم اطی... با احت

 کنمیخودمم دنبالش پرت م دهینکش هیکنم ... به ثان

 ! نییپا

 نفس را از آِن خود کرد و ادامه داد نگاه



 یشوخ هیکار ِ من مثل پرت کردن تو بوده و  دی_ شا

بدون ...  نویا یحماقت ِ کودکانه ... ول هی ایاحمقانه 

 یسابق برنگرد یو به زندگ یاگه قرار باشه خوب نش

خنده هاش هوش از  یکه صدا یهمون نفس یو نش

 یا وونهیهمون د شمی... من م بردیم یسر ِ هر کس

 ! نییکه خودشم دنبال عشقش از دره پرت کرد پا
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 ینفس شدت گرفتند و اشکان لبخند یها اشک

 دردناک زد ...

ر مشاور ... نه به خاط شیبرو پ گمی_ من اگه م

 یکه اگه قرار باشه روز نهیخودم ... بلکه به خاطر ا

...  یکن یاز من زندگ ریغ یکی... با  ی... روزگار



 ی... حالت خوب باشه و بتون اروی نیمثل ا یکی

 !  یرو حس کن یخوشبخت

و سرش را با  دیاش کش یمشک یبه موها یدست

 افسوس تکان داد

هم باشه ... خم به  امتی ق ِ امی_ وگرنه من که ... تا ق

 ! سوزمیو پا به پات م ارمیابرو نم

...  یدی... قشنگ شعار م یزنی_ قشنگ حرف م

که از  ی... اوت رهیم ادمی...  یاونقدر قشنگ که حت

 !  یپشت هلم داد تو بود

 یاز اشکان فاصله گرفته بود که برگشت و کارت یقدم

 که هنوز در دست اشکان بود را گرفت ...

حرف ِ تو ... به  ای... نه به خاطر تو  ششیپ رمی_ م

 خاطر خودم ! 

 فاصله گرفت و پشت به اشکان ادامه داد گرید یقدم

 یایکن اصال دور و بَر من ن یبه بعد ... سع نی_ از ا

به  نی... قراره منو با هم یای.. چون هر وقت ب

 ! ینی، بب ارویاصطالح تو ... 

 تن ِ اشکان رخنه کرد ... یدر تمام سلول ها درد



تمام شدن تمام آن  یعنیحرف از نفس ...  نیا دنیشن

 که آرزو کرده بود ! ییفرصت ها

 _ نفس !

 برو ... بذار نفس بکشم ! می_ برو اشکان ... از زندگ

 نشیافتاده به طرف ماش نییپا ینزد و با سر یحرف

 رفت ...
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و رسماً کارش  رفتیکه به کارخانه م شدیم یماه کی

 شروع شده بود !

همراهش بود و خودش هم  شهیهم یادداشتی دفتر

 ! رفتیدنبالش م رفتیهرجا حامد م

را  زیو با دقت همه چ کردیم ادداشتیرا  دیدیم هرچه

  نظر داشت ِریز



کرده بود را به  یکه بررس یجیروز آخر وقت نتا هر

را در  نیو هر بار برق ِ تحس دادیحامد گزارش م

 ! دیدیچشمان حامد م

را انتخاب کرده ... احساس  نکاریبود که ا خوشحال

 و سرگرم بود کردیبودن م دیمف

 زیکرده بود ن یکه اشکان معرف یروان شناس شیپ

 ... رفتیم

 رفته بود و حالش بهتر بود ! جلسه پنج

 شیبود تا بدون قضاوت به حرف ها یکه کس نیهم

 ییایدن شیاش کند ، برا ییگوش بدهد و راهنما

 ارزش داشت !

در شمال و با  نکهیمشکلش هم گفته بود و ا از

 مشکل شده است ! نیشدن اشکان متوجه ا کینزد

به  یینام داشت ، راهکارها یریکه دکتر خ مشاورش

او گفته بود و در آخر افزوده بود که اگر بهتر نشد 

 نیکه تخصصش در رابطه با ا یبه متخصص دیبا

 مشکالت بود مراجعه کند !

بهتر شده ... حال ِ دلش خوب بود  کردیحس م خودش

 مهمتر از حال ِ دل ! یزیو چه چ



...  کردیاز رفتن به آپارتمان خودش امتناع م هنوز

حاضر نشده  یبودن داشت و حتتنها  یهنوز واهمه 

 به آنجا برود ! نایبود همراه با ل

چمدان  دنیو گرسنه به خانه بازگشت و با د خسته

شده کنار در اتاق پدر و مادرش با بهت به  دهیچ یها

 طرف مادرش رفت

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یزی_ مامان ... چ

که مشغول شستن ظرف بود ، آب را بست و  مادرش

 به طرفش برگشت

 سالم ! کی_ عل

 ... سالم ! دی_ ببخش

 ! یخسته نباش ؟ی_ خوب

 شده مامان ؟ ی_ ممنون ... چ

برداشت و به  یو فنجان دیآخر را آب کش وانیل نینازن

 ساز رفت ییطرف چا

 میبر دیاحواله ... با ضیکم مر هی_ مادر بزرگت 

 اصفهان !

انداخت و به  یصندل یرو رو فشیک ینگران با

 شد کیمادرش نزد



 شده ؟ قلبشه ؟ ی_ چ

مطمئنم  یدلم تنگ شده ... ول گهی_ آره ... خودش م

... وگرنه اون انقدر  دهیباز قلبش درد گرفته که ترس

 که مبادا مزاحم ما بشه ! کنهیمارو م یمالحظه 

 شمونیتهران پ ومدی_ خب کاش م

سفر  ترسمی، منم م کنهیبول نم_ بهش گفتم ... ق

 اصرار نکردم یلیخ نیبرلش خوب نباشه ، برا هم

 ن؟ی_ با خاله حرف نزد

 رهیگیدلم آروم نم ی_ چرا ... گفت نگران نباش ، ول

 ! شمیآروم نم نمشی... تا نرم و نب

 حاال ؟! رمیبگ یمرخص ی_ من چطور

و دو روزه  میری... منو بابات م ستی_ تو ؟! الزم ن

 ! میگردیبرم

 با بهت به مادرش نگاه کرد نفس

 نیخونه به ا نی؟ من تنها بمونم ؟ اونم تو ا ی_ چ

 یاهال یفصل سال که همه  نی! اونم ا یبزرگ

 ساختمون رفتن سفر !

را مقابل نفس  یکرد و فنجان چا یزیاخم ر نینازن

 گذاشت



آپارتمان خودت  یری... م یبمون نجایا ستی_ قرار ن

ات  هیتره ... هم حامد همسا کی... اونجا هم کوچ

 منم راحت تره ! الیهست و خ

به اونجا  ی... حس خوب ادیمن از اونجا بدم م ی_ ول

 ندارم !

 یداشتنش کل یکه برا هی_ اونجا همون خونه ا

 یمستقل بش یخوایم یو اصرار داشت یکرد یپافشار

ات و  ندهیآ یق همه اتفا هیبه خاطر  ستی... قرار ن

 کنه ! رییتغ تیزندگ

را به  نهای... خودش ا زدیرا م یریدکتر خ یحرفها

 گرفتیم لیمادرش گفته بود و حال همان را تحو

 _ مامان

 یرفت و با صدا رونیاز آشپزخانه ب یبا کالفگ نینازن

 حرفش را قطع کرد یبلند و عصب

و از استرس دارم  ضهی_ بس کن نفس ... مادرم مر

 شهیو نم یکار دار دونمی... تو هم م رمیمیم

دو روز وسط هفته  میسواستفاده کرد و به حامد بگ

 بده ! یبهت مرخص

 آمد  رونیب یکوچک فیاتاقشان رفت و با ک به



دو روز فرصت ِ  نی... ا یایبا خودت کنار ب دی_ با

 ! هیخوب

 مزاحمم بشه ... یکی_ اگه 

هم افتاد  ی... اتفاق یروز رو سِر کار شتری_ تو که ب

 حامد ! ای نایزنگ بزن به ل یدیترس ای

 به من برسه ... نای_ تا ل

به حامد بگو ... مورد ِ  گمی_ نفس ! بس کن ! م

بحث رو  نیام ا گهیبود به حامد بگو ... د یاورژانس

جمع کن که  لتویوسا ومدهیتموم کن ... پاشو تا بابا ن

 و درهارو قفل کنم ! میاومد باهم بر

 ! یکنیم رونمیب ی_ رسماً دار

عمر با  هیکه  نهیبهتر از ا ی_ االن از من دلخور بش

 ! یبترس ییو از تنها یترست روبرو نش

منو  یخوایمادرجون نقشه اس و م یضی_ نکنه مر

 ؟! یقرار بد طیشرا نیدر ا

... اما اگه  کنمیوقت هز مادرم استفاده نم چی_ من ه

سفر  هیکه  میتو فکرش بود مومدینم شیپسفر  نیا

 ! میو تو رو تنها بذار میبر



تر آمد و دستان سرد نفس را گرفت و به  کینزد

 چشمانش نگاه کرد

 ی_ منم نگرانتم ... اما تو بعد از اون اتفاق چند بار

دفعه ترس به جونت  هی...  یو تنها بود یاونجا رفت

 ! یکنیم یدور یافتاده و دار

و  دیدینم زیجا نیاز ا شیکه اصرار را ب نفس

 دیو لب گز دیدار شده بود ، نگاه دزد حهیغرورش جر

 نکند ! شیو رسوا زدیتا اشکش فرو نر

... به  نیدونی_ باشه ... هر طور شما صالح م

 دیمادرجون سالم منو برسون

زد و تا  شیبه اتاقش برود که مادرش صدا خواست

او را به  نی، نازن ستادیو رو به مادرش ا دیچرخ

 ... دیآغوش کش

... نفسم  ی... جونم هست یمن هست یی_ تو تنها دارا

 ! یهست

 زد و چشم بست یلبخند

 ! دونمی_ م

 ! میخواهیتو رو م یبدون که ما فقط خوب نمی_ پس ا
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 زد و دستانش را دور کمر مادرش حلقه کرد لبخند

 ! دونمیم نمی_ ا

 ! می_ پس قهر و اشک و غم ندار

 _ باشه

 یدستانش را باز کرد و به صورت گرفته  نینازن

 نفس نگاه کرد

 ؟ یتو نخورد یی_ چرا چا

 _ حوصله ندارم !

 ؟ ستی_ گرسنه ات ن

 ! ستی_ بود ... االن ن

 ؟ ی_ باز لج کرد

 شدم ! ری_ نه مامان ... س



_ برات غذا پختم ... رفتنه ببر بخور ... فردا هم غذا 

 ! مییایما پس فردا م شاالی، ا ریبگ رونیاز ب

 _ باشه !

 ی_ راست

لبخند زد  نیمادرش را نگاه کرد که نازن یسوال نفس

 آورد رونیب خچالیو ظف غذا را از 

دو نفر ...  یرشک پلو با مرغ پختم ... به اندازه _ ز

شام باهم  ادیحامدم تنهاست و گناه داره ... بگو اونم ب

 ! دیبخور

 ابرو باال انداخت و با بهت مادرش را نگاه کرد نفس

دعوت کنم !  می_ مامان ... زشته اونو به خونه مجرد

 ؟! کنهیراجع به من م یچه فکر

! اون  یکنینامربوط م یکه تو فکرها نهی_ زشت ا

پسر  یفکر ها کنه ... از طرف نیاز ا ستیمثل تو ن

 ... ی... در ثان میو منو باباتم بهش اعتماد دار هیخوب

 در چشمان نفس ادامه داد رهیشد و خ کشینزد یقدم

بهتر بگم  ایشام دوستانه آدم با همکارش  هی_ 

 بخوره ... انقدر سبسطه نداره ! سشیرئ

 _ آخه زشته !



 ی... بگو مامانم برام غذا داده ... برا ستی_ زشت ن

 رونهیصبح تا شب ب چارهیشماهم داده ... گناه داره ب

 هیآب بهش بده ... حداقل  وانیل هی ستین یو شبم کس

 بخوره ! یشب شام خونگ

 جمع کنم لموی_ باشه ... من برم وسا

 _ برو مامان
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شام دعوتش کرده بود  یحامد زنگ زده بود و برا به

، خودش هم به آپارتمانش رفت و دوش گرفت تا 

 اعصابش آرام شود

... دلش  رفتیهمراه پدر و مادرش م خواستیم دلش

 مادربزرگش تنگ شده بود و نگرانش بود ! یبرا



 ابانیخ نیشهر و در ا نیاز تنها ماندن در ا یطرف از

 کوچه و خانه وحشت داشت ! نیو ا

خانه را مسموم کرده بود ... همانطور  نیا یهوا امیت

اشکان را مسموم کرد و نفس را  یخانه  یکه هوا

 کشت !

و  دیکش شیبه موها یدر ، دست یصدا دنیشن با

 به خودش انداخت ... ینگاه

 ...یبود با شلوار مشک دهیپوش یبلند یآب زیشوم

 ! کردیبد نم الیخ یساده بود و کس ظاهرش

کرده بود ،  دایکه از حامد پ یتا کنون با شناخت البته

... اما ...  ستیبود اصال اهل سواستفاده ن دهیفهم

 یزمانه چنان خنجر به قلبش زده بود که از مورچه 

 وحشت داشت ! نر هم

 شیبرا یطیشرا نیبود که چن دهیرا فهم نیا مادرش

 آورده بود شیپ

هم زنگ  یریبود که به دکتر خ دهیانقدر ترس امروز

 زد .. اما نظر او هم مثل مادرش بود !

 با ترسش روبرو شود ! دیبا نکهیا



 کی یگریتنها ماندن در آپارتمان خودش و د یکی

اش  هیکه همکار و همسا ینشست دوستانه با مرد

 بود !

را باز کرد و با سالم و تعارف لز حامد خواست  در

 ... دیایداخل ب

 شکالت به طرفش گرفت و لبخند زد یبسته ا حامد

 _ ناقابله

را پاسخ داد و با دستان سردش شکالت را  لبخندش

 گرفت !

 ینفس انداخت و رو یبه خانه  یبا لبخند نگاه حامد

 کاناپه نشست

 ! یدار یگرم یخونه  _ چه

 باال رفت ... شیبا تعجب نگاهش کرد و ابروها نفس

 _ گرمتونه ؟

 کرد و سرش را تکان داد یآرام یخنده  حامد

 ونی! دکوراس شهی... منظورم رنگ بند زمی_ نه عز

و زرد ...  یخونه ات گرمه ... رنگ سبز و نارنج

 ! یخلق کرد ییبایز بیترک



 گذاشت زیم یبه زور لبخند زد و شکالت را رو نفس

 ! دی_ ممنون ... لطف دار

 آمد رونیب یآشپزخانه رفت و با دو فنجان چا به

 را مقابل حامد گرفت و تعارفش کرد ینیس

، اما اگه قهوه  دیموافق تر باش یبا چا دی_ گفتن شا

 براتون درست کنم... دیدار لیم

 تکان داد ینفبرداشت و سرش را به  یفنجان حامد

 ام ! ییرفته ؟ من عاشق ِ چا ادتی_ 

گذشته لبخند زد و چال گونه اش  یادآوریبا  هم نفس

 گذاشت شیرا به نما

 ! ادمهی_ آره ... خوب 

 ... راحت باش نیبش ای_ ب

 حامد نشست یمبل روبرو یلبخند زد و رو نفس

 اشاره کرد ینیریرا برداشت و به ظرف ش فنجانش

سِر  ومدمی... داشتم م یهم دوست داشت ینیری_ ش

 راهم گرفتم ... تعارف نکن !

 _ چه عجب !

 باال رفته نگاهش کرد یبا ابروها نفس



 ؟ ی_ چ

 شدم ! لیآب شد و از جمع به فرد تبد ختی_ باالخره 

 لبخند زد و نگاهش را به فنجانش دوخت ... نفس

 یمیو دوست قد هیمن همون همسا ی_ شما برا

ما بعد از سال ها سخته که بخوام مثل قبل ... ا یهست

به مفرد  خوادیو نم یهست سمیرئ یباشم ... از طرف

 حرف زدن عادت کنم !

من تو کارخونه با همه راحتم ... تو هم راحت  ی_ ول

 باش !

 ینیریدر جوابش لبخند زد و باز هم به ظرف ش نفس

 اشاره کرد

 _ پس شماهم راحت باش !

 ینیریش کیمد نشست و صورت حا یکج رو یلبخند

 برداشت ...

چند سال حرف زدند ...  نیشان را خوردند و از ا یچا

 و روزگارشان ! راتشانییاز تغ

 بپرسم ؟ یسوال شخص هی...  ی_ راست

 با مکث نگاهش کرد و سرش را تکان داد نفس



 _ بپرس

دوست پسر  ای... نامزد ...  یعنی؟  ی_ تو ... مجرد

 ؟ ی... ندار

سکوت کرد و در آخر سرش را به دو  یکم نفس

 طرف تکان داد

 _ نه !

 خونه تون ... ی_ اون پسر ... اونروز ... جلو

 دانستیبود و م ادشیبود آن روز را ...  ادشی خوب

 است ! یمنظور حامد چه کس

 منه ! یتو گذشته  یآدم اشتباه هی_ اون 

جواب نده  ی_ نامزدت بود ؟ ... البته اگه دوست ندار

! 

 نداره ... دوست پسرم بود ! ینه ... اشکال_ 

 ؟ ی_ باهاش کات کرد

 _ اوهوم !

 _ و اون هنوز دنبالته !

 _ اوهوم !

 _ حق داره !



 به چشمان نفس بود گفت ... رهیکه خ یرا در حال نیا
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با بهت به حامد نگاه کرد ... منظور حرفش را  نفس

 ! دیفهمینم

 توانستی، م گفتیبجز حامد م یاگر هر کس حداقل

 توانستیفکر کند ... اما در مورد حامد نم کیهزار و 

! 

... حامد هم  ردیبگ دهیکرد نشن یو سع دیدزد نگاه

 یگریشد و حرف د ینیریو ش یمشغول خوردن چا

 نزد ...

که قرار بود در  یراتییزمان شام از کار و تغ تا

از  یکردند حرف یکنند حرف زدند و سع جادیکارخانه ا

 ... دیاین انیبه م یاشکان نام



...  دیشام را چ زیشام شد و نفس م زمان

 کیاش دو نفره و کوچک بود ...  یزغذاخوریم

آن بود و ظرف غذا و ساالد را  یگلدان کوچک رو

 گذاشت ... زیم یرو

شد که زنگ واحدش به  سیبرنج در د دنیکش مشغول

 صدا در آمد ...

 ! کنمی_ من باز م

بود  ستادهیکه ا یو به حامد دیآشپزخانه سرک کش از

 نگاه کرد

 واحده ! یهاس که جلو هیاز همسا یکی_ احتماال 

 ... تو راحت باش و به کارت برس دی_ شا

 سمت گاز برگشت و گوش به در سپرد به

 

روبرو شد  نیخشمگ یدر را باز کرد و با چشمان حامد

... 

 !؟یهست یکدوم خر گهی_ تو د

و دستانش  دیچیدر آپارتمان کوچکش پ ادشیفر یصدا

 به لرزه افتادند ...



کنار گاز گذاشت و دستش را  نتیکاب یرا رو سید

 قلبش گذاشت ... یرو

به مرد مقابلش کرد و  ینگاه یالیخ یبا ب حامد

 پوزخند زد ...

برات  یخوایبا تو فرق داره ... م یلی_ نژاد من خ

 شرح بدم ؟!

 ی... بو ستدینتوانست با گریجواب حامد ، د دنیشن با

 ... خوردیبه مشامش نم یخوب

 آمد ! یخون م یبو

و با او  دیلرزانش را به طرف سالن کش یها قدم

 روبرو شد ...

 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

 ��اومده ؟ ینظرت ک به
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که همان لحظه حامد  دیحامد را چسب ی قهی دستش

 مچ دستش را گرقت و فشرد ...

 ! رهیمنو بگ ی قهی ینشده کس دهیی_ مادر زا

دستش را از  یچشمانش بهش اخطار داد و با فشار با

 اش جدا کرد ! قهی

 کلی... هر دو قد و ه کردیبا وحشت نگاهشان م نفس

حدس بزند که زور  توانستیشان هم اندازه بود و نم

 ! چربدیم کیکدام 

حامد را گرفت و  یلرزان جلو رفت و بازو یگام ها با

 زد شیصدا

 _ حامد !

طرفش برگردد ، چشمان او  حامد به نکهیا یجا به

 ! دیباریخون م شیها یشد ... از عسل رهیخ شیرو



از  یلیکه خ یشام زینگاه از نفس گرفت و به م سپس

 شد ! رهیدر فاصله نداشت خ

 _ شام عاشقانه !

که به دست حامد داد،  یدیزد و با تکان شد پوزخند

 داخل خانه گذاشت ! یدستش را آزاد کرد و قدم

 _ عمو خبر داره گل دخترش چقدر کثافت شده ؟!

بزند و دوباره و با نفرت ادامه  ینداد نفس حرف اجازه

 داد

هات  یکه راحت به کثافتکار ی_ از من طالق گرفت

 ؟ یبرس

 کیبه زور توانست بغضش را قورت دهد و  نفس

  دیکوتاه بگو یجمله 

 _ خفه ... شو !

 کرد و ابرو باال انداخت ... یکیستریه ی خنده

 ! هینِر خر ک نیبدونم ا دی_ ِد نه ِد ! با

نفس  ییکه گو ی... طور ستادیحامد مقابلش ا نباریا

 پشت سرش پناه گرفته !

 گفت ؟ گفت خفه شو ! یچ یدی_ نفهم



 به در انداخت و با سر به در اشاره کرد ینگاه

 ! رونی نحستو ببر ب ِکلی_ پس لطف کن و ه

؟  یکن نییکه برا من حد و حدود تع یچکاره باش_ تو 

! 

بزند ، نفس خودش را از  یحامد خواست حرف تا

تا  دیکرد و سرش را جلو کش زانیحامد آو یبازو

  ندیرا بب امیبتواند ت

 _ نامزدمه !

... حامد اما خونسرد  کردیم دادیب امیدر نگاه ت بهت

 توانست جو را کنترل کند ! یبود و به خوب

 مهِر طالقت خشک بشه بعد ... یذاشتی_ نامزد ؟ م

 حرفش آمد نیاش تمام نشده بود که حامد ب جمله

 فکت خورد بشه ادامه بده ! یخوای_ اگه م

 دست مشت کرد و سرش را باال انداخت امیت

 ی... گول باز ستمی... من هالو ن شهی_ نچ ... نم

 به عمو! زنمی... االن زنگ م خورمیشمارو نم

راحت بود از جانب پدر و مادرش ؛  الشیه خک نفس

 جوابش را داد نانیسرش را تکان داد و با اطم



 بکن ! نکاروی_ آره ... حتما ا

 اش را دست گرفت و شماره گرفت ... یگوش امیت

 شخندیزد و با ن کریاسپ یمنصور رو یصدا دنیشن با

 به نفس به حرف آمد رهیخ یو نگاه

 _ سالم عمو !

 !دادمیجوابتو نم ییتو دونستمی... م کیعل میری_ گ

 ! زدمی_ کارم واجبه ... وگرنه زنگ نم

 _ حرفتو بزن

 ... ی_ خبر دار

 نفس و حامد کرد یحواله  گرید یکرد و نگاه یمکث

_ نفس خانومتون مهمون شام دارن ! اونم از نوع آقا 

 خودش ! یو تو خونه مجرد

 یکه از مهمان کردن حامد با خبر بود با لحن منصور

 تر از قبل جوابش را داد نیخشمگ

_ مگه قراره خبر نداشته باشم ؟ بله خبر دارم ... 

 یبه تو چه ربط نیحامد جان شام اونجا دعوته ... ا

 داره ؟!



از  یشد و گوش رهیآشکار به نفس خ یبا بهت امیت

 دستش افتاد
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 اش را برداشت یخشم لب فشرد و خم شد و گوش با

 نییچندبار باال و پا دواریاشاره اش را تهد انشگت

 کرد و به ناچار دستش را مشت کرد ...

به دورتادور آپارتمان کوچک نفس انداخت و  ینگاه

 شد ... رهیشام خ زیمبه 

رفت و با  زیکه با دو گام بلند به طرف م دینکش یطول

 ختیر نیزم یبود را رو زیم یحرکت هرچه رو کی

... 

پارکت ها برگشت  یخوش آب و رنگ مرغ رو ظرف

 ... ختیر نیزم یرو اتشیو محتو



 دهانش باز ماند و دستش را مقابل دهانش گرفت نفس

از نفس به خودش مسلط بود جلو  شتریکه ب حامد

را گرفت و او را به  امیکتف ت یرفت و از پشت رو

 عقب و به طرف در کشاند

 ! نجایاز ا رونی_ گفتم گمشو ب

...  کردی... حال که دقت م دیرسیبهش نم امیت زور

 هم بود ! هیفقط به ظاهر اندامشان شب

 تر و تو پر تر بود ! یقو اریبس حامد

ز خانه انداخت و در را محکم به هم ا رونیرا ب امیت

 ! دیکوب

به گوششان  امیت ادیفر یهنگام بسته شدن در صدا اما

 دیرسیم

که برا من  یگی... د کنمیرو برات جهنم م ی_ زندگ

 سِر سگ توش بجوشه ! خوامینجوشه ، م

نتوانست تحمل کند ... دستش را به گوش  گرید نفس

نفس  نیخم شدند و با اول شیگرفت و زانوها شیها

 گفتن حامد ، بغضش شکست ...

که  یشب یامشب ... بلکه برا ی... نه فقط برا ستیگر

 قرار گرفت ... تیمورد آزار و اذ



 گذاشتیهم نم یکه از ترس پلک رو ییشب ها یبرا

 یرا در دادگاه ها سپر شیکه روزها یی... شب ها

جور را نا یوصله  نیا یانصاف یکرده بود و چه با ب

 شوهرش خوانده بودند و محق به تنش !

 شود ...  یتا خال ستیگر

که در دل ضجه زده بود  ییتمام بغض ها و ناله ها از

! 

 ... دیکش شیبه موها یو دست دیآه کش دنشیبا د حامد

 آمد و احتماال رفته بود ... ینم امیت یصدا گرید

 زانو خم شد یو رو ستادینفس ا مقابل

 زد شیو صدا دیبا محبت به سرش کش یدست

به چشمان سبز و  نییسرش را باال آورد و از پا نفس

 سرخ حاند نگاه کرد ...

 ! کنهی... ولم نم کنهی_ ولم نم

شده  ختهیخوش رنگش به خون آم یقهوه ا چشمان

 شیاز پ شیب هیزاو نیچشمش از ا یدیبود و سف

 ! کردیم یدلبر

 رهیلحظه خ کیقط فکر ها نبود ... اما ف نیا وقت

بود تا  یشدن به چشمان معصوم و مظلوم نفس ، کاف



 نیچشم ها را در ا نیا ریحامد به خود اقرار کند ، نظ

 بوده ! دهی... هرگز ند یچند سال دور

نفس نشست  یچانه  ریزد و دستش ز یپر مهر لبخند

... 

 ! شهی... درست م زمی_ پاشو عز

 ... شهی_ نم

کرده بود از  شیبود و دل را ر دهیعجز نال با

 ! تشیمظلوم

 _ پسر عموت بود ؟

 تکان داد ... دییرا به تا سرش

 _ هم پسر عمو ... هم همسِر سابق !

 یکرد فضول یخبر بود ، سع یب هیقض نیکه از ا حامد

 و قضاوت نکند و به تکان دادن سرش بسنده کرد

... غصه نداره  گهی_ به قول خودت سابق ! گذشته د

 ! که

 ...  دونمی... من م ادی... مثل امشب ... م ادی_ بازم م

 ! گهید کنمی؟ کمکت م مینامزد ی_ مگه نگفت



نفس را  یزده  خی.. دل ِ  یگفته بود و کم نانیاطم با

 گرم کرده بود !

 تیدختر کبر تیدر حد ِ روشن شدن کبر شیگرما دیشا

لحظه  کیزمستان بود ... اما همان  یفروش در چله 

 بود ! یزنده ماندنش کاف یگرما ... برا

حامد  یزد و دست در دست دراز شده  یجان یب لبخند

 ! ستادیگذاشت و به کمکش ا

 ؟ یشام دونفره موافق هی_ با 

 _ شام ؟ 

 به اطرافش کرد و با افسوس ادامه داد ینگاه

 ! ختیبهم ر زوی_ همه چ

خوب  رستوران هی...  رونیب میرینداره ... م بی_ ع

 شهیحال ِ دلت خکب م یحساب میسراغ دارم که اگه بر

! 

 _ آخه ...

 یرارادیحرکات غ یبرا ستینفس ... قرار ن الیخی_ ب

اسمش  وونهی! د ی، تا ابد غصه بخور وونهید هی

 روشه ! 

 زد و به صورتش اشاره کرد لبخند



 زنیریها دارن م ملی_ حاالم برو صورتتو بشکر که ر

 ! کننیم یو کم کم آبرو بر

 دیبه چشمش کش یو دست دیخند هیگر انیم نفس

 زنگ بزنم به مامانم بگم دیاول با ی_ باشه ... ول

 و؟ی_ چ

رو ... هم دروغ گفتن من  نجایبه ا امی_ هم اومدن ت

 ... هم شام دونفره مون رو ! میکه ما نامزد

 ینجوریدختر ا هی... کاش منم  ی_ چه دختر خوب

 داشتم !

 یحت ترسمیم گهیقدر چوب خوردم که د_ از نگفتن ان

 ندونه ! یآب بخورم و کس
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 بود ! یدونفره شان خوب بود ... در واقع عال شام



حامد  یرستوران خوب بود ، هم صحبت ها طیمح هم

جدا  یزیبود که نفس را از فکر کردن به هرچ یطور

 ! کردیم

 حامد بود ! ونیآرام شده بود و همه را مد دلش

 ممنونم ! ی_ دستت درد نکنه ... بابت همه چ

 اس ! فهی... وظ هیچه حرف نی_ ا

نفس زنگ  یشدند و همان موقع گوش نیماش سوار

 لبخند زد و جواب داد نایل یشماره  دنیخورد ... با د

 سالم_ 

 _ سالم ... نفس ...

 شده باز؟ ی_ بله؟ چ

؟ مگه  هیحامد ک نی؟ ا یبگ دی_ من بگم ؟ تو با

هستن و حاال تو برلش  متوتیاز دوستان قد ینگفت

 ؟ یکنیکارم

 _ چرا ... گفتم !

 یشده و اسمش حامده چ دایکه پ ینامزد نی_ پس ا

 ؟ ! گهیم



... اما با خود  دیرا بگو قتیابتدا خواست حق نفس

و او ...  عادیو متعاقب آن م نایل ستیفکر کرد که بد ن

 فکر کنند نامزد کرده است !

 صاحاب کار آدم ، نامزدش هم باشه ؟ شهی_ نم

با  نای... ل امدیاز آن طرف خط ن ییلحظه صدا چند

 بهت به حرف آمد

 یبه منم حرف ی؟ نفس .... تو حت ی؟ ک یگیم ی_ چ

 دته؟یجد یگرفته ؟ باز تی؟ شوخ ینزد

 هم داره ؟ یشوخ زهایچ نی_ مگه ا

 یصحبت ها دنیبود ، با شن یکه مشغول رانندگ حامد

 بهش انداخت و لبخند زد  ینفس ، نگاه کوتاه

 خوشش آمده بود ! یباز نیهم از ا او

اش آنده  یبه زندگ یسالها فقط دختران نیتمام ا در

دو ماه با هم  یکینبودند و در حد  یبودند که ماندن

 دوست بودند

 یکند و جد یآمد تقش نامزد نفس را باز ینم بدش

 لمس کند ! کیرابطه را از نزد کیبودن 

از نفس خوشش هم آمده بود ... دختر زرنگ و  یحت

 بود ... یباهوش



 ! کردیترش م یساده بود که همان خواستن یکم فقط

به طرف خاته شان  نکهیا یاز نفس گرفت و بجا نگاه

 گرفت شیبام تهران را در پ ریبرود ، مس

 یرا کم یشده بود ، گوش ریمس رییکه متوجه تغ نفس

 از خود دور کرد و حامد را صدا زد

 ؟یری_ کجا م

 ابرو باال انداخت و با لبخند پاسخ داد حامد

 _ بام تهران !

پشت خط بود و  نایبزند ... ل ینتوانست حرف نفس

 ! دادیم یسوت دینبا

 ؟ نیرونی؟ ب ی_ نفس ... با اون

 ... با حامدم ! نای_ آره ل

 د؟یی_ کجا

 بام ... میریم میو حاالم دار میشام خورد رونی_ ب

گفته بود قرار شام با  امی... ت دی_ شماکه خونه بود

 و خونه ات بوده ! یپسره داشت

،  نیزم ختیشامو ر زیاومد م وونهی_ آره ... د

 ...  رونیب میداد شام بر شنهادیحامدم پ



گفت  ایزن عمو زنگ زد چ یدونینفس ... نم ی_ وا

ندارم ، اما  ینی، عادت به خبر چ یشناسی... منو که م

 شدم که گفتم بهت بگم ! یانقدر از دستش کفر

 ؟ گفتیم ی_ چ

مامانم  دادیاز دهنش در اومد گفت ... راه نم یهرچ

 حوابشو بده !

 از دهنش در اومد ؟ ی_ چ

چون من شک کرده  ی_ مامانم رفت تو اتاق ... ول

 کریکردم بزنه رو اسپ شیبودم دنبالش رفتم و راض

 _ خب ...

و  پرهیبا همه م گفتی... م گفتیم راهی_ بهت بد و ب

خودش هر شب با  گفتیپسرمو بد بخت کرده ... م

 پسر منو انداخته رو زبون ها!و اسم هیکی

_ رو کدوم زبون ها ؟ حاال خوبه نحابت به خرج دادم 

 پسرش! کردهیم ییو نگفتم چه غلط ها

شدم ؛ اول از مامانم  یعصبان نی_ آره ... منم از هم

خبر  ینه ؟ خب مامانمم که ب ای یتو نامزد کرد دیپرس

مامانم خبر  دهیبوده و گفته نه ! اما زن عمو که د

خودشون همه  نهایبدتر کرده و گفته ا گهینداره ، د



پاک و مطهر  شنیم رسنی... به ما که م کننیم یغلط

! 

 ! کردهی_ سوخته ... داشته جلز و ولز م

 ! قای_ دق

 گفت ؟ ایچ گهی_ خب ... د

و دوست  ستیدر کار ن ی_ اصرار داشت که نامزد

 پسرته !

 گفت؟ ی_ عمه چ 

بکش ، بگه ؟ گفت اول دهنتو آب  یخواستیم ی_ چ

 !اریمنو ب یبعد اسم برادرزادهد

 !ولی_ ا

 خبر نفس؟ ی_ چرا ب

بدونه ... مخصوصا عمو و  یکسمیخواستی_ فعال نم

 زن عمو !

 !ی_ به منم نگفت

 دادیاش ادامه م یبه باز دیبود ... اما با ریدلگ لحنش

... 

 ندونه بهتره ! عادمی_ گفتم م



 ! گفتمینگو ، نم یگفتی_ خب م

دفعه  هیخب ... ممکن بود  ی... ول زمیعز دونمی_ م

خب ... االن  یو بفهمه ... ول یبزن یناخواسته حرف

هم  هینداره بق یخبر دار شده و اشکال امیت گهید

 بدونن !

 اشکانه ؟! هی_ منظورت از بق

اومده بود جلو در خونه ...  شی_ اونم چند وقت پ

 دیحامد منو رسوند خونه و اونم منتظرم بود و مارو د

! 

 نامزدته؟ دی_ فهم

 _ نه !

 بدونه؟ یخوای_ االن م

 را گرفت نشیفکر کرد و تصم یکم

 _ آره !
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و شهر پر نور تهران را  ستادنیارتفاع ا نیبلندتر در

 نظاره کردند ... شانیپا ریز

 یخانه ها هم به اندازه  نیفاصله ، بزرگ تر نیا از

 چراغ روشن بودند ! کی

 _ تهران عوض نشده !

حرف را زده بود کرد و  نیبه حامد که ا ینگاه

 پوزخند زد

 عوض شده ! یلیخ گنیاکثرا م ی_ ول

عوض  یچیچندسال که نبودم ه نی_ به نظر من ... ا

 تو ! ینشده ... حت

 نفس بود ... یبه چشم ها رهیخ نگاهش

هزاران حرف داشت و باعث شد نفس آب  نگاهش

 دهانش را قورت دهد ...

 دانستیقرار گرفت که نم یتیبار در موقع نیاول یبرا

 ... دیچه بگو

 زد ایمکث کرد و باالخره دلش را به در یکم



 که نشدم ؟! شدمیم دی_ چطور با

ورت نفس قرار ص یکیحاند باال آمد و تا نزد دست

 گرفت ...

هات ...  ی... مثل بچه ها ... مثل بچگ ی_ معصوم

 ! طونیهمونقدر پاک ... و همونقدر ش

زد که نفس را هم به خنده  یحرفش لبخند یانتها در

 انداخت ...

نفس افتادند  طنتیمشترک از ش یخاطره ا ادیدو  هر

... 

 یکوچولو رو طانیبعد از آن بود که اسم ش اصال

 کیوقت به او به چشم  چیه گرینفس ماند و حامد د

 دختر بزرگ نگاه نکرد !

و نگاه از چشمان سبز حامد ، که حاال در  دیکش یآه

 گرفت ... زدیبرق م یکیتار

 ! موندیتو همون سالها م زی_ کاش همه چ

نکن ... گذشته  یوقت با افسوس گذشته زندگ چی_ ه

.. در حال اسمش روشه ... گذشته ... تمون شده .

 کن و حالتو خوب کن ! یزندگ



 نی... نفس ا گفتیفکر فرو رفت ... حامد راست م به

که  یا دهی... فا کردیبه گذشته فکر م ادیروزها ز

و غم  کردیم شترینداشت ... فقط درد و رنجش را ب

 کردیم ییخودنما شتریب

 ؟یچکار کن یخوای_ حاال م

ا تعحب آند و ب رونیبا سوال حاند از فکر ب نفس

 نگاهش کرد

 و؟ی_ چ

 ! گمیرو م ینامزد نی_ هم

 و دستانش را در هم گره زد دیشرمزده نگاه دزد نفس

 ... از شما سواستفاده کردم ... دی_ ببخش

؟ در  هیبرنانه ات چ گمینبود ... م نی_ منظور من ا

 میکن ینقش باز یاساس یخوایم ایحرف بود  هیحد 

 ؟!

را  شینجایبا بهت به حامد نگاه کرد ... فکر ا نفس

 نکرده بود ....

 یسادگ نیبه هم الشیگفته بود نامزد کرده و به خ فقط

نانزدش را به  دیکه از فردا با یبود ... در صورت

 دادینشان م گرانید



 نیا یشمارو قاط دی_ من ... من واقعا متاسفم ... نبا

 ... خواستمی... من نم کردمیم اناتیجر

 ی_ نفس ! بسه ... من خودم خواستم .. خودم جلو

کردم ...  یاون مردک در اومدم ... خودم خودمو قاط

 ... تا تهش هم هستم ! ستین یمنت چیه

 _ آخه ...

 ه؟یچ گهی_ د

 میکن ینقش باز دی... چون با دیشیم تیاذ ینجوری_ ا

! 

 ! ستین ی... مشکل ی_ اوک

 حامد ... ی_ ول

 به نفس نگاه کرد طنتیلبخند زد و با ش حاند

حامد ، که  یبگ یکن نیتمر دیبا گهی... حاال د نی_ آفر

 مقدم ! یآقا یبهم نگ التونیجلو فام

دو از لحن حامد به خنده افتادند و نفس نگاه از  هر

 چشمان پر خرف حامد گرفت ...

از  ی... حت دیترسیخودش که تعارف نداشت ... م با

 سوپرمن شده بود ! شیراکه ب یمرد نیا



به  ییمطلقه است ، فکر ها دهیحاال که فهم دیترسیم

سوءاستفاده کند  یسور ینامزد نیسرش بزند و از ا

! 

 بخواهد ! شیکه حامد آش را با جا یاز زمان دیترسیم
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 توانستیبود باور نداشت ... نم دهیرا که شن آنچه

 ! دهیباور کند که نفسش از او دست کش

آنها را  بایفرستاد و تقر شیرا داخل موها دستش

 دیکش

 ؟ی_ مطمئن



گفت ... خودش هم تعجب کرده بود ... چون  نای_ ل

 بوده ! یخبر یب

شک کردم ... باز نفس  دمشی_ همونروز که د

 گرفت ! میعجوالنه تصم

اش  رهیپر حرف خ یابرو باال انداخت و با نگاه عادیم

 شد

از جامش را  یرا درک کرد ، کم عادیکه نگاه م اشکان

 تکات داد یو سرش را سوال دینوش

 ؟یهم هست که بگ یا گهید زی_ چ

 _ عجوالنه نبوده ... چون ...

 _ چون ...

 _ طرف عشق اولش بوده !

 بود و جام از دست اشکان رها شد یکار ضربه

 تاحاال عاشق نشده ! گفتی_ عشق اول ؟ اونکه م

 دهینفس فهم یاز وقت گفتیم نای... ل دونمی_ من نم

با  یگفته حامدو دوست داره ... ول نای، به ل هیعشق چ

 یعشق و عاشق الیخی، نفسم ب رانیرفتن حامد از ا

 ! شهیم



 به من دروغ گفته؟ یعنی_ 

 ! یاز خودش بپرس دیبا گهید نوی_ ا

... چشم هاش  گنیچشم هاش به من دروغ نم ی_ ول

 که دوستم داره ! زدنیداد م

شرط  الیخیو ب یبود دهی_ حرف چشم هاشم فهم

 !؟ینشد تیبند

حرف را به اشکان بزند ....  نیا خواستیبود م مدتها

زخمش  یشده بود و نمک رو مانیاما هربار پش

 یتلنگر دی... با کردیبود ؛ اما امشب فرق م ختهینر

 یکار توانستیم دی... شا زدیبه اشکان م یاساس

 دوستش بکند ! یبرا

پسر  هیبشه ...  الیخیب امیت خواستمی؟ م هی_ شرط چ

کارش ... پسر عموش  یپ رهینبود که بگم م بهیغر

 !؟یفهمیبود ، م

 خورد پسیچ یانداخت و مشتشانه باال  عادیم

ازش خوشم  دمیتو بودم همون اول که فهم ی_ من جا

 ! گفتمیاومده ، راستشو بهش م

 _ نگفتم چون ...

 و خودش ادامه داد دیحرفش را بر عادیم



 ! ی_ چون به دوست داشتنش شک داشت

 هدف زده بود ! به

نفس را  دانستیبود و اشکان آن زمان نم نیهم قایدق

 با او وقت بگذراند ! خواهدیفقط دلش م ایدوست دارد 
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 دوخت نیو نگاهش را به زم دیبه صورتش کش دست

 شده بود ! ری... د دمیفهم ری_ د

 شانه اش گذاشت یرفت و دست رو کشیتزد عادیم

 ... بهش ثابت کن ! ی_ اگه هنوزم دوستش دار

 شد رهیخ عادیو به م دینگاهش را باال کش اشکان

نامزد کرده ... اونم با عشق  یگی؟ م ی_ چطور

 ! ستین یزیاولش ... کم چ



_ برو باهاش حرف بزن ... نه به زور ... بلکه با 

 عقل و منطق !

... سر ِ ازدواجش _ نفس االن نه عقل داره نه منطق 

، خودمو کشتم تا بفهمه دوسش دارم و با  امیبا ت

شد؟ بدتر کرد  یازدواج نکنه ... اما چ امیبا ت یلجباز

! 

و بهش  یحتما بر ستی.... الزم ن شهینم ینجوری_ ا

 اش باش ! هیمدت سا هی...  یبگ

 اخم کرد و سرش را تکان داد اشکان

 ؟! هی_ سا

پشت سرش باش ... جلو نره  رهی_ اوهوم ... هرجا م

... مزاحمش نشو ... رو اعصابش هم نرو ... فقط 

بهش  تیدورا دور حواست بهش باشه ... حس امن

 بده ، نه مزاحمت !

 ! شهیم ی_ بدتر شاک

...  گمیم یچ یریگیکن که نشه ... نم یکار هی_ 

 ! یفقط حواست بهش باشه ... چهار چشم گمیم

 ... اروی نی... ممکنه ا یگیم یعنی_ 



 یباشه ... ممکنه نقشه ا ی_ آره ... ممکنه عوض

 یزیباشه ... هرچ رتیغ یداشته باشه ... ممکنه ب

 دینده ... اما تو با یگاف چیممکنه ه یممکنه و حت

 یبه خوب یانقدر هوش و حواست جمع باشه که بتون

 ! یخودتو به نفس ثابت کن

 بشم ! میکار و زندگ الیخیب دیکه با ینجوری_ ا

کارت  الیخیمدت ب هینفسه ؟!  تیزندگ یگی_ مگه نم

 ! کنمیشو ... منم کمکت م

 ؟ ی_ چه کمک

کارخونه داره  اروی نیکه ا دمی_ مثال االن بهت آمار م

و نفسم تو کارخونه اش مشغول به کار شده ... پسره 

نفسه  ی هیمنصور خانه و االنم همسا میقد یاز دوستا

! 

 نگاهش کرد و اخم یجیبا گ اشکان

 نفس؟ ی هی_ همسا

که  کنهیم یزندگ ی_ آره ... تو همون ساختمون

 آپارتمان نفس هست !



 یاریحد بد ب نیتر شد ... تا ا قیاشکان عم یها اخم

جلو بود و او  چیچند ه بشیرا باور نداشت ... رق

 ! زیاز همه چ یدستش خال

... حاال  رهیکه اونده بوده حال ِ تو رو بگ اممی_ ت

 امی... حواست باشه که ت رهیگیم اروی نیگفته حال ا

چهار  گمیکه م نی... ا کنهیو چکار م رهیکجا م

چشم و گوش نفسم باش  یعنیمواظب باش ،  یچشم

 یبیکه آس یباشه و مواظب باش اممی... حواست به ت

تو رفتارت  یرچاون پسره نزنه ... ه ایبه نفس 

 ! شهینرم م شتریفس بمردونه تر باشه ... دل ِ ن

 ! میو دو نشون بزن ریت هیکه  نهی_ پس نقشه ات ا

ً ی_ دق  ! قا

دست در دستش  عادیدستش را جلو آورد و م اشکان

 گذاشت ...

به در  دونیرو از م اروی نیکه ا بندمی_ باهات شرط م

 کنم !

 زد شیپر منظور نگاهش کرد و با اخطار صدا عادیم

 شرط ؟! یگی_ بازم م



وار باال برد و سرش را  میدستانش را تسل اشکان

 انداخت ... نییپا

 شرط ! ی... شرط ب ممی... من تسل ی_ اوک
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 ی هیگرفت سا میگفته بود ، تصم عادیطور که م همان

 نفس باشد

 ! شدینم یدوست داشت و دوست داشتن که الکرا  او

 ... هم به نفس ... هم به خودش! کردیثابت م دیبا

و دورادور تا کارخانه  رفتیم رونیها زودتر ب صبح

 ... رفتیدنبال نفس م

و عصر دوباره به  دیرسیخودش م یبه کارها سپس

 !شدیو منتظر خروج نفس م رفتیکارخانه م یجلو



نگهبان کارخانه در مورد نفس پرس و جو کرده  از

 بود

که  یی... به جواب ها ریو امر ِ خ قیتحق یبهانه  به

که نفس  دانستیبود و حال کامال م دهیرس خواستیم

کارخانه همان حامد مجهول  سیو رئ کندیکار م نجایا

 است !

آن ها را  یبود که موضوع نانزد بیعج شیبرا فقط

 دنیبا شن دانستندی... که اگر م دانستندیکارمندان نم

از زبان اشکان ، گل از گل ِ نگهبان  ریامر خ

 گفتی... بلکه با تشر م دادینم قیو آمار دق شکفتینم

 نامزد دارن ! شونیا

مشکوک بود ... قبولش نداشت ... مگر  ینامزد نیا

 خبردار نشود ! نایل ینفس نامزد کند حت شدیم

متوجه شده بود که پدر و مادر  قاتشیبا تحق یحت

 ...ستندین رانیحامد ا

 نشیآمد و ماش رونینفس ، از فکر ب نیخروج ماش با

 را روشن کرد و دنبالش رفت ...

به طرف خانه اش برود ، به خانه  نکهیا یبجا نفس

را مقابلش  امیشدن ، ت ادهیپدرش رفت و به محض پ

 دید



 ی، اومد دی_ به به ... عروس خانوم ... خوش اومد

 ؟ دیخونه بابا ؟ مادرزن سالم دعوت

منظور  یبه اطراف نفس انداخت و بادلبخند ینگاه

 دار ادامه داد

 ! نمشیبی_ پس شادوماد کو؟ نم

 نگاهش کرد زیهم فشرد و ت یلب رو نفس

 _ سر راه من نباش !

 کرد یبلند یزد و خنده  یسوت امیت

 دختر عمو ! دمی_ چه خشن ! ترس

 را نگاه کرد شیشد و سر تا پا کیبه نفس نزد یقدم

... هنوزم عطش  شهیسرم گرم م دنتی_ هنوزم بادد

 داشتنتو دارم ... 

 دینفس کش قیرا بست و عم چشمانش

 ! کنهیمستم م یعطرت از ده فرسخ ی_ هنوزم بو

تا  دینداشت ... نبا دنیبه لرزه افتاد ... تحمل شن نفس

 ! گرفتیآسان م امیآمد و به ت یحد کوتاه م نیا

نه چندان محکم  یرا باال برد و ضربه ا فشیظر دست

 زد ... امی، به صورت ت



کار را از نفس نداشت ... دستش  نیکه انتظار ا امیت

گذاشت و پوزخند زد و با قدرت  یلیس یجا یرا رو

 دستش را باال برد ...

در  یضربه ا دید یبا وحشت چشم بست و وقت نفس

 شت چشمانش را باز کرد، با وح ستیکار ن

را گرفته و باال نگه داشته  امیکه دست ت یدست دنید با

بود ، چشمانش گرد شدند و به صاحب دست نگاه کرد 

... 

اش آمده بود  یهم او بود ... باز هم به هوا خواه باز

 و دلش را به درد آورده بود ...

عقب برد و  یاشکان با خشم سرش را کم دنیبا د امیت

 ...دیاشکان کوب یشانیبه پ سپس محکم

 امیکه انتظارش را نداشت ، دستش از دست ت اشکان

 جدا شد و به عقب پرت شد

اشکان را گرفت و  ی قهیسرخ  یبا چشمان امیت

 تکانش داد

 ؟ هنوزم چشمت بهشه ؟! ی_ هنوزم دنبالش

 به اشکان دادو به نفس اشاره کرد یگرید تکان



 یکینامزد کرده ... با تو نه ! با  گهی... م نشی_ بب

... تو رو هم قال گذاشته ... تو رو هم دور زده  گهید

 براش ؟! یکنیو موس موس م ی...هنوزم دنبالش

نامزد کرده ندارم ... مواظبشم که  نکهیبه ا ی_ کار

 ! ینزن بیتو باز بهش آس

 ! کنمیکه دلم بخواد م ی_ من هر کار

 ادیزد و با فر امیبه صورت ت یهم مشت اشکان

 جوابش را داد

 ! یکنی_ تو غلط م

کنارشان  یآمده بود ... چند نفر شیپ یبد تیوضع

 ... کردندیآمده و نگاهشان م

 زد شیو صدا دیاشکان چسب یبه بازو هیبا گر نفس

 ... دی_ ولش کن ... بس کن

 ... دندیشنیرا نم شیکدام صدا چیه انگار

و  دیبه ذهنش نرس یفکر چیبود چکار کند ... ه مانده

آورد و شماره  رونیب فشیاش را از ک یدر آخر گوش

 حامد را گرفت ی

 _ جانم نفس ؟



 _ حامد ... زود خودتو برسون !
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آنکه وضع بهتر شود ، بدتر  یاآمد ... اما بج حامد

 شد !

مهم نبود به  شانیشده و برا زیسه مرد با هم گالو هر

 زنندیضربه م یچه کس

و  زدیمشت م امیبا دو دستش به حامد و ت اشکان

 امیبه اشکان و با آرنج به شکم ت یحامد با پا لگد

 زدیم

هم با سر به صورت حامد زد و با لگد به مچ  حامد

 اشکان ... یپا



شده بود ...  لیاش به هق هق تبد هیگر نفس

او هم  رفتیجلو برود ... چون اگر جلو م توانستینم

 ماند ینم بینص یب

زد و خواست آن دو  شانیحامد که ابتدا رفت صدا مثل

بهش زد او را هم  امیکه ت یرا سوا کند ... اما با مشت

 وارد معرکه کردند !

ال و مادرش هنوز بر نگشته بودند و اص پدر

 چکار کند... دانستینم

بود را  ستادهیکه به تماشا ا نیاز عابر یکی یصدا

 کرد کیرا به گوشش نزد یکه گوش دیشن

 جمعشون کنه ! ادیصد و ده ب گمی_ االن م

 بود! الیکه واو شدیهم به معرکه اضافه م سیپل اگر

 ... دیلرزیزده و تمام بدنش م خی دستانش

 را گم کرده بود شیچکار کند و دست و پا دانستینم

 را نداشت شیزنگ زدن به عمو یرو یحت

 دیشنیم هیطعنه و کنا دیآمد تا آخر عمرش با یم اگر

 چرا شینه ! اما از زن عمو شی... از عمو

 کندیرا با خبر م انیداشت که تمام دوستان و آشنا حتم

را برده بود و همه  امشیت یآنکه آبرو ی... به تالف



 یبزرگتر از خودش سر و سر یبودند با زن دهیفهم

 دارد

به  سیپل نیماش ریآژ یافکار بود که صدا نیهم در

 دیگوشش رس

 گریکدیآن سه مرد هم دست از کتک زدن  یحت

 نگاه کردند نیبرداشتند و به ماش

و کبود بودند ،  نیکه هر سه خون دنشانیبا د سیپل

رخ داده و هر سه را به  یچه کسان نیدعوا ب دیفهم

 بردند یکالنتر

 شد و دنبالشان رفت نشیهم سوار ماش نفس

که  یداد و به اتاق ینگهبان لیدر تحو یرا جلو یگوش

 آنها را برده بودند رفت

توجه به تذکر نگهبان در را  یبه در زد و ب یا تقه

 باز کرد و داخل شد

نفس حرفش  دنیدادن بود که با د حیمشغول توض امیت

 را قطع کرد

 یدر انتها یبزرگ زیسرگرد بود پشت م ایکه گو یمرد

تر شد  قیعم شیاخم ها دنشیاتاق نشسته بود و با د

 باال رفت شیو صدا



 داخل؟ دییایاجازه داده شما ب ی_ ک

 پاسخ داد امیبدهد ت ینفس جواب نکهی_ قبل از ا

 خودشه جناب سرگرد !  نی_ ا

 !؟ی_ خوِد ک

 ! میکردی_ همون که ما به خاطرش دعوا م

 به نفس انداخت و پوزخند زد یتر قینگاه دق سرگرد

 !ن؟ینیبیم ادیز یمیقد یها لمی_ ف

 رونیکه ب دادیدنبال نفس آمده و اخطار م نگهبان

برود ... اما سرگرد دستش را باال گرفت و از نگهبان 

 برود رونیخواست ب

به نفس انداخت و نچ نچ  ریپر از تحق ینگاه سپس

 کرد

 !؟ی_ سه تا مردو به جون هم انداخت

 یحامد و اشکان اعترلض کردند که با تشر بالفاصله

 خواست ساکت شوند

هر سه  د؟یخانوم دار نیبا ا ی_ شما ها چه نسبت

 ن؟یخاطرخواهش

 به سرعت جواب داد حامد



 _ من نامزدشم

پوزخند زد و نگاه از حاند گرفت و به سرگرد  امیت

 نگاه کرد

 ش ام!_ من شوهر سابق

اشکان نشسته بود و منتظر  یسرگرد اکنون رو نگاه

 نسبتش بود

 _ منم ...

حرفش را  شخندیبا ن امیخواست جواب بدهد ، ت تا

 کامل کرد

 دوست پسر سابقشه! شونمی_ ا

 باز هم به نفس نگاه کرد ... مرد

 !؟ی_ به همه وعده داد

 ستادیاشکان خونش به جوش آمد و ا یاز هر کس قبل

 زد ادیفرو بر سرش 

 _ حرف دهنتو بفهم!

 ییببرنت جا گمیکه م اریدر ن یمن قلدور باز ی_ برا

 انداخت ! یکه عرب نِ 



راه  یکی یکی شیو اشک ها دیلبش را گز نفس

 گرفتند

شد و به حرف  شیدلش ر شیاشک ها دنیبا د حامد

 آمد

... شما چکار به نامزد  می_ ما سه تا باهم دعوا کرد

 د؟یمن دار

 شد رهیباال انداخت و به حاند خ ییابرو مرد

 _ نامزدت ؟!

 مکث کرد و سپس ادامه داد یکم

 !د؟یهم دار ی_ مدرک
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 امینگاه کردند و نگاه اشکان و ت گریکدیدو به  هر

 شان شد رهیهم خ



 به حرف آمد یشتریبا اعتناد به نفس ب حامد

هم مدرک مداره ؟ من ساکن خارج از  ی_ مگه نامزد

 ! میآلمان عقد کن میو قراره بر میکشورم ... نامزد کرد

بلند شد و دستش را  یصندل یبا خشم از رو سرگرد

 در هوا تکان داد

حسن  یمن قصه  ی... برا میندار ی_ نامزد اسم

 نکن ! فیکورد تعر

بود کرد و  ستادهیکه کنار در ا یگریبه مرد د ینگاه

 به نفس اشاره کرد

 خانمم ببرن بازداشتگاه! نی_ سرکار ... بگو ا

 یو هر سه مرد با بهت کلمه  دیاز رخ نفس پر رنگ

 بازداشتگاه را تکرار کردند !

آقا مزاحم من شده  نی_ آخه مگه من چکار کردم ؟ ا

 ؟ دی... منو بازداشت کن

در هم گره  شیانداخت و اخم ها امیبه ت ینگاه سرگرد

 شد

 _ مزاحمت ! 

 نگاه گرفت و به نفس چشم دوخت سپس



 !ه؟ی_ حرف حسابش چ

 ! کنهیم تیاذ ادینامزد کردم ... م دهی_ فهم

 ؟ ی_ اون آقا چ

 اشکان اشاره کرد و نفس صادقانه جواب داد به

من دست  یرو خواستیآقا م نی... ا دونمی_ من نم

 و ازم دفاع کردند دنیرس شونیبلند کنه که ا

 نگاه انداخت  امیباال تر رفت و به ت شیابروها سرگرد

دست  یکه بخوا ستیزنت ن گهی_ چه غلطا ... د

 ! یروش بلند کن

 !کنمیاشم م کهیت کهی_ بخواد کج بره ت

 را باال برد شیو صدا ستادیهم متعاقباً ا حامد

 ؟! یباش ی_ سگ ک

باز ممکن است دعوا شود به  دیکه د سرگرد

 همکارش اش اشاره کرد

 ببرشون .. همه شونو ! ای_ ب

اش شدت گرفت و اشکان و حامد مدام از  هیگر نفس

 ... گفتندینفس م یگناه یب



تا همه  نجایا ادیپدرش ب دی... زنگ بزن دونمی_ من نم

 بازداشتگاه ! رهیمشخص بشه ... وگرنه م زیچ

 االن ! ستنین ن_ پدر مادرم تهرا

 افزود شخندیزد و با ن یپوزخند سرگرد

 ! دیگیم نوی_ همه تون هم

 جلو تر رفت یرا پاک کرد و قدم شیاشک ها نفس

 یآقاست ... ما سه تا ب نیماجرا ا نی_ تنها مقصر ا

 ! میریتقص

 ی نهیبود و نگاه پر ک امیاشاره اش رو به ت انگشت

 را از آن خود کرد امیت

... از نظر من  میکه ما حکم بد شهی_ به حرف شما نم

 ! یخودتم گناهکار

همه  ادی... پدرم ب ادیزنگ بزنم پدرم ب دی_ تلفن بد

 ؟ گهیحله د یچ

 دمیبپرسم ... شا دیشما بعله ... البته من با ی_ برا

 ونیآقا نیا یتا ثابت بشه ... ول دیباشه عقد کن ازین

 مهمون ما باشن دیداشته باشند با تیاگه از هم شکا

 سه مرد با هم به حرف آمدند هر



 ندارم ! تی_ من شکا

 با تعجب نگاهشان کرد و سرش را تکان داد سرگرد

 یالت باز نیاز ا گهیکه د دی_ خوبه ... پس تعهد بد

 ! دیاریها در نم

 به نفس اشاره کرد و تلفن را نشانش داد سپس

 ستنیتهران ن ی. گفتزودتر زنگ بزن .. ای_ شمام ب

 که !

به مادربزرگم سر بزنن ...  زدی، رفتن  ستنی_ بله ن

 ! انیب وفتنیراه ب گمیاالن م
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خودشان را  نیتا منصور و نازن دیطول کش یچندساعت

 رساندند ...



بود و حامد غرق در فکر  افتهی انیپا شیها هیگر نفس

 بود ...

قول را  نی، ا کردیبه نفس کمک م دیطور شده با هر

 نیبه نفس هم ا خواستیبه خودش داده بود و حال م

 قول را بدهد !

 از چه قرار است ... انیبود جر دهیفهم حاال

 نفس متنفر بود ! یزندگ یهر دو مردها از

بودند ...  دهیرا سر بر ینظرش آنها مردانگ به

 ! شدیم زینفس ن یکه پسر عمو امیمخصوصا ت

و سپس به اشکان نگاه کرد و  امیبا خشم به ت منصور

 را باال برد شیصدا

چرا دست  د؟یخواهیدختر من م یاز جون زندگ ی_ چ

 ؟! دیداریاز سرمون بر نم

 ادامه دادبه مامور نگاه کرد و  سپس

 دارم ! تیدو تا شکا نی_ من از ا

از خودش دفاع کند را نداشت ...  نکهیا یرو اشکان

 ییبا پررو امیشد ، اما ت رهیخ نیسکوت کرده و به زم

 حواب داد



... دخترت از من طالق گرفته که  رتتی_ خوشا به غ

برنه ، بعد شما  کیاون ت نویراحت ول بچرخه و با ا

 !؟یشد یاز من شاک

 یرینتوانست خودش را کنترل کند ... مثل ت منصور

رفت و بر سرش  امیت یکه از کمان رها شود به سو

 فرود آمد ...

به  امیبودند ، کار ت دهینگهبانان او را عقب نکش اگر

 افتاد ... یم مارستانیب

که به قصد  نیدارم ... همه ام شاهد تی_ من شکا

 کشت منو زد!

جمع شد و خشم  باعث بهت و سکوت امیت یصدا

 منصور را چند برابر کرد ...

از منصور  نیآشفته بود که نازن تیوضع آنقدر

هم گوشزد کرد که  تمیو به ت دیایخواست کوتاه ب

 کشش ندهد !

بسته شد و بعد از تعهد دادن و امضا ، همه از  پرونده

 آمدند ... رونیب یکالنتر

و بودند  ستادهیا نیو نفس کنار منصور و نازن حامد

 دور تر ...  یاشکان کم



 شد و با پوزخند نگاهشان کرد کشانینزد امیت

تونم لو رفت ... خوشحالم  ی_ خب ... دوماد قالب

 اتفاقات افتاد تا دخترت رسوا بشه ! نیامروز ا

حرف ، با خشم دستانش را مشت  نیا دنیبا شن حامد

 کرد ظاهرش را حفظ کند یکرد و سع

 ینامزد گهیبگم که ده روز د دی_ محض اطالعت با

 ی غهیمنو نفسه ... و طبق رسم و رسوم شما ، ص

نامه رو همه  غهیو حتما ص شهیهم خونده م تیمحرم

مثل تو نتونه سواستفاده  یتا شغال برمیجا همراهم م

 کنه !

کس  چیبا تعجب به حامد نگاه کردند ... ه همه

ش که زوتر به خود نیبزند ، بجز نازن ینتوانست حرف

 جواب حامد را داد یظاهر یآمد و با لبخند

 ی_ آخه حامد جان ... پدر و مادرت که هنوز اوک

 نه ! ای انیب توننیم گهیندادن تا ده روز د

هم شما  میومدی، مادرم گفت اگه ما ن ستین ی_ مشکل

 ! دیمراسمو عقب ننداز

چه  دانستیمسلط بود ... خوب م شیبه گفته ها خوب

 انجام بدهد ... یو چه کار دیبگو



 یحرف چیبدون ه امیکرد و ت ینقشش را باز یخوب به

 دور شد ...

 بود ... رهیبه نفس خ یاشکان که با ناباور ماند

 چیقرار بود دوباره از دستش برود و او ه نفسش

 بکند ... توانستینم یکار

قفل شده بودند و نگاهش از نفس  نیبه زم شیپاها

 شدیجدا نم
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اشکان شد ، به  ی رهیکه متوجه نگاه خ منصور

 ی قهیکجا هستند،  نکهیتوجه به ا یطدفش رفت و ب

 شد ... رهیاشکان را گرفت و به چشمانش خ



 یاون زندگ زمیه ریز شیمقصر بود ، اما تو آت امی_ ت

... گورتو گم  شترهی... پس گناه تو ب یکرد شتریرو ب

 دخترم ! یکن از زندگ

اشکان  ونیرا مد امیاز دست ت ییکه امروز رها نفس

شود ، به  یدر حق اشکان نا عدالت امدیبود ، دلش ن

 شد و دستش را گرفت  کیپدرش نزد

نجات داد  امیامروز منو از دست ت شونی_ بابا ... ا

 ! زدیکتکم م امیبود ت دهی... اگه نرس

 با خشم نگاهش کرد و تشر زد منصور

و حق انتخاب دادم ... برو  یبهت آزاد ی_ بسه هرچ

 اون طرف !

 !شی_ آخه بابا ... به ناحق گرفت

لبش نشست ... تمام  یرو یلبخند کمرنگ اشکان

رفت ... نفسش از او  رونیامروز از تنش ب یخستگ

 یدیام چیه گریه دک یدفاع کرده بود ... آن هم وقت

 نداشت

به ضرب اشکان را رها کرد و فاصله گرفت  منصور

به طرف پدرش برداشت که حرف  ی... نفس هم قدم

 کرد خکوبشیم شیاشکان سرجا



، من فرصت  ینامزد کن یکه بخوا گهی_ تا ده روز د

 !ارمیدارم دلتو بدست ب

 به اشکان بود و از همانجا جواب داد پشتش

 اُِور ! می... گ ی_ تو تمام فرصت هاتو سوزوند

و با حامد  ستادیاشکان دور شد و کنار حامد ا از

 نفس شدند ... نیسوار ماش

پدرش به طرف خانه شان رفت ، تا  نیدنبال ماش نفس

 را بردارد ... نشیحامد ماش

چشم به صورت  یاز گوشه  ینگاه یرانندگ نیح

 حامد که کبود شده بود انداخت و به حرف آمد

 ؟یبود که زد یچه حرف نی_ ا

 کم بشه ! امیکه شِر ت میکن ی_ قرار بود کار

 ! کردمیمن خودم حلش م ی_ آره ... ول

 ! ونیگر یلرزون و چشمها یبا دستها ؟ی_ چطور

 ! یمسخره ام کن ی_ حق ندار

 نیواقع ب کنمیخواهش م ی... ول کنمی_ مسخره نم

 چی... ه یافتاد ریدو تا آدم کله شق گ نیباش ... ب

به  دی... شا یاز دستشون خالص بش یتونیرقمه نم



بشه  التیخیو ب یظاهر از دست پسر عموت راحت بش

... اون نگاه ، حاال حاال ها دست  یکیاون  ی... ول

 ! ستیبردار ن

 ؟ دارهیدست برم یکن یباز نوی_ شما نقش فرد

 نگاهش کرد طنتیلبخند زد و با ش حاند

 هیشب شتریاونه ... من ب نی_ اشتباه نکن ... فرد

 بهروز وثوقم !

 داره ؟ ی_ چه فرق

کنه و خودشو  یاز خودگذشتگ خوادیکه م ی_ اون

تا تو در  کشهیم کیشیو ک زنهیم شیداره به آب و آت

، اونه ... دوست پسر سابقت .. عشق  یامان باش

که داره راجت با دوست دخترش  یاون یاولت ... ول

 گذرهیام بهش خوش م یلیو خ گردهینامزدش م ای... 

 بهروز ! نی، منم ... درست ع

 نگاه کرد ابانیو به خ دیبه مثال خودش خند سپس

 نباشه ! دواریبهت ام گهیکه د یکن یکار دی_ با

 ؟ با ازدواج با نفر سوم ؟! ی_ چطور



رو سرت خراب بشم ...  ستی_ نترس ... من قرار ن

بشه ... کمکت  التیخیب ارویهستم که اون  یمن انقدر

 ! یکه بخوا یی... تا هرجا کنمیم

 ی، تو زندگ هاسلمیف یکردن ها برا ینقش باز نی_ ا

 ! دهیجواب نم یواقع

 نه ! ای دهیجواب م مینیبب میکنی_ ما اجرا م

من  یآبرو یخوایم ؟یدیم ی_ جواب پدر و مادرتو چ

 میبه سِر زندگ یاونها هم بره و همه بفهمن چ یوجل

 اومده ؟

... قراره اونها بفهمن که پسرشون  زمی_ نه عز

 ! نیعاشق شده ... هم

فراموش کرد پشت فرمان نشسته ...   یلحظه ا نفس

 یسرش را کامل به طرف حامد چرخاند و با ناباور

 نگاهش کرد ...
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کرده بودند به سرعت گذشت ...  نییکه تع یروز ده

را  یباز نیواقعا ا ایو گو کردیم یحامد همه کار

 گرفته بود ... یجد

را  یباز یقاعده  ای،  کردیم یباز یهم جد دیشا

 خوب بلد بود !

...  چیدل نفس غوغا بود ... شاد که نبود ، ه در

 هم شده بود شتریغمش ب

 کردیم یاسترس داشت و مدام حاند را نه مدام

به ترس  یتیوارد شده و اهم یالیخیاما از دِر ب حامد

 !دادینفس نم یها

 یخصوص ینامزد کیقرار بود نانزد شوند ...  امشب

 شان حضور داشتند کیدرجه  یکه فقط خانواده ها

 دیو همسرش دعوت بودند ، اما منصور تاک ناصر

 سر نرسد ! امیکرده بود که ت

 رفت ییبایو به سالن ز دهیخر یلباس نامزد نفس

کرده بود و  ینه یباز نیا یبار حامد را از ادامه  هر

 حرف را عوض کرده بود یحامد با خنده و شوخ

 بوددر سالن حاضر و آماده ننتظر داماد  حال



 !یاست و تقلب یدروغ دانستیکه خودش م یداماد

کرد و  یسالن خداحافظ ریاش از مد یگوشزنگ با

 کوچکش را در دست گرفت فیک

 هم کف را زد یطبقه  یآسانسور شد و دکمه  وارد

 یکه با کت و شلوار دیخروج از سالن ، حامد را د با

رنگش را  یمشک یکه موها یرنگ ، در حال یطوس

و  ستادهیا نیکنار ماش نهیبه باال زده و دست به س

 کندینگاهش م

 ردیبگ دهیکرد لبخند بزند و لرزش تنش را ناد یسع

 ادیکه ترس را فر یشد و سالم کرد ... سالم کشینزد

 ! زدیم

 !دیی_ سالم عروس خانوم ... بفرما

خوشحال  یرا باز کرد و همچون داماد نیماش در

بست و خودش  شیو در را برا دینشمنتظر شد نفس ب

 پشت فرمان نشست

 _ اخم هاتو باز کن !

 حامد ! ترسمی_ م



_ امشب که بگذره ، شِر اون دوتا مزاحم از سرت 

آلمان  گردمیام من برم گهی... دو سه ماه د شهیکنده م

 ! شهیو شِر منم از سرت کنده م

 بود ! یگیکه تو م یآسون نی_ کاش به هم

که .. باباتم قبول  یدیتره ... دآسون  نمی_ از ا

 شد ! یباهاش حرف زدم ، راض ی، اما وقت کردینم

 شد ! یکه راض یبهش گفت یچ ی_ آخرم نگفت

 حیمل یبه چهره  یشتریلبخند زد و با دقت ب حامد

 نفس نگاه کرد

 ! ی_ چه ناز شد

 نیحامد ا دانستی... نم افتینفس ضربانش شدت  قلب

 یحال و هوا رییتغ یبرا ایخرف را از ته دلش زده 

 نفس !

 _ حرفو عوض نکن !

و عاشق  دایشبه ش هی_ چشم ... به پدرت گفتم من 

 بهتر از تو ؟! یشدم و اونم گفت ک

 و به راهش ادامه داد دیبه گفته اش خند خودش

ها  یبا ترس و لرز نگام نکن ینجوری_ جلو مامانم ا

 ! هیچ انیجر رهیگی، زود م زهیت یلی... خ



 اش شد رهیباال رفته خ یبا ابروها نفس

 ... حاال من چکار کنم ؟! ی_ وا

... فقط از فاز غم و ناله  یبکن ستیقرار ن ی_ تو کار

 ! هیکاف رونیب یایب

 ! دونمی... م میدی_ گاف م

مادر و پدرت  ی... از طرف ی_ تو که انقدر ترسو نبود

از  یخطر یمطمئن باش یتونیو م اننیکامال در جر

 ! کنهینم دتیجانب من تهد

زده بود و نفس متوجه شد که  یرا با دلخور حرفش

 حاند اشتباه برداشت کرده ...

 زد شیدست حامد گذاشت و صدا یرا رو دستش

وارد  کردمی_ من بهت اعتماد دارم ... وگرنه قبول نم

 بشم ! یباز نیا

 ؟یترسیم ی_ پس از چ

 هیبق نکهی. امردم .. یجلو یی... رسوا یی_ از رسوا

موضوع به کنار ...  نیاصال ا ای...  هیچ انیبفهمن جر

بهم خورده ...  ینامزد میو گفت یکه رفت گهیدو ماه د

 ! وفتهیحرف قراره پشتم راه ب یکل

 جوابش را داد تینگاهش کرد و با جد یلحظه ا حامد



 ؟ ینی_ تو نگران ا

 جواب نفس نشد و خودش ادامه داد منتظر

اگه  ی... حت میدیادامه اش م یکه تو بخوا ی_ تا وقت

 شده تا ابد !
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 لب زمزمه کرد ری، ز نیسکوت ماش در

 ... ستیام ُدکانِ  عطار نهی_ س

 ست؟یچ دردت

 !ز؟یگشن ای انهی، راز لهیشنبل

با لبخند نگاهش کرد و به  دیشعر را شن نیکه ا حامد

 حرف آمد ...



 ! زی_ گشن

دفعه به خودش آمد و با  کیکه در فکر بود ،  نفس

 تعجب به حامد نگاه کرد

 !؟ی_ چ

 ! زی_ گفتم گشن

تازه متوجه حرف حامد شد و لبخند زد ...  نفس

 کرد ... انیکه چال گونه اش را نما یواقع یلبخند

 _ درد ِ ما درمون نداشت؟!

 ... دیحامد نگاهش را به سمت خود کش باز

 _ دردتون العالجه !

 هم لبخند زد و ابرو باال انداخت حامد

 _ اِ ؟ چرا اون وقت؟!

 که درمان نداره ! یوونگی_ د

 آوردم ؟! نییفک ِ پسره رو پا شبیام که د وونهی_ د

 کنه ! ی_ اون فقط اومده بود عذر خواه

تمام تالشش رو  خواستینفس؟ اون م یا _ ساده

تو  نکهیا ی، برا شیتو ببخش نکهیا یبکنه ، نه برا

 رو بکشه طرف ِ خودش !



 !یشدیم ریباهاش درگ دی... نبا ی_ هر چ

 ! ادیبدم م شیریس ی_ از آدم ها

 و سپس به نفس انداخت و ادامه داد ابانیبه خ ینگاه

 ای ی؟ ازش متنفر یهست یطرف ِ ک یجد ی_ تو جد

 براش؟! یناز کن یخوایم

 با بهت به حامد نگاه کرد نفس

 ؟ معلومه که ... هیچه حرف نی_ ا

از او  دانستیسکوت کرد ، خودش هم نم یا لحظه

 نه ! ایمتنفر است 

 ... یشد ؟ ساکت شد ی_ چ

 ! سوزهی_ من ... من فقط ... فقط ... دلم براش م

 کرد شتریپوزخند زد و سرعتش را ب حامد

بهت  یمن نوینسوزه ... ا یمرد چیه یبرا _ دلت

سرم دوست دختر داشتم و  یکه قد موها گمیم

 دلشونو شکستم !

 حامد شد ی رهینفس باال رفت و نگاهش خ یابروها

  ؟یا وونهی_ مگه د

 _ دوسشون نداشتم !



 ؟ یشدی_ پس چرا باهاشون دوست م

 ! ضهینبودن عر ی_ محض خال

 دیسرش را به طرف نفس کش یزد و کم یکج لبخند

... 

 کنم؟! حیبرات تشر ای ی_ متوجه شد

لب  ریو ز دیسرش را به طرف پنجره کش نفس

 به حامد گفت ییپررو

 یخنده اش در فضا یخوشحال بود و صدا حامد

 ی... اما نفس فکرش از آن چشم ها دیچیپ نیماش

 ... شدیجدا نم رهیت یقهوه ا

 داشت ؟! دوستش

سوال را  نیخودش رو راست بود و جواب ا با

 ... دانستینم

بهش گفته بود ، تو فقط از دست من  شبید اشکان

 !یدلخور

 ایدارد  قتیحرف اشکان حق دانستیهم نم خودش

 ازت متنفرم ِ خودش!
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 تلتشش را کرده بود ... نیاشکان آخر شبید

که نفس رفته بود ، سبز شده و  ییروز هرجا ده

 راهش را سد کرده بود ...

اش آمده بود و تا توانسته بود  هیبه سا هیروز سا ده

 کرده بود ... ینیری، خودش

 یرا گرفته بود ... اشکان را برا مشینفس تصم اما

 از دفتر ِ دلش خط زده بود ! شهیهم

 اما اشکان متفاوت ظاهر شده بود ... شبید

دماغ شده بود  یکرده بود ... مو یاز قبل دلبر شتریب

 و کتک خورده بود !

حامد درشت تر بود ... امااز خودش دفاع نکرده  از

 بود ...



 چشمان نفس کتک خورده بود و لبخند زده بود مقابل

 ! دانستهی خود مرا حق ِ هیتنب نیا دمیشا

لحظه هم نتوانسته بود  کی،  شبینفس از د اما

 بخوابد ...

که در باران گم شده ... با دستان باد ،  یچتر همچون

 ... شدیم دهیسو و آن سو کش نیبه ا

 هیسا رینمانده بود که خودش را به ز شیبرا یتوان

 بکشاند ! یبان

انداخت  یبود که زلزله به راه م یهمان طوفان اشکان

 ! کردیو رو م ریو دلش را ز

 ! ی_ نگفت

 آمد و با تعجب به حامد نگاه کرد رونیفکر ب از

 و؟ی_ چ

 ؟ی_ دوسش دار

 و؟ی_ ک

 ! گهیپسره رو د نی_ هم

 _ اشکان ؟

 ؟ی_ آره ... دوسش دار



 _ تو چرا برات مهم شده ؟

نداد و در عوض اخم کرد ... نفس کامال  یجواب حامد

و به آرام آرام ، واژه هارا  دیبه طرف حامد چرخ

 کرد ... یحامد هج یبرا

... قرارم  ستین یما جد نیب یزیحامد ... چ نی_ بب

 یخوایو م یبشه ! تو به من لطف کرد یجد ستین

کمکم  یخوای... م یمنو از دست اون دوتا نجات بد

اشکان سر راهم سبز نشده  رمیهرجا م گهیکه د یکن

 ی، متوجه ا یکن یو بازباشه ... قراره نقش ِ نامزدم

 یاحساس یریدرگ خوادی؟ نقشش رو ! اصال دلم نم

 ! ادیب شیوسط پ نیا

 ینگاهش کند ، با همان اخم ها نکهیبدون ا حامد

 درهم جوابش را داد

... نگران من  ی_ تو مواظب باش خودت دل نبند

 نباش !

از حد از  شیب ییزده بود ... گو نانیرا با اطم حرفش

 خودش مطمئن بود...

 سال ها قبلش را خبر داشت ! یهم دلدادگ دیشا
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بدون همسر و پسرش آمده بود ... همانطور که  ناصر

 منصور خواسته بود !

 آمد! یخودش هم نمبه احترام برادرش نبود ،  اگر

بود ... اما از  یکه از پسر خودش هم شاک هرچند

 بود رینفس هم دلگ

 نیداده بود و ا ینظر او ، نفس همه شان را باز به

 شده بود ! هیبازخواست و تنب امیوسط فقط ت

به بار  نایل ی، شب نامزد امیکه ت یکه با گند هرچند

و همه نفس  دادینم امیحق را به ت یکس گریآورد ، د

 ! یجان کیرا  امیو ت دندیدیم یقربان کیرا 

 گریدوست داشت ، د یلیرا خ امیخواهرش که ت یحت

 ! دیپرسیهم نم امیاز ت یحال



از جانب  گریآرامشش را بدست آورده بود ... د نفس

 حامد نگران نبود !

دلش  یرا بند بکشد ... حت یبه اجبار کس خواستینم

 کند  یق زندگ، خودش بدون عش خواستینم

 به او وفا نکرده بود ... عشق

 اما او هنوز هم به عشق وفادار بود ! 

 نداشت ! یلزوم چیکرده بود ... اما ه یمردانگ حامد

 نیپشت ا ینقشه ا نکهی... ا ترساندینفس را م نیهم

 ماجرا باشد !

دو ماهه خوانده  تیمحرم ی غهیص کیقرار بود  فعال

 شود

 کشانیآمد و در حضور اقوام درجه  یبه سالن م عاقد

 خواندیخطبه را م

حامد از آلمان برگشته بودند ... البته فقط  ی خانواده

پدر و مادرش ، برادرش درس داشته و نتوانسته 

 دیایب

 حضور داشتند ... یآنها هم چند نفر اقوام

بود ، آنقدر که نفس را  یاز حد واقع شیب زیچ همه

 بترساند ...



 ینبود و طبق خواسته  یبردار خبر لمیعکاس و ف از

 کیسالن کوچک گرفته بودند ...  کینفس ، فقط 

ساده  شیآرا کیرنِگ ساده ... و  یلباس بلند گلبه

 سرش! یاز گل رو ی... با حلقه ا

 زی... اما برعکس همه چ دیایبه چشم ب خواستینم

 شده بود  باتریز

بود و از  یراض زیحامد ، حنانه ... از همه چ مادر

و زرق و برق نبود  هودهینفس دنبال تجمالت ب نکهیا

 خوشش آمده بود اری، بس

و قربان صدقه اش  کردیبا لبخند نگاهش م مدام

 ... رفتیم

 _ حامد

 _ جونم ؟

 ؟یچ میمامانت نش فیاگه حر گمی_ م

 رهیخندان مادرش خ یزد و به چهره  یلبخند حامد

 شد

رو  یزیاون چ شهی_ نگران نباش ... مامانم هم

 ! خوامیکه من م خوادیم



، مامانت هم از من بدش  یتو منو نخوا یوقت یعنی_ 

 ؟! ادیم

که منو در  ستی، اما از اون دسته آدما ن ادی_ بدش نم

 ذارهیاحترام م ماتمیبه تصم شهیاجبار قرار بده ... هم

! 

 جوابش نفس لبخند زد و شانه باال انداخت در

 _ خدا کنه

جلو آمدند ... به  کیعرض تبر یبرا نایو ل عادیم

 نایآخر ل یگفتند ... اما لحظه  کیتبر شانیهردو

 صحبت کند  یخواست چند لحظه با نفس خصوص

کرد و همراهش به کنار سالن که  یعذر خواه نفس

 شد رهینبود رفت و به چشمانش خ یکس چیه

 شده ؟ ی_ چ

 _ اشکان ...

 _ خب ...

 بره ! رانیاز ا خوادی_ م

حرف ، باعث شد نفس تا چند لحظه نتواند  نیا شوک

 ! دیبگو یزیچ



 داره ؟ ی_ خب .. خب ... به من چه ربط

 گرانه نگاهش کرد خیکرد و توب یزیاخم ر نایل

 ؟! یدونی_ واقعاً نم

 وفتهیپسرها ب یرفتن همه  رانیاز ا ستی_ قرار ن

 گردن من !

 _ نفس ...

 اددر چشمانش ادامه د رهینفس را فشرد و خ دست

 ؟ ی_ واقعا دوسش ندار

 _ نه !

 ؟ یپسره ... حامد ... واقعا دوسش دار نی_ ا

 _ آره !

 !یگی_ مثل سگ دروغ م

اخم از نفس فاصله گرفت و نفس را با افکارش  با

 تنها گذاشت ...

خبر رفتن اشکان ، نه تنها خوشحال نشده  دنیشن از

 بود ... بلکه ناراحت هم شده بود...

 با خودش چند چند است ! دانستیهم نم خودش
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 ... دیرا نفهم یچیشب ه انیتا پا گرید

بجز کالبد  ییدر سالن بود و روحش ... هرجا جسمش

 جسمش !

 با خود نجوا کرد ، اگر اشکان برود ... بارها

 ه خود پاسخ داد که برود !هر بار ب و

جان  یب یخاص حامد ، لبخند یجواب لبخند ها در

 یآرزو یکه روز یبه چشمان توانستیو اصال نم زدیم

 داشتنشان را داشت نگاه کند ...

انجام شد و در آخر نفس با پدر و  یبه خوب زیچ همه

خودشان رفتند و از حامد و پدر و  یمادرش به خانه 

 کردند یمادرش خداحافظ

 یبخوابد و حساب توانستیبود  و م لیبعد تعط روز

 فکر کند ...

 کرده بود ... ینظر خودش کار درست به



 بار چوب اعتمادش را خورده بود ! کی او

 

 

و دو هفته  گرفتندیم یشیپ گریدر گذر از بکد روزها

 گذشته بود ...

تر از قبل با حامد رفتار  نیسنگ اریکه بس یهفته ا دو

 را کرده بود زیکرده بود و حاند هم مراعات همه چ

داشت  دهیبود و عق یراض نکاریهم از ا نینازن یحت

 است یحامد فرد قابل اعتماد

 دنید شتریاز حد اصرار به ب شیفقط حنانه ب انیم نیا

 نفس داشت ...

خانواده نفس را دعوت کرده بود و دو روز  کباری

ار بود به آلمان برگردند ... و اکنون نفس را قر گرید

دعوت کرده بود و قرار بود حامد به  ییبه تنها

 دیایدنبالش ب

 رهیا ی، به رنگ زرشک یدلبر ی قهیجذب با  یلباس

 را فر درشت کرد شیو موها دیپوش

 شیو آرا دیپوش یزانو ، به رنگ مشک یتا رو یدامن

 و بلند بود میزخ یچشمانش خط چشم



شده بود و لبش را هم با  بایاز حد چشمانش ز شیب

 رنگ داده بود یرژ زرشک

ستش را  فیو ک دیپوش یرنگ یمشک یلمه  کفش

 دست گرفت

 اش کرد یلبخند زد و با دقت بررس دنشیبا د نینازن

 ، لباس هاتم خوبن ... اما ... ی_ خوشگل شد

 شد کیبه مادرش نزد یقدم یبا نگران نفس

 ؟! ی_ اما چ

 به چشمانش نگاه کرد و لبخند زد نینازن

 یدونیکه م یمرد ی... برا یخوشگل کرد یادی_ ز

 باشه ! یموندن ستیقرار ن

 اخم کرد و به شدت سرش را تکان داد نفس

حامد خوشگل  ی_ نه مامان ... اشتباه نکن ، من برا

 نکردم !

... مرد ِ و  نهیبب یشکل نیاون قراره تو رو ا ی_ ول

 ! یاز قضا محرمش

به نفس نگاه  تیرا بست و باز کرد و با جد چشمانش

 کرد



 ؟ ی؟! فکرشو کرد ی_ اگه دل ببازه بهت چ

 باز به مادرش نگاه کرد یبا دهان نفس

 شیبه لباس و آرا یلی_ آخه ... حنانه جون خ

 جلوش خوب باشم ! خواستمیحساسه ... م

 خوادی، چون دلم نم یکنیم ی_ درسته ... کار خوب

بزنه  یپیبپوشه و چه ت یچ دونهینم یبگه دخترت حت

 ! یکرد یرو ادهی... اما ... به نظر من ز

 _ کجا ؟ لباسم ؟

انداخت و سرش را  شیبه لباس ها ینگاه نینازن

 تکان داد

 هیخط چشم ساده و  هی... به نظرم  شتی_ نه ... آرا

 رژ لب کم رنگ بس بود !

 شیو از اول آرا شورمیصورتمو م رمی_ باشه ... م

 کنمیم

و هر دو  دیزنگ خانه به گوش رس یلحظه صدا همان

 نگاه کردند گریکدیبا افسوس به 

 باال تا من حاضر بشم ادی_ بگو ب

 یبه ساعت انداخت و سرش را به نف ینگاه نینازن

 تکان داد



صورتت رو خوب  یو تا بخوا رهی... د گهی_ نه د

 بی... ع برهیزمان م یکن شیو از اول آرا یبشور

و  نیاول نیو ا رهیم گهینداره ، حنانه هم دو روز د

 ! یچشم رو کرد شیآرا نیکه ا شهیبارت م نیآخر

 _ چشم

، تو هم مانتو  کنمیدخترم ... من درو باز م نی_ آفر

 نشه رتونیبپوش که د

 یمانیکه پش یا افهیرفت و نفس را ق رونیاتاق ب از

 ، تنها گذاشت زدیم ادیرا فر
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 منتظرش ماند ... نیو در ماش امدیباال ن حامد

نفس با آن خط چشم خاص ، نتوانست نگاه  دنید با

 ... ردیبگ



شده بودند و نگاه حامد را  بایاز حد ز شیب چشمانش

 از آن خود کرد یقیدقا ی، برا

 سالم_ 

لب جواب سالمش را داد و  ریخودش آمد و ز به

 حرکت کرد ...

 نزد و نفس هم سکوت کرده بود یخانه اش حرف تا

پارک کرد و دوشادوش هم  نگیرا در پارک نیماش

 داخل آسانسور شدند

نفس ، دستانش را دورش حلقه کرد و  دنیبا د حنانه

 دیصورتش را بوس

 یهم خوشگل تر نی_ ماشاال ... ماشاال ... از نازن

 زمیعز

 لبخند زد و تشکر کرد ... فشیبه تعر نفس

حامد ، به اتاق حامد رفت تا  ییشدند و با راهنما داخل

حامد که  دنیرا عوض کند ، اما با د شیلباس ها

دنبالش آمده بود ، ابرو باال انداخت و کنار در اتاق 

 ستادیا

 ؟یسادی_ چرا وا

 ؟ی_ شما چرا اومد



... تو هم زودتر  گهیلباس عوض کنم د خوامی_ خب م

 عوض کنه که مادرم صبر نداره !

 امیبگو ب یو لباساتو عوض کرد رونیب رمیمن م ای_ 

 تا من لباسمو عوض کنم ! رونیشما برو ب نکهیا ای، 

 یبا تعجب نگاهش کرد ... انگار موجود حامد

 باشد دهیناشناخته د

 ؟! از من ؟! یریگی_ رو م

رد گرفت و انگشت اشاره اش را به سرعت گا نفس

 در هوا تکان داد

 تمومه ! یو همه چ می_ فکر نکن نامزد شد

که  یینکردم ، اما تا اونجا یفکر نی_ نه ... چن

و  یاهل پارت ی... حت یهست یتو دختر راحت دونمیم

 ...  یهم هست یآنچنان یها یمهمون

 لی، دل کنمیعوض م یحال هیو  یمهمون رمی_ چون م

 ؟! یدر موردم بکن یکه هر فکر شهیم

به خودت فکر بد  ینکردم ... خودت دار ی_ فکر بد

لباس عوض  هیکه  بهی... برام عج یکنیم قیتزر

نباشه ... محرمت  یکه هرچ یمن یکردن ، اونم جلو

 ! یکنیم یتجوریشدم ، ا



برداشت و  شیموها یبا خشم شالش را از رو نفس

 گذاشت تخت یرا هم در آورد و رو شیمانتو

...  ستیمن مهم ن یمانتو و شال برا هی_ بفرما ... 

تو اتاق  مییایباهم ب میکه مثل نامزدها بخواه نیاما از ا

 ! ادی، بدم م میو خلوت کن

نتوانست خوددار باشد ... با خشم مقابل نفس  حامد

وار  دیاو انگشت اشاره اش را تهد نباریو ا ستادیا

 مقابل نفس گرفت

اسمشو  یخوایکه م گهیهر کوفت د ای ی_ نامزد باز

شِر  نکهیا ی، به خاطر نجات خودت بود ... برا یبذار

از سرت کم بشه ... وگرنه من  یاون دوتا عوض

ندارم که با دوز و کلک بخوام تو رو به چنگ  یازین

 ! ارمیب

تخت ، کنار  یرا که در دست گرفته بود را رو کتش

 یگریرف دنفس انداخت و با اخم و بدون ح یمانتو

 رفت ... رونیاز اتاق ب
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 رونیچنگ شد و بغضش را خورد و از اتاق ب دلش

 رفت ...

حامد انتظار نداشت که انقدر تند با او رفتار کند ...  از

نبوده  ریتقص یم باما خب ، قبول داشت که خودش ه

! 

که بر چهره زد ، از  یکرد لبخند بزند و با نقاب یسع

 رفت رونیاتاق ب

و ابراز  زدیشان حرف م یمدام از کودک حنانه

هم در سکوت و با  دی، همسرش حم کردیم یخوشحال

 دادیگوش م شیکمرنگ به حرف ها یلبخند

بود ، اما تمام حواسش  رهیبه ظاهر به حنانه خ نفس

 حامد بود ! شیپ

و نفس هم  ختیر یشان را خوردند و حنانه چا شام

 را برش زد و در بشقاب گذاشت کیک

 یو چا کیسکوت نشستند و مشغول خوردن ک در

 بودند که حنانه حامد را صدا زد



 ؟! ی_ حامد ... مادر تو چرا امشب انقدر گرفته ا

به نفس انداخت و با اخم پاسخ مادرش  ینگاه حامد

 را داد

 از دست نفس ناراحتم !_ 

اش شد و  رهینفس درشت شدند و با بهت خ چشمان

 نامش را زمزمه کرد

 _ حامد !

 شد شیباال انداخت و مشغول توردن چا یشانه ا حامد

...  ی... خوشگل یخانوم نی_ چرا مامان ؟ دختر به ا

 ی، چرا اوقات تلخ یشب اومده خونه ات مهمون هی

 ؟! یکنیم

 یب ینفس انداخت و با لحن گذرا به ینگاه حامد

 تفاوت جواب مادرش را داد

 ! کنهیبمون ، قبول نم نجایشب ا گمی_ بهش م

و حامد دور  دیسرعت نگاِه نفس سمت حامد چرخ به

 نفس ابرو باال انداخت یاز چشم مادرش ، برا

 



کرد و با خشم به حامد  زیچشمانش را ر نفس

 ... ستینگر

نفس جان ... بمون ... شما که به  گهی_ خب راست م

و  دیکنیم یام عروس گهی، چند ماه د دیهم محرم

 آلمان ! دییایانشاال کارها که روبراه شد م

 را نداشت ! نیجا خورد ... انتظار ا نفس

 و دوخته بود ! دهیرسماً بر حنانه

 آلمان ! به حامد هم گفتم ! امیب ستیمن قرار ن ی_ ول

 اندازد یحامد ابرو باال ب یرانوبت او بود که ب حال

داد و به همسرش نگاه  هیاخم کرد و به مبل تک حنانه

 کرد

و  دیگذاشت یکه چه قرار می_ ما از اول به حامد گفت

 آلمان ! دییایگفت قراره ب

 شونمی_ حامد جان گفتن ، اما من موافقت نکردم ... ا

هرجا که به توافق  یقبول کردن که تا موقع عروس

 ! میکن یدگزن میدیرس

 بود ... نیاول قرارشان هم از

حامد اصرار به مهاجرت نفس داشته باشد و  نکهیا

 نفس مخالف باشد



 دندیبه تفاهم نرس ندیآخر هم به همه بگو در

زده  هیاول یزمان بود که جرقه ها نیهم بهتر االن

 شود

بود و خوب  یبا تمام اشتباهاتش دختر باهوش نفس

 کند ! یریگ میتصم یبحران یها تیدر موقع توانستیم

 رهینا معلوم خ یحامد پکر شده و با اخم به نقطه ا 

 بود

 نیزود شروع کرده بود و حامد اصال از ا یلیخ نفس

 موضوع خوشحال نبود

 را باال گرفت و نگاهش در نگاه نفس نشست سرش

 کرده بودند ! یدلبر یچشمانش حساب امشب

 یبود ... چهره  رهیت یاول هم عاشق چشم و ابرو از

 حیترج ییاروپا یرا به بور ها یدختران با نمک شرق

 ! دادیم
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حنانه  ی... حت زدندینم یدر خود فرو فرته و حرف همه

 معروف بود ! یکه به پرحرف یا

بلند شد ، حنانه به دنبالش به  شیکه از جا یهنگام

 اتاق حامد رفت و دستانش را گرفت

دور  یبرات سخته که به زندگ دونمی_ نفس جان ... م

ازت خواهش  خوامی... اما م یاز پدر و مادرت فکر کن

 نجایا کنهینم ی... فرق یکنم که به خودتون فرصت بد

. خوب تونه .. یاونجا ، مهم خوشبخت ای دیکن یزندگ

که  دونمی... م ریرو بگ میتصم نیفکر کن و بهتر

... چون حامد  دیشیم خت، خوشب دیکن یهرجا زندگ

 دوستت داره !

 

 به در اتاق کرد و مجدداً به نفس چشم دوخت ینگاه

تو دلش  یزی... اگه چ ستی_ حامد اهل حرف زدن ن

 شهی، اما من مادرشم و هم گهیکس هم چیباشه به ه



... چشم هاش داد  خونمیحرفشو از چشم هاش م

 که تو رو دوستت داره ! زننیم

 

 بزند ! یحرف توانستیبا بهت نگاهش کرد ... نم نفس

حنانه  ینکند حرف ها نکهیبود ... از ا دهیترس

 داشته باشد ! تیواقع

 ببرد نیحنانه را از ب یکرد لبخند بزند و نگران یسع

 اهیکه بخواهد در سنداشت  یمسافر بود و گناه او

 او شرکت کند یباز

که به نفع مون باشه  یحنانه جون ... هر کار_ چشم

 نیبهتر رمیگیکه م یمیتصم دمی... قول م دمیانجام م

 باشه ! میتصم

 شد و غم از چشمانش سفر کرد یلبخندش واقع حنانه

 دیاش را بوس یشانیو پ دیرا به آغوش کش نفس

 ! یو عاقل _ قربونت برم که انقدر خانوم

 

و لبخندش را پاسخ  دیهم صورت حنانه را بوس نفس

 داد ...



کرد و با حامد وارد آسانسور  یهمه خدا حافظ از

 شدند

 زدینم یدر هم بود و حرف شیهنوز هم اخم ها حامد

 !؟یِسِگرمه ها رو باز کن نیا شهی_ م

 باال رفته نگاهش کرد یبا تعجب و ابرو حامد

 ؟ی_ چ

...  نمتیناراحت بب خوادی_ اخم هاتو باز کن ... دلم نم

 اونم به خاطر من !

لبخند زد و خواست جواب بدهد که آسانسور به  حامد

 دیرس نگیپارک

 شدند ... نیرفتند و سوار ماش رونیدو ب هر

را بزند ، به طرف  نیاستارت ماش نکهیقبل از ا حامد

 نگاهش کرد قینفس برگشت و عم

 ومدینم شیبرات پ یمشکل یموندیم جانی_ اگر شب ا

! 

 جلو داد و سرش را تکان داد یلبش را کم نفس

 تو ؟! ی_ خونه 



 ستیمنم ن ی_ آپارتمان منکه پدرو مادرم هستن و جا

 ! منظورم آپارتمان خودته ! کهیو کوچ

 ! شدی_ مادرم نگران م

... تازه االن منم  یموندیتنها م شهیهم یگی_ تو که م

 ! یستیبشه ، تنها ن یزیساختمونم و چ نیتو ا

 اشاره کرد نیلبخند زد و به استارت ماش نفس

 تا برات بگم می_ روشن کن بر

 برد رونیب نگیرا از پارک نیاستارت زد و ماش حامد

 گذشته بودند که نفس به حرف آمد ابانیخ کی

ازدواج کرده بودم  امیبود ... با ت نایل ی_ شب نامزد

ما اشکان هنوز دست بردار نبود ... ، ا میو عقد بود

شدم ...  امیبا اون زن ِ ت یلجباز یکه از رو دونستیم

ما دوتا رو باهم  امیباهام حرف بزنه ، اما ت خواستیم

و ... شد  نجایمنو کشوند ا نای... از مراسم ل دیتنها د

 ! شدیم دینبا هآنچه ک

 

بود ... اما تمام حواسش به  ابانینگاهش به خ حامد

 نفس بود یحرف ها



وقت اصل ِ  چیاز ماجرا خبر داشت ... اما ه شیو ب کم

 بود دهیماجرا را تمام و کمال نشن

آپارتمان از چشمم افتاد !  نی_ بعد از اون اتفاق ... ا

و  نجایا ومدمیم یخودم ، گاه هیتب یاول برا یروزها

... اما کم کم  کردمیساعت ها خودمو تو اتاق حبس م

ترس سراغم اومد ... ترس از تکرار اون شب ... که 

 سراغم !  ادیب امینکنه بازم ت

 ش؟ی_ چرا نفروخت

ِدق جلو روم  ی نهییمثل آ دیخودم ... با هیتنب ی_ برا

 باشه و حماقت هامو فراموش نکنم !

سر  امی؟ که نکنه منم ب یدی_ امشب از من ترس

 وقتت؟!

 دوخت ابانیزد و نگاهش را به خ ینیغمگ لبخند

 ایکه شوهرش  کنهینم یزن ، فرق هی ی_ برا

که  نهینامزدش که محرمشن باهاش بودن ... مهم ا

اون شبو فراموش  تونمینه ... نم ایبوده  یدلش راض

 کنم !

 ؟ ی_ از اشکان خبر دار



از روز قبل از  قایندارم ... دق یوقته که خبر یلی_ خ

 مون ... ینامزد

 ؟ یمتنفر امیت ی_ از اونم به اندازه 

 ستمیمتنفر ن ی... ول رمی_ نه ! ازش دلخورم ... دلگ

! 

 ؟ ی... هنوزم دوسش دار یعنی_ 

...  دونمیجوابشو خودمم نم یباورت نشه ، ول دی_ شا

 نی... اما در بدتر هیاشکان خوبه ... واقعا آدم خوب

 رو کرد ! یشرط بند نیزمان ، بدتر

 رط بست؟_ سر ِ تو ش

که  یکردم که ... بعد از شب فی_ آره ... برات تعر

روز عمرم  نیبهم حمله کرد ... بدتر وونیمثل ح امیت

منو  یبود که تو خلوت دو نفره  ی، همون روز

 ظاهر شد ... امیاشکان ، ت

 از چشمانش راه گرفتند و با بغض ادامه داد اشک

رو  یکه عاشقش یاز کس یسخته که بفهم یلی_ خ

 ! یت خورددس

 ! کنمی_ درکت م



ازت  نکهیحامد ... ا زانمی_ من از مرد جماعت گر

 یوسط ... احساس نیکه ا نهیا ی، برا کنمیم یدور

 شینا خواسته ... پ ی... حت ی... عالقه ا رهیشکل نگ

بند زده ام که به زور به  ینیچ هی، چون من  ادین

 ام دادن تا خورد نشم ! هیپشت سرم تک وارید
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 ؟ ! ی_ آخرش که چ

 _ آخرش ؟ 

 زد یکرد و تلخند ابانشانیبه خ ینگاه

 یاز خدا رینبود ... غ یکیبود  یکی،  شهی_ آخرش م

 تنها بود ! شهیکس نبود ... نفس هم چیمهربون ه

 آخرو دوست ندارم ! نی_ من ا

نفس توقف کرد و به طرف نفس  یپدر یخانه  مقابل

 ... دیچرخ



 هم رو به حامد شد و دستش را گرفت نفس

و دارم  ی... به من کمک کرد ی_ تو دوست خوب ِ من

چقدر  یبوده و شرط بند یاشکان نام کنمیفراموش م

 ! هیمزخرف زیچ

 ! یدونی_ خوشحالم که منو دوست خودت م

 ... تا ابد ! یدوستم بمون شهیهم خوادی_ دلم م

 فشردهم یلبخند زد و پلک رو حامد

 ! دمی_ قول م

به خانه شان کرد و دوباره به  یبا لبخند نگاه نفس

 حامد نگاه کرد

 ؟ شهیخونه ، مامانت نگران م یبرگرد ری_ اگر د

 ؟ ی_ تو چ

 !امیم رتریبا تو هستم و د گمیو م زنمی_ من زنگ م

 داد هیتک شهیلبخند زد و سرش را به ش حامد

 ی... حاال چکار دار گمیم نویو هم زنمی_ منم زنگ م

 ؟

 بام ...  میبر یهست هی_ پا

 _ بام ؟ االن ؟



و  میکرده ... دو تا نخ بکش گاریهوس س یلی_ دلم خ

 ! میبرگرد

 ! یبکش گاریبودم س دهی_ ند

دلم گرفته باشه ...  یلیخ ی... وقت کشمیم ی_ گاه

 خوب نشه ... یچیحالم با ه یوقت

 ؟ یکنیروشن م گاریبا س گاروی_ اون وقت س

 شانه کج کرد یزد و سرش را رو لبخند

 _ نه در اون حد !

اش شد و به سرعت نگاهش را  رهیچند لحظه خ حامد

 ... دیدزد

نبود  یکه اصال راض دادیداشت ُرخ م یدلش اتفاقات در

... 

 

[17.07.21 22:15] 

 

  ۱۸۹مشروطی#زندگ

 

 



 

 زد و چشمک زد یلبخند نفس

 ! یشیبد نامزدت آشنا م یبا اخالق ها ی_ کم کم دار

 کرد و نفس ادامه داد دییهم با لبخند تا حامد

 ! یشیم مونیپش ی_ مطمئنم دار

که از دهان نفس  یزد و به دود یلبخند مرموذ حامد

 نگاه کرد شدیخارج م

بد  یاخالق ها نیعاشق ا دمی_ از کجا معلوم ؟ شا

 شدم !

 ییها هیثان ینتوانست نگاهش را بدزدد ... برا نفس

گذشتند ، به حامد  ینبودند ، اما طوالن یکه طوالن

 شد و در آخر پوزخند زد ... رهیخ

 پرت کرد نقطه نیرا فشرد و به دورتر گارشیس

 ! ومدیخوشش نم دنمیکش گاری_ اشکان از س

 ! ی_ چه پسر خوب

 بود نکیریکوچولو د هی_ آره ... خالفش فقط 

 پسر ! نی_ ناز بشه ا



و با دستانش صورت حامد را  ستادیمقابل حامد ا نفس

 قاب گرفت ...

آنچه در دل داشت را به  دیبود ... با یرفتن کاف هیحاش

 آورد ... یزبان م

مات و مبهوت شد ... زبانش مهر سکوت  حامد

 شد ... شیخورده و چشمانش قفل نگاه روبرو

حرکت نفس هم خوشش  نیدل اعتراف کرد که از ا در

 آمده و خواهان ادامه اش است

 چشمانش را بست و باز کرد یلحظه ا نفس

 حامد ... نی_ بب

به نگاه سبز رنگ حامد گره خورد ... اکنون  نگاهش

 جنگل شده بودند یشب ها  هیچشمانش شب

به  دونمی... م یگذاشت شیبه خاطر من پا پ دونمی_ م

 هی... اما ازت  یخاطر من خودتو وسط انداخت

 خواهش دارم

 باشه ! ی_ هرچ

،  یحاال که خودتو وسط انداخت کنمی_ ازت خواهش م

 ! یوسط نمون یکن یسع



نگاهش کرد که نفس سر حامد را با  یبا گنگ حامد

 ن داددستانش تکا

 گفتنیاگه م یروز هی...  نیمنو ... خوب بب نی_ بب

حامد پسر  گفتمی، بدون فکر م یدوست دار ویک

 مون ! هیهمسا

و تعجبش  دیشنیحرف را م نیبار بود که ا نیاول یبرا

 شد شتریب

من پر شده بودن از  یدرس ی_ اون موقع ها کتاب ها

... پر از حرف اچ  نیو الت یاسم حامد ... به فارس

 و بزرگ .... کیکوچ یبود و پر از قلب ها

 

از چشمان حامد گرفت ... اما دستانش را از قاب  نگاه

 صورتش جدا نکرد

 کردمیغصه خوردم ، فکر م یلیخ یرفت ی_ وقت

خوردم ... با خودم عهد بستم که به  یشکست عشق

 دل نبندم ! یمرد چیه

 شد رهین حامد خرا بلند کرد و مجدداً به چشما سرش

و به هم قول  میهم نگاه کن یبه چشم ها خوامی_ م

 ! مینزن رشیکدوممون ز چیکه ه یقول هی...  میبد



 آرام سرش را تکات دهد یلیفقط توانست خ حامد

 

 دل ببندم ! ی، نه بذار ی_ قول بده نه دل ببند

 چیکه ه ییحامد پر از بهت بود و پر از چراها نگاه

 نداشتند یجواب

به خودم قول دادم و متاسفاته نتونستم  باری_ من 

، گفتم عمراً دل ببندم  دمی... اشکانو که د سمیپاش وا

کنم ...  تیتا اونو اذ کنمیم طنتیکوچولو ش هی... فقط 

دل بستم و بدتر شکستم ...  یاما دل بستم ... بدجور

خوب ... اونقدر خوب  یلی... خ یهست یتو آدم خوب

از خودم  یکنیو بهم محبت م یکنیکمکم م یکه وقت

 یبره به خودم چه قول ادمیبازم  ترسمی... م ترسمیم

اگرم بد  یدادم ... تو نذار ... تو خوب نباش ... حت

و بازم من بهت دل بستم ... تو پسم بزن ...  یبود

حامد ... تو رو به روح همون پدربزرگت  دمیقسمت م

که نه  دمی، قسمت م یدوستش داشت یلیخ یگفتیکه م

 من دل ببندم ! ی، نه بذار یتو دل ببند

از صورت حامد جدا شدند و کنارش افتادند  دستانش

... 



بزند که نفس اجازه نداد و  یخواست حرف حامد

 دستش را مقابلش گرفت

بشه ...  دایپ یبهانه ا هینگو حامد ... نذار  یچی_ ه

 یتو برا دونمیبشه ... من م دایپ ینذار روزنه ا

 ی... آخه کم کس یخودت هزارتا خاطر خواه دار

 کلیپسر خوشگل و پولدار و خوش ه هیکه !  یستین

... با اخالق خاص و  یو وحش یگربه ا یبا چشم ها

و برات  نتتیبب یدختر ادیم شیکوه غرور ... کم پ

چقدر از خود  گهید نیا یبگ دیغش نکنه ... شا

به جان ِ من منظورم به خودمه ...  یمچکره ... ول

که مبادا باز هم ُخلفِ  وعده  ترسمیخودم از خودم م

 کنم !
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که پدر و مادر حامد به آلمان  شدیم یروز چند

 برگشته بودند ...



 داشت کارش را به نحو احسن انجام دهد یسع نفس

تمام توانش را بکار  دیکمکش کرده بود و او با حامد

 بردیم

و  یها تماماً درست بودند ... اما ورود حساب

 نداشت یانبار با هم همخوان یخروج

حساب  نکهیا یکیداشته باشد ...  توانستیم لیدل چند

 یآب ریز یکس یحساب دار میها اشتباه بوده و در ت

 دیخط تول ریبود که مد دی؛ دوم در خط تول رودیم

مقدم بود و خودش به تمام امور  یمورد اعتماد آقا

و انتقال به انبار نظارت داشت ؛  یتا بسته بند دیتول

 دار بود ... انبارشکش به انبار و  نیسوم

صبح انباردار  فتیکرده بود ، در ش یکه بررس آنطور

ازش  یتخلف چینون هگشاده رو بود و تا ک یرمردیپ

 نشده ... دهید

سال بود که  انیم یشب ، مرد فتیانباردار ش اما

 نیو نفس هم در ا شدینم نیبا کارکنان همنش یلیخ

 بود دهیمدت فقط دوبار او را د

در هر سه  نکهیهم وجود داشت ... ا یگرید احتمال

 خائن وجود داشته باشد ! کیجا 



سخت تر و خطرناک  اریاگر مورد آخر باشد ، بس که

 تر خواهد بود !

 یدفتر حامد که طالب یآمد و به منش رونیاتاقش ب از

 نام داشت لبخند زد

 _ جلسه ندارن که؟!

جوابش را  نکهی... با ا دیپرسیم شهیسوال را هم نیا

 دییو تا کسی، چون تمام قرارها را خودش ف دانستیم

امد به اتاق ح خواستی... اما باز هم هر وقت م کردیم

 شیپ یکه نکند جلسه ا دیپرسیسوال را م نیبرود ، ا

 نشده دارند ! ینیب

به  یاجازه بدهد طالب نکهیگرفتن جوابش ، بدون ا با

رنگ  یآرام به در قهوه ا یحامد اطالع دهد ، دو تقه 

 دفتر حامد زد و سپس در را باز کرد

 _ سالم

مقابلش بلند کرد و با  یسرش را از پرونده  حامد

 لبخند نظاره اش کرد

 _ سالم ... خانوم !

بود و باعث  یو پر انرژ دهیخانوم گفتنش کش شهیهم

 شدیصورت نفس م ینشستن لبخند رو



 ؟ ستمی_ مزاحم ن

بلند شد  شیسرش را تکان داد و از جا یبه نف حامد

که  یچرم سبز رنگ یرا دور زد و به کاناپه  زی... م

 فترش بود اشاره کردد گریسمت د

 ! ی_ اصال ... اتفاقا به موقع اومد

 د؟یبرخورد یتازه ا زی_ به چ

 یرو بررس یحسابدار یبچه ها ی_ داشتم پرونده 

 زیبه ر زیاز اونجا شروع کنم و ر خوامی... م کردمیم

 کنم یحساب هارو بررس

داخل  یآزاد کرد و دست یسرش را کم یشال رو نفس

 دیکش شیموها

شده از  جادیسوراخ ا نیخوبه ... ممکنه ا یلی_ خ

که حساب ها  میباشه و تا ما مطمئن نشد یحسابدار

خط  ایانبار دار  ی قهی میبر میتوتیغلط ، نم ایدرسته 

 ! میریبگ دویتول

... ده نفرن  ادهیتعداد حساب دار ها ز ی_ آره ... ول

که استخدام شدند  ستیوقت ن یلیهاشونم خ یو بعض

 میشناخت ندار یلیهاشون خ یرو بعض ... در واقع

 دیسرش را جلو کش یزد و کم بایز یلبخند نفس



 گناهن ؟! یتر ها پاک و ب یمیقد ی_ نکنه فکر کرد

 خب ... ی_ نه ... ول

کردم ...  یبررس وی_ صبر کن حامد ... من همه چ

 دیبخشه ... اما اول با نیبهتر یشروع حسابدار یبرا

 زانیو م میاریتک تک شونو در ب یوگرافیب میبر

کار کنند و در زمان  نجایا نکهیشون قبل از ا ییدارا

که با  شهیمعلوم م ینطوری؛ ا میحال رو حساب کن

 رقابلیغ ای هیعیطب ییدارا زانیم نی، ا نجایحقوق ا

 باور !

از انتخابش نگاهش کرد ... نیپر از تحس حامد

را  زیخوب همه چ یلیخوشحال بود ... نفس خ

 کردیم یبررس

 ؟یبه نان خودشون نباشه چ یزی_ اگه چ

 یبچه هاشون باشه ، ول ای_ ممکنه به نام همسر 

 نیماش هی... مثال طرف  دیفهم شهیم یاونم به سادگ

زنشه ! در  یپا ریاصال مدل باال ز ایمدل  نیآخر

 داشته ! یمل یکه خودش قبال خودرو یصورت

 ؟ یباشه چ دهی_ اگه ملک خر



 نیشانست بگه که زم دی... فقط با دیفهم شهی_ اونم م

 باشه ! دهیمتروکه نخر

که در  یگریکرد و نفس احتمال د دییبا خنده تا حامد

 کرد انیذهنش بود را هم ب

نفر نباشه و کار چند نفر  کی_ تازه ... ممکنه کار 

 کننیبخش کار م هیکه هر کدوم تو  یباشه ، چند نفر

 کاسه اس ! هیدستتشون تو  ی... ول

... دستش را جلو  ندیتفاوت بنش ینتواتست ب حامد

 دیکه راه داشت کش ییبرد و لپ نفس را گرفت و تا جا

 ! یاتقدر بزرگ شد ی_ تو ک

 دادش بلند شد یو صدا دیدستش را عقب کش نفس

تشکرته ؟ تشکر گردنت  ی... ولم کن ... بجا ی_ آ

 هاس؟ لیهم به روش گور

داخل  یچا ینیدر را باز کرد و با س یموقع طالب همان

 سیکه رئ شیروبرو یصحنه  دنیآمد ... اما با د

کنار هم نشسته اند و  یمیصم اریکارخانه و نفس بس

در  ینفس است و نفس سع یدست حامد بند گونه 

 شیدارد ، با بهت و چشمان درشت شده سرجا ییجدا

 خشک شد



حم شدم ... من .. انگار بدموقع مزا دی_ ب ... ببخش

... 

 چیرفت و فرصت ه رونیو از اتاق ب دیچرخ بالفاصله

 نماند ! یحیتوض
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 یصدا کبارهینگاه کردند و به  گریکدیدو به  هر

 خنده شان بلند شد ...

 و چشم نفس اشکبار شده بود  زدیقهقهه م حامد

 !رهی_ حاال از فردا برامون دست نگ

 کرد و سرش را تکان داد یسرفه ا حامد

 کنمی_ تو نگران نباش ، خودم درسش م

رفت و کنار  رونیرفتن نفس ، حامد هم از اتاقش ب با

 ... ستادیا یطالب زیم



 شده بود رهیخ زیو به م دیدزدینگاهش را م یطالب

 ! زدمیدر م دیمقدم ، با یآقا دی_ ببخش

 تمام نگاهش کرد تیکرد و با جد یاخم حامد

 نیمهمه که ا نی... اما ا ستیمهم ن یدر نزد نکهی_ ا

 درز نکنه ! ییجا انیجر

با تعجب سرش را باال گرفت و به حامد نگاه  یطالب

 کرد ...

 !یدیند یدی_ شتر د

 ! ستمین ی_ نه ... من اصال اهل خاله زنک باز

 سرش را تکان داد و جوابش را داد حامد

سال  کی یحت ایپس فردا  ای... اگه فردا  دوارمی_ ام

منو  یدر مورد رابطه  یو حرف ادیب ی... کس گهید

، من از چشم شما  نمونهیب یزینفس بزنه و بگه چ

 ! شهیم یکه چ یدونیو م نمیبیم

 یترس آب دهانش را قورت دادو سرش را سوال با

 تکان داد

 ؟ شهیم ی_ چ



...  یاخراج یحیتوض ایسوال و جواب  چی_ بدون ه

 ؟! یمتوجه شد

 راحت باشه ! التونی_ ب ... بله ... حتما ... خ

که  ییدختر خوب ... حاال برو اون چا نی_ آفر

 ! اریرو برام ب یاریب یخواستیم

 _ چ ... چشم !

 یچا ینیبعد ، س ی قهیبه اتاقش رفت و ده دق حاند

 بود ... زشیم یرو

درست شود ،  هینفس حاش یبرا خواستینم دلش

که   یدر مقابل افراد توانستیراحت م یلیوگرنه خ

 ! مینامزد هست دی، بگو زدندیپشت سرشان حرف م

 

 بماند ... نجایبود او برود و نفس ا قرار

کند   یدگیبود بعد از رفتنش نفس به کارها رس قرار

... 

 نفس باشد! بعد از رفتنش حرف پشت خواستینم

 



 نکهیشد ... بعد از ا نشیشد و سوار ماشتمام کارش

او و حامد شده بود  یمیصم یرابطهد یمتوجه  یطالب

به او زنگ هم  یبه اتاق حامد نرفته بود و حت گری، د

 نزده بود ...

اعصاب  یبهش فکر کند و با خودخور خواستینم

 خودش را خورد کند !

به مادرش  نیهم یتنها باشد و برا خواستیم دلش

  رودیخودش م یزنگ زد و گفت به خانه 

را باز کرد و خواست داخل برود که با  نگیپارک در

 شهیو به ش ستادهیا نشیکه کنار ماش یمرد دنید

 ، توقف کرد زندیضربه م

 نگاهش کردو با اخم دیکش نییرا پا شهیش

 ؟! یمگه نرفت ؟یکنیچکار م نجای_ تو ا

 از چشمانش گرفت ... غم لبخند زد و نگاه با

 که برم ؟  ی_ انقدر عجله دار

 ! نمتیبب خوامی... فقط نم ستی_ برام مهم ن

 ! رمی_ فردا م

اش شود  رهیباعث شد نفس سکوت کند و خ حرفش

... 



 ؟! شهیهم ی... برا رفتیفردا م واقعا

 ؟ ی_ خب ... با من چکار دار

 باهات حرف بزنم ! خوامی_ م

 یخوایازدواج کردم ... م گهی_ اشکان ... من د

 !؟یکن وونهید امیمثل تحامدم

 ... دیزد و نگاهش را دزد یتلخ لبخند

باهات حرف  خوامی_ قصد مزاحمت ندارم ، فقط م

 بزنم ... 

 کوچه کرد و ادامه داد یبه انتها ینگاه

 تا بهت بگم ! میپارک ته کوچه بر نی_ هم

 ؟! یکه بگ یدار ی؟ چ یبگ ی_ چ

 _ نفس !

که  یینامش را صدا زده بود ... مثل آن روزهاتحکم با

 نفس گفتنش ! یبرا دادینفس جان م

 دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد آب

 امیپاک کنم م نوی_ ماش

 _ منتظرتم !



را پارک کرد  نشیفاصله گرفت و نفس ماش نیماش از

 شد ... ادهیو پ

 رفت رونیکف رفت و از ساختمان بهم یطبقه  به

بود و با  ستادهیمقابل ساختمان ، منتظرش ا شکانا

 جلو رفت یقدم دنشید

 ! ی، ممنونم که اومد رمیگیوقتت رو نم یلی_ خ

زد و جلو تر از او راه افتاد  یجوابش نفس لبخند در

... 

نفس ،  دنیبود که با د دهیتازه مقابل خانه رس حامد

 در را نزد  موتیصبر کرد و ر

به رفتنش با اشکان نگاه کرد و  یکنجکاو با

 ناخواسته فکش فشرده شد

 ؟! رهی_ کجا داره م

 دنیپشت سرشان به راه افتاد و با رس یکم یسرعت با

 کوچه ، توقف کرد ... یبا پارک انتها

 و اشکان وارد پارک شدند و حامد مشت فشرد نفس

 که با هم قهر بودن ! نهای_ ا



 گرید یوقتاخم به دور شدنشان نگاه کرد و  با

، با خشم دور زد و به خانه اش  نتشانیبب توانستینم

 رفت ...
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 تا چشمان نفس باال آمدند ... نگاهش

 ؟یگیبپرسم ، راستش رو م یزیچ هی_ 

و با خشم لبش  چشمانش را در حدقه چرخواند نفس

 فشرد شیدندان ها ریرا ز

 باشه ! ی_ تا چ

 ایگفتن ... اما دلش را به در یداشت برا دیترد اشکان

 زد

 بود؟ لمیف ی_ سور و بساط نامزد



 اخم کرد و چهره اش را در هم کرد نفس

 ؟! لمی_ ف

... درست  ادیدور و برت ن امیتا ت نیدروغ ی_ نامزد

 ؟! گمیم

 نلرزد شیکرد به خود مسلط باشد و صدا یسع

به دروغ  ونهیآدم د هی_ من انقدر احمقم که به خاطر 

 را بندازم ؟! یبساط نامزد

 _ سوالمو با سوال جواب نده !

 عقب رفت یو قدم دیتوجه به نگاه اشکان چرخ یب

...منه  یبد لمیچرت و پرت تحو نجایا ی_ منو کشوند

 خرو بگو که دنبالت اومدم !

 نفس_ 

... مثل  ختیدلش فرو ر یلحظه ا ی... فقط برا لحظه

 رفتیگفتنش ، نفسش م نفسکیهمان موقع ها که با 

 آمد ! یو م

 ! فهممیتو رو خوب م ی_ من حرف چشم ها

زد و سرش را باال گرفت و به چشمان اشکان  پوزخند

 نگاه کرد



 !گن؟یم ی_ جداً؟ خب ... چ

 ! یمنو دوست دارتو هنوزم گنی_ م

شد و انگشت اشاره اش  کشینزد یقدم تیعصبان با

 دیاشکان کوب ی نهیرا به س

 لتیکه دروغ تحو ارمیچشم هارو از کاسه در م نی_ ا

 ندن !

 لبخند زده و ابرو باال انداخت ... اشکان

 _ چه خشن !

شد ؟ تو که هنوز  ی... چ یبر یخوایبودم م دهی_ شن

 ! یینجایا

 ! نمتیدم بب... قبلش اوم رمی_ فردا صبح م

اشکان نگاه  یشانه باال انداخت و به سرتا پا نفس

 کرد

 ... حاال برو ... یدی_ خب ... د

 _ کار دارم هنوز

 !ه؟یچ گهی_ د



 نکهیدروغ تلخ باشه و ا هی ینامزد نیا دوارمی_ ام

 یبرل ی... ول نیریدروغ ش هی،  یدوستم ندار یگیم

 ... ومدمیحرفها ن نیا

 ؟ ی_ پس چ

 یکه دادم به کس یزی... به نامته و من چ الی_ اون و

 ... رمیگیرو پس نم

قلبش گذاشت  یشد و دست رو رهیچشمان نفس خ به

 و ادامه داد

در کار  یبرگشت گهی_ مثل قلبم که بهت دادم و د

 ! ستین

 ستادیو پشت به اشکان ا دیپوزخند زد و چرخ نفس

... 

و  ریدلش ز شیحرفها دنیخودش نبود که با شن دست

 شدیرو م

 زدیبه چشمش م شتریخودش نبود که اشک ن دست

... 

 کردیاز او فرار م دیو با شدیرسوا م دینبا

فاصله گرفت و جواب اشکان را ، همانطور که  یقدم

 بود داد ستادهیپشت به او ا



 یکه زندگ ریادبگی...  گمی_ بارها گفتم ، بازم م

... چه فرصت  دهیبه آدمها فرصت م باری شهیهم

 ! ی،چه فرصت عاشق یزندگ

 عیسر ییتا جواب اشکان را بشنود ... با قدم ها نماند

 آمد و به خانه اش پناه برد رونیاز پارک ب

 

 شب راه رفت و فکر کرد ... تا

 اشکان یحرف ها به

 نگاهش ... به

 صداقتش ... به

 بغِض مردانه اش ... به

 ...  زدندیو همه ، دلش را چنگ م همه

 ...  شدینم اما

رفتار  یو طور ردیبگ دهیغرورش را ناد توانستینم

 ! وفتادهین یاتفاق چیکند که انگار ه

کمکش کرده بود و اشکان تالش ده روزه اش  حامد

 را کرده بود 



هر روز گل فرستادنش هم کارساز نبود و  یحت

 نتوانسته بود نفس را منصرف کند !

کرده بود و از هر  بشیاش شده و تعق هیروز سا هر

متقاعد کردنش استفاده کرده بود ، اما  یبرا یفرصت

 موفق نشده بود

 رد،یگیم یمیتصم یکه نفس ، وقت دانستینم هنوز

 به آن عمل کند ! دیحتما با

 تمام شده بود ....  اشکان

 دهیتمام ، به اتمام رس یاهیبود که با س یدیسف دفتر

 بود

 هم نداشت! نگه داشتنش را یادگاریارزش  یحت

 ! رفتیبه سطل زباله م میمستق دیبا

 را شانه زد شیرا با آب خنک شست و موها صورتش

... فکر به نگاهش ،  کردیبه اشکان فکر م دینبا

 کردیاش م وانهید

 ! شهیهم ی... برا رفتیم فردا

حوصله شام  یغذا پختن نداشت ... حت ی حوصله

 خوردن هم نداشت



تا ذهنش مشغول  کردیخودش را سر گرم م دیبا اما

 شود و به ممنوعه ها فکر نکند

، پولشان  دیرس تزاهایپ یسفارش داد و وقت تزایپ دو

 گذاشت زیم یرا پرداخت کرد و رو

سرش  یرو دیسف یو شال دیپوش یآب زیشوم کی

 انداخت ...

 دست گرفت و در خانه اش را قفل کرد ... تزاهارایپ

 کی نیراآسانسور را هم نداشت ، بناب ی حوصله

 رفت نییطبقه را با پله پا

 واحد را فشرد و منتظر حامد شد زنگ

در نگاهش  یگره خورده ، از چشم یبا ابروها حامد

 کرد و در را باز کرد

در را باز کرد و در چهارچوبش  یحرف چیه بدون

 ستادیا

 تو؟ امیب یکنی_ تعارف نم

را نشان  تزایپ یباال آورد و جعبه ها یرا کم دستش

 داد

 ! میغذا آوردم بخور _



، در سکوت نظاره اش کرد و  نشیبا نگاه سنگ حامد

بود ، از  ینفس طوالن یکه برا قهیبعد از چند دق

 در کنار رفت تا نفس داخل شود یجلو

 

   ⃟ ➖♥️••Love is not about how much you 

say "I Love You" But how much you can 

PROVE that it's true❥ 

 

چقدر دوستت دارم بلکه به  یکه بگ ستین نیا عشق

 حرفت درسته! نیکه ا یکه چقدر ثابت کن نهیا
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به آشپزخانه رفت و خودش را  یبدون حرف حامد

 مشغول کار نشان داد



 _ حامد 

اند و حق داشت که ند کردیبا تعجب نگاهش م نفس

 چرا حامد ناراحت است !

 را نشانش داد تزایپ یرا باال آورد و جعبه  دستش

 ... می_ شام گرفتم باهم بخور

 اشاره کرد زیو به م دینوش یآب وانیل حامد

 ... زی_ بذارش رو م

 فیگذاشت و به نفس که بالتکل نکیس یرا رو وانیل

 بود نگاه کرد ستادهیا

 ؟ینیشی_ پس چرا نم

ها  یاز صندل یکیشالش را از سرش برداشت و  نفس

 آورد رونیرا ب

، اگه مزاحم خلوتت شدم ، برم  یستی_ انگار خوب ن

... 

پوزخند  یطوالن یابرو باال انداخت و بعد از مکث حامد

 زد

 من برات مهمه؟! ی_ ناراحت

 نگاهش کرد میچشمانش را گرد کرد و مستق نفس



 _ واه ... معلومه که مهمه !

بود به  دهیتو رو با اشکان د نکهیسِر ا امیبا ت یت_ گف

 ... درسته؟ یمشکل خورد

 چشمانش را بست و باز کرد نفس

 بهش فکر کنم خوادی_ آره ... اما دلم نم

را باز  تزاهایاز پ یکینفس نشست و  یروبرو حامد

 کرد

 گهیکه د میمدام به اشتباهاتمون فکر کن دیبا ی_ گاه

 ! میتکرارشون نکن

 شیکه برداشته بود را سر جا یا خشم برشب نفس

 گذاشت و دستانش را مشت کرد

خوشم  چیه هی؟ از کنا یپرده حرف بزن یب شهی_ م

 ! ادینم

که در دستش بود زد و با  یبه برش یگاز حامد

 حوصله با دستمال کنار لبش را پاک کرد

؟ تو که بعد از طالق  ی_ چرا با اشکان ازدواج نکرد

 !یراحت شده بود گهید

 راجع بهش صحبت کنم ! خوادی_ دلم نم



جواب نفس ، حامد نتوانست آرام بماند ، دستش را  با

 ! دیکوب زیم یبلند کرد و رو

االن  رتیغ ی... چون من ِ ب یحرف بزن دی_ با

 کیت یکی... عصر با اون  شمیشوهرت محسوب م

 ! یاریم تزایمن پ یو شب برا یزنیم

 رفت ... رونیزخانه بشد و از آشپ بلند

 شیبا بهت به رفتنش نگاه کرد ... از حرف ها نفس

 ... دهیمشخص بود که نفس و اشکان را باهم د

 کردیاشتباه را دوبار تکارار م کی دینبا

 را فرو خورد و نزد حامد رفت بغضش

در منتظرم  ی_ عصر که از کارخونه برگشتم ، جلو

 یلیبه حرفش گوش کنم ... خ خواستمیبود ... نم

 ! میاصرار کرد که حرف بزن

دوخت  یگرید یپوزخند زد و نگاهش را به جا حامد

... 

 یکوچه ... گفت فردا برا یپارک انتها می_ رفت

 ! رهیم رانیاز ا شهیهم

 ، بجز صورت نفس رفتیم ییهنوز هم هر جا نگاهش

 ؟ یانقدر خوشحال و خندون بود نیهم ی_ برا



 را باال برد و شماتت بار نگاهش کرد شیابروها نفس

 !؟یکرد بمی_ تعق

از  یگیکه تو م نهی... مهم ا ی، چه اتفاق بی_ چه تعق

و راه به راه سر ِ راهت سبز  ادیخوشت نم اروی نیا

 ! شهیم

و  ستادی، ا امدیحامد خوشش ن یاز حق به جانب نفس

 شالش را برداشت تا سر کند

کنار  ادیدختر م هیکه تا اسم  نهی_ مشکل شما مردها ا

صاحب و مالک اون  گهید دیکنیاسمتون ، فکر م

نداره ... من  دنمیحق نفس کش گهیو طرف د نیدختر

باهاش رفتم پارک ، چون عقل دارم و با منطق و 

فقط شما مرد  یگرفتم ... نکنه فکر کرد میعقلم تصم

 ؟! دیها عقل دار

و  دیستش کششد و شال را از د کشیبا اخم نزد حامد

 مبل انداخت ... یرو

عاقالنه ات ... و حرف زدن با  میبه خاطر تصم باری_ 

 یو باعث کل ی... شوهرتو به جنون رسوند اروی نیا

 ماجرا شد ... حاال دوباره ...



حرفش رفت   انینگذاشت حامد ادامه دهد ... م نفس

 جواب داد ادیو با فر

...  ستمین وجود نداره ... چون من زنت ی_ دوباره ا

... جشن  یصور ی... نامزد هیصور یهمه چ

عاشقانه و هر کوفت و  ی... نگاه ها تهیفرمال

بوده و  لمیف یکه جلو مردم بوده ... همه چ یزهرمار

و  یبش دارینداشته ... تو هم بهتره از خواب ب تیواقع

 ! یکنرو باور ن یگفت هیکه به بق یدروغ

 سرش انداخت و به طرف در رفت یرا رو شالش

، دختر عمه ام ... من با اشکان  نایل ی_ شب نامزد

بدون  امیو ت میفقط چند کلمه حرف زدم ... حرف زد

، حکم داد و قصاص کرد ...  یگفت یبپرسه چ نکهیا

نرفت که  ادمینرفته اشکان باهام چکار کرد ...  ادمی

فقط  نره که ادتیبه سرم اومده ... اما تو هم  یچ

دوسِت همراه ... نه  هی...  یدوست باش هیقرار بود 

 دادستان! ای یقاض هی

رفت  رونیاز حامد باشد ، ب یمنتظر جواب نکهیا بدون

 دیو در را بهم کوب
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 بخوابد توانستیبود ... نم داریساعت ها ب تا

مانده بودن و  زیم یدست نخورده رو تزایدو پ هر

 حوصله نداشت آن ها را در سطل زباله بندازد ! یحت

 با نفس بود ... تند رفته بود ! حق

سوهان روحش  نکهیقرار بود کمکش کند ، نه ا او

 باشد

 ! گرید امیت کیبود  شده

به او نداشت ...  یاش نبود و تعهد یهمسر واقع نفس

 رودیکج نم دانستیکه از او داشت ، م یاما با شناخت

نفس بود که  یدر زندگ اهیس ینقطه  کیهم  اشکان

 شدیبه مرور کم رنگ و کم رنگ تر م

 با نفس نانزد شده یچ یکرده بود چرا و برا فراموش



از نفس هم ، مثل تمام  خواستیشده بود و م خودخواه

 محافظت کند شیداشته ها

 ! دیدیخود را مالک او م ایگو

 شد رهیخ اتشیبرداشت و پر کرد و به محتو یجام

جام را  یآن را بنوشند در دستش به آرام نکهیا بدون

 چرخاندیم

 _ هنوزم دوسش داره ... هنوزم دوسش داره !

 

 کیو با خشم جام را بلند کرد و  کردیخود تکرار م با

 دینفس نوش

با خودش  یبلند یو با صدا دیکوب زیم یرا رو جام

 حرف زد

 یهمه  ریز زنهینامرده ... که م یهرچ ی_ به سالمت

 قول و قرار هاش ...

 ... دیپر کرد و نوش یگرید جام

 هیشروع ... با  هیشروع تازه ...  هی ی_ به سالمت

 خوش ! انیپا

 ... دیزد و در ذهنش نقشه کش لبخند



،  کردیم خودش که تعارف نداشت ... خوب که فکر با

 ! خواهدیکه نفس را م کردیاقرار م

هوس  کیخواستنش  ایدوستش دارد  دانستینم

 زودگذر است ...

 تیو به او حس مالک خواهدیکه او را م دانستیم فقط

 دارد 

 دیبود ... فردا هزار کار داشت و با یامشب کاف یبرا

 آورد یدل نفس را هم بدست م

ها  تزایپ دنیشد و با د دهیکش زیبه سمت م نگاهش

 به ذهنش خطور کرد یفکر

 شیرا داخل جعبه ها تزاهایسرعت بلند شد و پ به

 رفت رونیگذاشت و از واحدش ب

آنقدر بود  تشیبود ... اما ظرف دهیجام بزرگ نوش دو

 که با دو جام مست نشود !

 چشمانش خمار شده بود و سرش منگ ! یکم فقط

 واحد را فشرد و منتظر شد ... زنگ

باز و نامرتب و  یکه نفس با موها دیشنک یطول

 قرمز ، در را باز کرد یچشمان

 ؟! یکرد هی_ گر



 ؟ی_ چکارم دار

 ها را باال گرفت و بهشان اشاره کرد جعبه

 می_ آوردم باهم شام بخور

 ! رمی_ کوفت بخورم بهتره ... س

در  نیرا ب شیدر را ببندد که ، حامد پا خواست

 گذاشت و مانع شد

... به  یچی... اصال نامزدت ه گهی_ تلخ نشو د

 ! میاومدم باهم شام بخور ستیعنوان رئ

 ! ینداشته باش سیکه عنوان رئ دمی_ فردا استعفا م
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به در آورد و وارد  یابرو باال انداخت و فشار حامد

 انه شدخ

 ! یمونیرفاقتت م یتا آخرش پا یگفته بود ادمهی_ 



 پوزخند زد و از سر راه حامد کنار رفت نفس

 ... هه ... یخوب اومد قوی_ رف

 به دستان حامد کرد و ادامه داد ینگاه سپس

... مثل  خورنیسرد شده و به درد نم گهید نهامی_ ا

 همون رفاقت ما شده ... به درد نخور !

قهر  هی... رفاقتمونم با  هیهم عال یلیخ ی_ گرمش کن

 ! رهینم نیکوچولو از ب

 یاعتماد نباشه ، مثل خونه ا ی هیکه بر پا ی_ رفاقت

 زهیکه ستون هاش سسته و هر آن ممکنه بر مونهیم

 و نابود بشه !

 مهربان یدوستانه با نگاه یلبخند زد ... لبخند حامد

 به چپ کرد لیها را باال گرفت و سرش را متما جعبه

 ؟ یگرمشون کن شهی_ م

ها را دونه  تزایبا حرص جعبه ها را گرفت و پ نفس

 دونه داخل ماکروفر گذاشت

 رونیب خچالیو نوشابه و سس را از  دیرا چ زیم

 آورد



منتظر نفس  نکهیهم دستانش را شست و بدون ا حامد

را  یو صندل ستادیا زیبزند ، کنار م شیشود تا صدا

 ستو نش دیکش رونیب

برداشت و گاز زد و با لبخند به نفس که در  یبرش

 حال نشستن بود نگاه کرد

 _ اوممم ... فوق العاده اس

 که کوفتم شد ! فی_ آره ... ح

 کرد زیزد و چشمانش را ر یکج لبخند

 ارنیسفارش بده ب گهید یکی،  چسبهی_ اگه بهت نم

 ... به حساب من !

 با اخم نگاهش کرد نفس

...  خرمی_ مگه مشکل من پوله ؟ بخوام خودم م

 ! هیمشکل من عقل ناقص جنابعال

حامد باال رفتن و کم مانده بود غذا به  یابروها

 بپرد شیگلو

 _ جانم ؟!

_ جانمو کوفت ... زهِر مار ... اَه ... شبمو گند زده 

 یچ نی... شاممو کوفتم کرده ... حاال اومده ع

 ! خورهیم



بار زد و با چشمک جوابش را  تطنیش یلبخند حامد

 داد

 ؟! خورمیم یچ نیع ویکن ... چ حی_ جمله اتو تصح

شد و نگاه  شتریاش به خود ، اخمش ب رهینگاه خ از

 گرفت ... شیپروا یاز چشمان ب

 _ غذاتو بخور ... وگرنه ...

 _ وگرنه ؟

بلند جواب  یو با صدا دیکوب زیم یدستش را رو نفس

 حامد را داد

 تو حلقت ! کنمیرو با جعبه اش فرو م اتزیپ نی_ ا

بلند و پر از خشمش ، حامد به خنده افتاد  یصدا از

را  یموج منف یکرد کم یو سع دیبلند خند ی... با صدا

 از نفس دور کند

اش را  یناراحت توانستیخودش نبود ... اما نم دست

 ندیبب

به ظاهر بزرگ شده بود ... اما در باطن ، هنوز  نفس

و با  کردیتشکر قهر م کیبود که با  یدختر بچه ا

 ... یشکالت آشت کی



را جمع کرد و با نگاه به حامد که  زیاز شام ، م بعد

 کردینگاه م ونیکاناپه نشسته و به تلوز یهنوز رو

 ... دیکش ازهیخم

 ختبه نفس و ساعت اندا یبا تعجب نگاه حامد

 شده ! ازدهی؟ ساعت تازه  ادی_ خوابت م

 ؟ ادی_ تو خوابت نم

 _ نه !

 ! ادیمن خوابم م ی_ ول

، هم من سر  میباهم بخور اریقهوه درست کن ب هی_ 

 ! پرهی، هم تو خوابت م امیحال م

 داد هیاش را در هم کرد و لبش را زاو چهره

 حوصله قهوه خوردن داره ! یموقع شب ک نی_ ا

بزرگ زدم و اگه قهوه  کیدوتا پ ی_ من ... جات خال

 ! شهیم یچ ستینخورم معلوم ن

 یجیمنظور دارش را به نفس دوخت و نفس با گ نگاه

 ستادیمقابلش ا

 ؟ ! شهیم ی_ چ



 یخونه  هیدختر خوشگل و  هیمرد مست و  هی_ 

 شهیم ی... که از قضا به هم محرمم هستن ... چ یخال

 به نظرت ؟!

 عقب رفت یچشمانش را گرد کرد و قدم نفس

 ؟ ی_ مست

 ! یامتحان کن یتونی_ م

... از  ستادیعقب رفت و حامد ا یگریقدم د نفس

 یآمد کم یترس نفس خنده اش گرفته بود و بدش نم

 سر به سرش بگذارد

 که اوقاتش را تلخ کرده بود ! یجبران عصر به

لند قدم ب کیکه نفس فاصله گرفته بود را با  یقدم دو

 ستادیا شیجبران کرد و روبرو

در کل صورتش به گردش در آمد و به  نگاهش

 شد رهیچشمانش خ

 ؟! هی_ نظرت چ

سرش را  یو کم دیپشت سرش چسب واریبه د نفس

 باال گرفت

 ؟ ی_ در چه مورد



داد تا چشمانش مقابل  هیبه سرش زاو یکم حامد

 چشمان نفس باشد ...

 ! نی_ در مورد ا

کند ...  لیو تحل هینداد نفس جمله اش را تجز اجازه

 سرش را جلو برد و لبانش را نشانه گرفت ...

 آرام و کوتاه ! یا بوسه

از چشمان نفس  یفاصله گرفتن حامد ، قطره اشک با

بغض دارش در گوش حامد  یو صدا ختیفرو ر

 نشست

 _ ادامه نده ... لطفاً !

 ... دیلرزیاز خواهش و درد گفته بود و تنش م پر

 و دستانش را باال برد دیسرش را عقب کش حامد

 ؟ یباش ... اوک لکسی_ باشه ... تو ر

شد ، نفس توانست نفسش را  شتریفاصله اش ب یوقت

 رها کند و چشمانش را ببندد ...
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نشست و سرش را  نیزم یخم شدن و رو شیزانوها

 پشت سرش چسباند ... واریبه د

، اما با واکنش  ندیخم شد تا کنارش بنش یکم حامد

 نفس روبرو شد دیشد

 ! رونی_ برو ب

 _ نفس !

 باشم ! تنهاخوامی_ برو حامد ... م

 نداشتم ! ی_ باور کن قصد بد

 چشمانش راربست و باز کرد نفس

 یگرفت دهیمنو نا د یخصوص میحر ی... ول دونمی_ م

! 

... بذار کنارت باشم ، بهتر که  ستی_ حالت خوب ن

 ! رمیم یشد

 ! شمیبهتر م ی_ تو بر



 ... ی_ ول

 تنها باشم ! خوامی_ فقط م

چشمان سرخ نفس نگاه کرد و سرش را تکان داد  به

... 

دختر خوشش آمده  نیا یاز چ دانستیهم نم خودش

 ! دیآ یدر مقابلش کوتاه محد  نیکه تا ا

زنگ  یداشت ی... فقط کار رمی... م زمی_ باشه عز

 بزن

 فقط سرش را تکان داد و منتظر رفتن حامد شد نفس

 خسته بود و روحش خسته تر ... تنش

 آرام و کوتاه ! یلیبودش ... خ دهیآرام بوس حامد

باشد ...  یراض توانستینبود ... نم یاو راض اما

به تنش ، بدنش  یشدن مرد کیهنوز هم با نزد یوقت

 شودیِسر م

 رییروزها رفتارش تغ نی... ا کردیرا درک نم حامد

 شده بود یگریکرده بود ... طور ِ د

 اشکان افتاد ... ادیساعت نگاه کرد و  به

 ! شهیهم یبود برود ... برا قرار



 ... ینبود ... از رفتنش خوشحال نبود و حت خوشحال

بهش فکر  خواستیشدت تکان داد ... نم را به سرش

 کند

 اش بودند ... یزندگ یافکار ممنوعه ها نیا
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 شیو لباس ها دینوش یشد و قهوه ا داریزود ب صبح

 را عوض کرد ...

 یقبل بود ... با شال یتر از روزها یرسم پشیت

 ساده بود ! اریکه بس یمشک

و در را باز کرد که به کارخانه برود  دیرا پوش کفشش

که پشت در بود .... با تعحب  ی... اما با شخص

 عقب رفت یچشمانش را درشت کرد و قدم



 ؟یکنیچکار م نجای_ ا

 که دستش بود را مقابلش گرفت یزد و گل لبخند

 !ی_ جهت عذرخواه

 ... ی_ ول

نفس ادامه دهد ... گل را جلوتر برد و  نگذاشت

 خودش صحبت کرد

! من از اون  ریمنو بپذ یو عذرخواه ریبگ نوی_ ا

از نظر  کننیم یکه هرکار ستمین ییدست مردها

 ستیشون ن یچیهم به ه هیهست و بق یخودشون اوک

گرفتم و با خودم فکر  دهیتو ناد یخصوص می... حر

... تا  یکنه تجربه کنرو مم ینکردم چه احساس

 ! رهیگیهم دلم آروم نم ینبخش

 

 چشمانش نگاه کرد ... به

 شفاف بود و صادق ! نگاهش

 اش برد ینیب کیزد و گل را گرفت و نزد لبخند

 _ ممنون !



و  برمتی، خودم م یاریب نیماش ستین ازی_ امروزم ن

 ! ارمتیم

درست بشه ...  هیبرام حاش خوادی_ نه حامد ... دلم نم

 ! امیآسه برم و آسه ب دمیم حیترج

حرف نفس با لبخند  یابرو باال داد و در ادامه  حامد

 افزود

 _ تا گرگه شاخت نزنه ؟!

سر به خودش اشاره کرد و لبخند نفس عمق گرفت  با

 که نگاه حامد را به چال گونه اش کشاند ی... طور

 _ دور از جون ِ گرگ !

و حامد با سر  دنیبلند خندجواب نفس ، هر دو  از

 سرش را تکان داد یخوش

هاته که خوشم  یها و حاضر جواب طنتیش نی_ از هم

... من رفتم  ایخودت ب نی... تو با ماش ی... اوک ادیم

! 

 یسرعت آسانسور را زد و داخلش رفت و اجازه  به

 را به نفس نداد ! یحرف چیه

آخر حامد فکر کرد و استرس تمام  یبه جمله  نفس

 جانش را گرفت ...



 کند ! ریحامد را چه تعب یحرفها نیا دانستینم

 یلقمه ا یبرا یپهن کردن دام ایداشتن ...  دوست

 آماده !

تعلل آسانسور را زد  یخانه اش را بست و با کم در

... 

با  نگیکه حامد رفته باشد و در پارک کردیخدا م خدا

 ...او روبرو نشود 

 نیماش یخال یکه با جا دیرا شن شیخدا صدا ایگو

 حامد روبرو شد

شاگرد  یصندل یرا باز کرد و گل را رو نشیماش در

 گذاشت ...

 را روشن کرد و  راه افتاد ... نشیماش

راحت بود که  الشیخ دیحالش خوب بود ... شا امروز

 وجود ندارد یکه اشکان کشدینفس م ییدر هوا

 گذرانده بود و اکنون سرحال بود یتقبل را به سخ شب

 بود دهیبه آخر نرس ایرفته بود ، اما دن اشکان

 شبینداشت برود ... همانطور که انتظار کاِر د انتظار

 حامد را نداشت ...



 بودند ! ینیب شیپ رقابلیغ شهیمرد ها هم اما

شاخه گل ، پشت  کیامروز که حامد را با  نیهم مثل

 ! دیدر واحدش د

برده  یبود که حاند به اشتباه بودن کارش پ خوشحال

 است

که از او در ذهنش ساخته خراب  یریتصو خواستینم

 شود!
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کرد نفس را از  یمهربان زد و سع یلبخند نینازن

 ! اوردیاشتباه در ب

 یشک یریسرو سامون بگ خوادیدلم م نکهی_ در ا

خوشحال  خوادیاز اون دلم م شتریب ی... ول ستین

 ! یو طعم عشق رو بچش یباش



 خوادیدلت م شتری_ حرفتو عوض نکن مامان ... ب

 راحت بشه ! التیو خ یبد یکیاتو به  وهیدختر ب

 تکان داد یاخم کرد و سرش را به نف نینازن

فرصت  هیبه اشکان  خواستی_ به من بود ، دلم م

 ، اون دوستت داشت ! یدوباره بد

 _ دوست داشتنش بخوره تو سرش !

به سمت نفس  یچشمانش را گرد کرد و کم نینازن

 شد لیمتما

 کرده ؟! یشده ؟ باز خرابکار ی_ چ

 یاصل ابانیپوزخند زد و با زدن راهنما وارد خ نفس

 شد

 یگذاشته رفته ... برا نباری... هه ... ا ی_ خرابکار

 ! شهیهم

 ؟! یچ یعنی_ 

 فرار کرده ...  شهیمثل هم یعنی_ 

 _ نفس !

 رفت ... امروز صبح ! رانی_ از ا

 ؟ یدونی_ تو از کجا م



... اصرار کرد که باهام حرف  شمیاومد پ روزی_ د

داره و به حرفهاش گوش بدم ... گفت امروز صبح 

تا صبح وقت داشتم فکر کنم و  شبیو من فقط د رهیم

 نه ! ای خوامشیکه م رمیبگ میتصم

 ؟ینامزد کرد دونهی_ مگه نم

 تر شد و جواب مادرش را داد قیاخمش عم نفس

 زیاصرار داره که همه چ ی... ول دونهی_ چرا ... م

 اونو از سر خودم باز کنم ! خوامیدروغه و م

 ! گهی_ راست م

 _ مامان !

... االنم  گهیدروغه د زیهمه چ؟  یکنی_ چرا تعجب م

... به خودت  میی... خودمون دوتا ستین یکه کس

 دروغ نگو !

 بعد از اشکان عاشق بشم باز ! دونمیم دی_ بع

 دست آزاد نفس را گرفت و فشرد نینازن

اومد  ی؟ چرا وقت یدوستش دار ی_ چرا بهش نگفت

 ! یشمال به حرفهاش گوش نداد

 زویند زد به همه چ_ حرف نزد که گوش بدم ... گ

 رفت ...



حال بد نفس ، سرش را تکان داد  یادآوریبا  نینازن

 دیو آه کش

 ؟یری_ جلساتت رو منظم م

 _ بله ... 

 _ چطور بوده تا االن؟

 کنمی_ خوبه ، دارم رو خودم کار م

 ؟ یهم گرفت جهی_ نت

بهتون  دونمیهست که ... نم یموضوع هی_ مامان ... 

 نه ! ایبگم 

 شده؟ ی_ چ

 _ در مورد حامده !

 کرده ! تتینکنه اذ ؟یدیازش د یبد زی_ چ

 کرده رییرفتارش تغ ی... تازگ ی_ نه ... ول

 

 حرف نزن ! هی_ چطور شده ؟ نس

منو با  ایگو ی، ول ششیگرفتم رفتم پ تزایپ شبی_ د

اخالق نداره  دمیبود ، منم د یبود و شاک دهیاشکان د

ساعت بعد  هی یخودم... ول یشام نخورده رفتم خونه 



 یکه تا خرخره خورده بود اومد خونه  یحامد در حال

 من!

 نفس ... نمی_ چکار داشت؟ بگو بب

... منم بهش رو ندادم  گفتیم ونی... هذ دونمی_ چم

 و گفتم بره خونه خودش ، البته شام خورد و رفت...

 _ خب ...

 ! ی_ امروزم اومد عذرخواه

 یازدواج صور نیا ایبه فکر فرو رفت ... گو نینازن

 نبوده ! یهم فکر خوب یلی، خ

 ... نهیا یگل برا نی_ پس ا

 _ بله !

 ؟یدار ی_ تو به حامد حس

به مادرش نگاه کرد و دوباره به  یلحظه ا نفس

 چشم دوخت ... ابانیخ

 و محترمه ... اما دوسش ندارم ! زی_ برام عز

 ؟ی_ مطمئن

 _ آره!



... اون داره به  یرین ازش فاصله بگک ی_ پس سع

 ! شهیتو عالقه مند م

 مست بود ! شبینکن مامان ... اون د یباف الی_ خ

 _ مست بود؟

 خورده بود ! یحساب ی_ مست که نه ، ول

...  اوردیکه سرت ن یی؟ بال وفتادیکه برات ن ی_ اتفاق

 نفس راستشو بگو به من !

... فقط ...  هیفی_ نه مامان جان ... حامد مرد ِ شر

 کم احساس خطر کردم ! هیفقط ... 

گفت؟ حرف نا مربوط ...  یزیزده؟ چ ی_ خطر؟ حرف

 کار ِ ... ای

مادرش ادامه دهد ، سرش را با شدت تکان  نگذاشت

 داد

 خورده بود! یادی_ نه ... گفتم که ... فقط ز

شده ... نفس  شیو راست یالکل باعث مست دمی_ شا

 ! شهی... فکر کنم اون داره بهت عالقه مند م

 نیو ماش دیترمز کوب ی، نفس پا رو نیحرف نازن با

 توقف کرده و خاموش شد  یدیبا تکان شد



 شهیدست به داشبورد گرفت تا سرش به ش نینازن

 برخورد نکند ....

 _ چته نفس ؟ مواظب باش !

 د؟یگفت ی_ شما ... چ
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 شانه باال انداخت و جواب داد نینازن

 ! شهی_ داره بهت عالقه مند م

 _ مامان !

به صورت نفس نگاه کرد و چشمانش را  نینازن

 درشت کرد

 نی؟ خب ازت خوشش اومده ... ا یزنی_ چرا داد م

 منه؟! ریتقص

 کند و به زور لب باز کرد یکرد بغضش را مخف یسع



شماست  ریاگه من ضربه بخورم تقص نباری_ بله ... ا

 دی... چون من قبلش با شما مشورت کرده بودم و گفت

 ! نهیکار درست ا

دوستت  ی_ چرا اشکت دم ِ مشکته نفس ؟! اگه کس

 امنیمگه همه مثل ت ؟یخوریداشته باشه تو ضربه م

 ؟!

 ! دیحامد منو بوس شبی؟ د امی_ ت

گفت و بار دلش را  یچه شد که گفت ... ول دینفهم

 دیچیپ نیدر ماش نیگفتن نازن یوا یسبک کرد و صدا

 ؟ شهی_ آخه ... مگه م

 ! گهی_ شده د

 ؟ی_ تو چکار کرد

بکنم ؟ باز بدنم ِسر شد و داشتم  تونستمی_ چکار م

 ! کردمیتشنج م

 ؟ دی_ حامدم فهم

 یو با صدا دیکش ابانیرا کنار خ نیخشم ماشبا  نفس

 جواب مادرش را داد یبلندتر

و  بیحامد بفهمه دخترتون ع دیترسی؟ نکنه م هی_ چ

 داره و پا پس بکشه ؟! یرادیا



 _ مزخرف نگو نفس .... جواب منو بده !

حالم بد شد... عقب رفت و گفت آروم  دی_ حامد فهم

کرد و گفت کارش  یباشم ... صبحم اومد عذرخواه

 بوده و ببخشمش ! گرانید یشخص میتجاوز به حر

 ابرو باال انداخت و لبخند زد نینازن

حساس بود  یلیبچه هاش خ تی_ حنانه از اول رو ترب

 کرده ! تی... حقا که خوب ترب

 را در مشتش فشرد نیفرمان ماش نفس

 ! هی_ آره ، پسر مودب

 هنوز؟ یریمشاور م شی_ پ

 _ آره !

 هم داشته ؟ باز که حالت بد شده ! یا دهی_ فا

 یکی دیکه داشتم ، توقع داشت ی_ با اون تجربه ا

 باشم ؟! لکسیببوسمتم ، ر ادیب ییهوی

 تشنج هم نکن ! ینباش ... ول لکسی_ نه ... ر

 _ بهتر از قبلم !

 ! امیخودمم باهات م یدفعه که بر نی_ ا

[17.07.21 22:15] 



 

  مشروطی#زندگ

 ۲۰۰#پارت

 

 چشمانش را بست و باز کرد نفس

 دیچکم کن ادی... خوشم نم کنمی_ مامان ... خواهش م

! 

 شد رهیابرو باال انداخت و به نفس خ نینازن

چکت  یگی، تازه م یهمه آزاد نی_ بعد از دادن ا

 ؟! میکنیم

 ی! از وقت امیتا قبل از طالقم از ت ی_ آزاد بودم، ول

کردم ،  یاون بال رو سرم آورد و گفتم چه غلط امیت

 من ! یرو زندگ نیشما و بابا زووم شد

 

 یبه الال ین یشد ... بس بود هرچه ن یعصبان نینازن

 دخترش گذاشته بودن

انگار منو بابات  یزنیحرف م یجورینفس !  هی_ کاف

 ی، توقع دار تیبه زندگ ید... گند ز میبرات بپا گذاشت



نگرانت هم نباشه ؟!   یحرفم بهت نزنه و حت یکس

تا ما وارد  یبزن تیبه زندگ گهیگند د هی دیالبد حتما با

 ؟! میعمل بش

گون سرش  نیجا خورد ، تا کنون مادرش ا نفس

 نزده بود ادیفر

 مامان ؟ یزنی_ چرا داد م

 باریخسته شدم ، تحمل ندارم  گهیچون د زنمی_ داد م

... منو بابات فقط تو  نمیاتو بب یاشک یچشم ها گهید

...  ییو آرزومون تو یهست ی، همه  میرو دار

و همه  میفراموش شد گهیسالهاس که خودمون د

 ی،تو خوب بخور یشده تو ... تو راحت باش زمونیچ

سرت به  یک نمیبب نمی... حاال بش ی، تو خوب بخواب

 یریاز اون تو بم هگید یریتو بم نی؟ ا خورهیسنگ م

 ... ستیها ن

 ه؟ی_ منظورتون چ

 دینه ! با ایهست  یمشاور خوب نمیبب دیبا نکهی_ اول ا

 ... یدرمان بش

 نفس کرد و ادامه داد یبه  چشمان مات شده  ینگاه



 نی، بش یبد تیسرو سامون به زندگ دیبا نکهی_ دوم ا

نه ،  ای یحامدو دوست دار نیدرست فکر کن بب

 نه ! ای دیداشته باش یا ندهیممکنه باهم آ

، چرا   نی... هم دی_ مامان ، اون فقط منو بوس

 ؟ دیکنیشلوغش م

،  ستین ی_ اگه واقعا دوستت نداره و در موردت جد

 ! دهیغلط کرده که تو رو بوس
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زنگ  زیم یاتاقش کارش نشسته بود که تلفن رو در

 خورد ...

 را برداشت و جواب داد یگوش

 _ بله؟

 اتاقم ! ای_ ب



را  شیتعجب به تلفن قطع شده نگاه کرد و ابروها با

 باال برد

از او خواسته بود به اتاقش  یدستور اری_ حامد بس

 برود

کارخانه بود  یهاحساب  یکه مخصوص بررس یدفتر

گذاشت و کشو را  زشیاول م یرادبست و در کشو

 قفل کرد

 با لبخند نگاه کرد یرفت و به منش رونیاتاقش ب از

 دیبزند جواب شن یحرف نکهیاز ا قبل

 _ منتظرتونن!

باال رفت ... در دلش از خدا  شیهم ابرو ها باز

 باشد! وفتادهین یخواست اتفاق بد

حامد ،  دییبا گفتن بفرما به در زد و یآرام ی ضربه

 در را باز کرد و داخل شد

 _ سالم

در نگاه مظلوم نفس نشست و با لبخند به  نگاهش

 مقابلش اشاره کرد یچرم یصندل

 دیی_ بفرما



را دور زد و  زیبلند شد و م زشیهم از پشت م خودش

 نفس نشست یروبرو یصندل یرو

 هم انداخت و سرش را باال گرفت یرا رو شیپا

 _ خب ... چه خبر؟

 گرد شده ، آب دهانش را قورت داد یبا چشمان نفس

 !؟ی_ از چ

 کرد زیزد و چشمانش را ر یلبخند حامد

 یرفت شی... تا کجا پ گهیبه نظرت ؟ ! کار د ی_ از چ

 ؟

از موضوع صحبتشان راحت شد ،  الشیکه خ نفس

 و با لبخند جواب داد دیکش ینفس

 ... دمیرس یخوب جی_ به نتا

 خب ..._ 

و  دیسرش را جلو کش یدر اتاق کرد و کم هی ینگاه

 ادامه داد یآرام تر یبا صدا

موش  هی،  میدار دیموش کوچولو در بهش تول هی_ 

 بزرگم در انبار !

 داد هیزاو یحامد باال رفت و سرش را کم یابروها



 _ چطور؟

به  تونهینم یکردم ... کس یرو بررس ی_ من همه چ

داشته باشه و گوش  یدر انبار باشه و خروج ییتنها

 به گوش نشنوه !

 نگاه به در کرد و ادامه داد مجدداً 

 یمشخصه ... تعداد داره و بارکد ... خروج دی_ تول

 زییتم یلی، خ داسیکه پ نطوریانبارم مشخصه ... اما ا

 یمخف یکم یکی دیاز خط تول یعنی،  کننیدارن کار م

انبار  زهارویچ یبعضو مثل مورچه  کنهیم یکار

...  کنهیخارج م نارویا یکی ی... و در انباردار کنهیم

باهاشون هم کاسه هست که از  همراننده  هیکه البته 

از  تونهی، که البته راننده م کننیکارخونه خارج م

شبانه روز  نجایاومده باشه ، اما چون ا رونمیب

 ! ادیب بهیغر یراننده  تونهینگهبان داره ، نم

 به چشمان نفس ماند رهیلبخند زد و نگاهش خ حامد

 .؟یدار ی_ حاال چه راه کار

از انبار و بار  داتمونیخروج تول قیزمان ِ دق دی_ با

که  میهارو چک کن نی، و دورب میزدن هاشونو بدون

و چطور خارج  ینیساعات چه ماش نیبجز ا مینیبب

 ! شهیم



نداره ، از  یها ساعت مشخص نی_ خروج ماش

و براشون  دنیها درخواست جنس م یندگیانم

 میفرستیم

نداره ، برهش ساعت مشخص کن  یکار نکهی_ خب ا

ها بذار که  ندهینما یهم برا ینظم و قانون هی ی... حت

و حواست  رسهیجنس به دستشون م نیسِر ساعت مع

فساد  نیهم یسر دسته  تونهیمخالف م نیباشه که اول

 باشه ! یمال

لبخندش عمق گرفت ... سرش را تکان داد و  حامد

 ستادیا

انتخاب کردم ...  نکاریا ی_ خوشحالم که تو رو برا

 دختر ! یتو محشر

 حامد را داد فیجواب تعر یلبخند زد و به آرام نفس

  ی_ ممنونم ، لطف دار

 مقابل نفس کرد یکوتاه میجلو تر رفت و تعظ حامد

 د؟یدیشام به بنده م هی_ افتخار 

 چپش را باال برد یلبخند زد و ابرو نفس

 داره کجا باشه ی_ بستگ

 !یلکیگ ی، با فضا یرستوران عال هی_ 



بود ، چشمانش برق  یشمال یکه عاشق غذاها نفس

 ... رفتیزد و با لبخند دعوت حامد را پذ
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 تا اول نفس وارد شود ستادیرستوران ا یورود کنار

زد و پشت سر نفس وارد  یدربان رستوران لبخند به

 شد

که رزرو کرده بود را نشان دادو به همان سمت  یزیم

 رفتند

 یشدند و حامد صندل زیم کینزد گریکدی دوشادوش

 دینفس عقب کش یرا برا

 نشست یقدرشناسانه نگاهش کرد و با تشکر نفس

از نشستن حامد ، نفس به اطراف نگاه کرد و با  بعد

 شد رهیلبخند به حامد خ



من دعوتت رو  دی... شا ی_ از قبل رزرو کرده بود

 ! کردمیقبول نم

 جواب داد طنتیابرو باال انداخت و با ش حامد

 یغذاها دونمی_ من تو رو از بر شدم دختر ... م

 !یدوست دار یلشما

در نگاه نفس نشست و حامد با غرور به منو  بهت

 اشاره کرد

 ؟یدار لیم ی_ چ

 دیسف ی_ ماه

 به نفس نگاه کرد نیلبخند زد و با تحس حامد

همه تفاهم  نیا شییمن ! خدا یمورد عالقه  ی_ غذا

ما  نیکه ب ستیهم ن شیواقع یزن و شوهرها نیب

 هست !

 لیرو تکم گهیقراره همد یواقع ی_ زن و شوهرها

مثل هم باشن ! با تفاوت هاشون  قایدق دیکنن، پس نبا

 ! کننیرو کامل م گهیهمد

بود ، سکوت  امدهیکه از جواب نفس خوشش ن حامد

گرفتن سفارش  یکرد و به گارسون اشاره کرد که برا

 ... دیایب



دوستانه  ییهارا داد و شام را در فضا سفارش

 خوردند

قدم زدن داد و نفس هم از  شنهادید پاز شام حام بعد

 هضم شود شیراه برود تا غذا یبود کم شیخدا

 دهیو به درختان سر به فلک کش زدیحامد قدم م کنار

 ... کردینگاه م

 داشتند و هوا ملوس بود یهاطراوت خاص ابانیخ

کوچک  اریبس یچاله  کی ینفس رو یپا ناگهان

 رفت و نفس تعادلش را از دست داد

، چشمانش را  دیترسیکه م ی، در زمان شهیهم مثل

 بست  

 یبود ... اما دستان یضربه مغز دیسقوط و شا منتظر

 تنومند به دور کمرش حلقه شدند و او را نجات دادند.
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، حامد دستانش  ستدیانست بانفس تو نکهیمحض ا به

را از دورش باز کرد و به همان حالت که دستانش باز 

 بود ، دستانش را عقب برد

 رو نداشتم، فقط خواستم کمکت کنم! تتی_ قصد اذ

 داد حیبا تعجب نگاهش کرد و حامد توض نفس

نشون  ی... واکنش خوب دمتی_ اون شب که بوس

ان که روان از دوستام در آلم یکی، منم از  ینداد

و  یدار ای... گفت احتمال به لمس فوب دمیشناسه پرس

حواسمو جمع کنم که از خط قرمزت عبور نکنم ،  دیبا

 دونستمی... االنم واقعا نم شهیوگرنه حالت بد م

و پاهات  نیزم یوفتیب دمینه ... اما ترس ای رمتیبگ

 ! ننیبب بیآس

 

 مظلومانه بود و لبخند نفس را از آن ِ خود کرد لحنش

 ! یکرد قیدر مورد من تحق ی_ تو رفت

به سرعت  دیاین شیپ یباز هم سو تفاهم نکهیا یبرا

 داد حیتوض



 خواستمینبود ، فقط م ی_ باور کن قصدم فضول

... که به  هیچ یرو بفهمم برا یکه داشت یواکنش

 ! هی عوض ِامیبه خاطر اون ت یاحتمال قو

فکر نکند و با آرامش حرف  امیکرد به ت یسع نفس

 بزند

بهت  یدیپرسینبود ، از خودم م قیبه تحق یازی_ ن

 گفتمیم

فقط به  قممیفضولم ... تحق یفکر کن خواستمی_ نم

از جانب  یبیوقت نا خواسته آس هیبود که  نیخاطر ا

 من بهت نرسه !

 ی... تا کنون نشده بود کس ختینفس فرو ر دل

اش بکشد ، به خاطر کمک  یبخواهد سرک در زندگ

 به او ...

کند که چگونه بااو رفتار  قیتحق ینشده بود کس یحت

 کند

 ! یعاشق یاشکان با آن همه ادعا یحت

 حامد را گرفت و فشرد دست

 ! یهست ی_ ممنونم ... تو دوست ِ خوب



در پاسخش لبخند زد و دوشادوش هم به طرف  حامد

 شتندبرگ شانیها نیماش

 راه افتادند یکدام سوار شدند و با خداحافظ هر

نبود و به  ریبر خالف تصور حامد با او هم مس نفس

 پدرش رفت یطرف خانه 

 کی یفاصله اش با حامد به اندازه  خواستینم امشب

 سقف و چند پله باشد ...

 نبود که درکش نکند یزیحامد چ یطوالن یها نگاه

رابطه رنگ و  نیبود که حامد بخواهد ا نیاز ا ترسش

 ردیبه خود بگ یجد یبو

بود و هنوز نتوانسته بود  ریبا خودش درگ هنوز

 اشکان را فراموش کند

از قلبش را از  یکه حامد با توجه هاتش قسمت هرچند

 آن ِ خود کرده بود !

را باز کرد و داخل شد ... پدر و مادرش مقابل  در

  خوردندیم ینشسته بودند و چا زونیتلو

 با لبخند جواب سالمش را دادند دنشید با

شام باهم  یومدیمامان ؟ زود تر م یاومد ری_ چرا د

 میموندیما منتظرت م یایم یگفتی، حداقل م میخوردیم



 بودم رونی، شام با حامد ب ی_ مرس

 گریکدیبه  یو منصور نگاه نیجوابش ، نازن با

 والشان را به نفس دوختندانداختند و نگاه پر س

 داد حیدستانش را باال برد و به سرعت توض نفس

... بعد از کار شام  وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چی_ ه

 و دوستانه ! یدعوت کار هیدعوتم کرد ... 

 ! دیشما نامزد کرد ی_ ول

جواب منصور به مادرش نگاه کرد و سرش را  در

 انداخت نییپا

 ستی... قرار ن یی_ آره بابا ... اما فقط محض آشنا

 ام تجربه کنم ! گهیشکست د هی

پر  یبلند شد و با لحن شیبا اخم از جا منصور

 اعتراض جواب داد

 عام و خاص بشم ! یمضحکه  ستی_ منم قرار ن

 بابا من از اول به شما گفتم ! ی_ ول

نفس انداخت  یبه دستان مشت شده  ینگاه منصور

 افسوس سر تکان دادو با 



... خودم کردم ، که لعنت  یلوس بار اومد یادی_ ز

 بر خودم باد !

؟ بذار از راه  یکنیم ینطوری_ منصور ... چرا ا

 برسه بعد شروع کن !

شد و  کینزد نیمضاعف به نازن یبا خشم منصور

 باال رفت شیصدا

 تشیدرست ترب یتوئه ! تو نتونست ریتقص ی_ همه چ

 ! یبد ادشیو و بد و خوب یکن

 ، نفس پر بغض جواب داد نینازن یبجا

و  شدیدلم تنگ م دی_ انگار بدموقع مزاحم شدم ... نبا

 ! ومدمیم

بغضش را فرو خورد ... با رها شدن  نتوانست

 رفت ... رونیبغضش به طرف در خانه رفت و ب

بود ،  یاز حد عصبان شیکه از دست خودش ب منصور

آسانسور که به  دنیبه سرعت به دنبالش رفت و با د

 رفت نیی، از پله ها پا رفتیم نگیپارک

و دخترش در حال عقب و  زدینفس نفس م دیرس یوقت

 بود نشیجلو کردن ماش

 کنار راننده زد ی شهیرفت و به ش جلوتر



 یکیو در تار دیکش نییرا پل شهیتوقف کرد و ش نفس

 نگاه سرخش را به پدرش دوخت نگیپارک

که جلو  رمی... م دونمی_ من باعث ننگتون شدم ... م

 روتون نباشم

 تر شد و لحتش خشن تر قیمنصور عم اخم

 ... نییپا ایب اریدر ن ی_ بچه باز

 برم خونه خودم ! خوامی_ م

کارت دارم ، حرفهامم که تموم شد برو  ایب گمی_ م

 تنها باش ! خوادیاتاق خودت و تا دلت م

نگذاشت ... نفس  ینازکردن باق یبرا ییجا لحنش

زمزمه کرد و با فاصله گرفتن منصور از  یچشم

 را پارک کرد نشی، ماش نیماش
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انگشتش  واردینفس وارد خانه شد ، منصور تاک یوقت

 را در هوا تکان داد

مسخره  نیا یماه وقت دار کیباشه که فقط  ادتی_ 

و  دییایباهم کنار م ای،  یرو تمومش کن یباز

به  ای،  دیکنیم یو عروس دیکنیازدواجتونو ثبت م

 و تمام ! دیرسیتفاهم نم

 ... ی_ ول

و  یتو خواست ینشنوم ... بسه هرچ یا گهی_ حرف د

نوبت توئه  گهی، د میو ماهم اطاعت کرد یگرفت میتصم

 چشم ! یکه بگ

به نفس ، به اتاق خوابشان رفت و  یگرینگاه د بدون

 در را بست

نگاه کردند و نفس با چهره  گریکدیو نفس به  نینازن

 گرفته مادرش را صدا زد یا

 گرفته ! یجد ویبابا همه چ م؟ی_ چکار کن

دو روز _ خب خق داره ... مرده ... غرور داره ، 

 ! شهیم وونهید ادیپشت سر دخترش حرف در ب گهید

بحز  یدی... مامان شمام که به همه حق م ی_ واااا

 من !



 ... یخوایم یکه چ یانتخاب کن ی_ تو فقط حق دار

 ! نیهم

حرف به اتاقشان رفت و نفس را  نیهم بعد از ا نینازن

 تنها گذاشت

 تا صبح راه رفت و فکر کرد .... نفس

بود ... دوستش دلشت ... اما نه به  ید خوبمر حامد

 همسر ! ایعنوان عشق 

هرگز  گریبود و د دهیطعم عشق را چش کباری او

 کند یبدون عشق زندگ توانستینم

 حامد فکر کرد ... به

شکلش و  یمکعب یمردانه اش ... چانه  یچهره  به

 سبزش ! یگربه ا یچشم ها

و البته  دادیپلکش او را مرموز نشان م یباال پف

 جذاب !

 مثل نداشت ... گریاش که د یمهربان

و باز هم دلت  یخوانیکه م یبود ... مثل کتاب مهربان

 .یشوینم ریو از خواندنش س شیبخوان خواهدیم
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را  یلیتکم یها یرفت و بررسزود به کارخانه  صبح

 انجام داد

که بهشان مشکوک بود را نوشت و  یافراد یاسام

 را به اتاق حامد برد  ستیل

 یو هنگام رفتن برا دیحامد را ند گریعصر ، د تا

 به اتاقش رفت یخداحافظ

 بلند شد زشیلبخند زد و از پشت م دنشیبا د حامد

 ! دمتیند ی_ از صبح درست و حساب

 با تعجب نگاهش کرد  نفس

 رو آوردم بهتون دادم ! یاسام ستی_ منکه ظهر ل

 لبخند زد و جلو تر رفت و دست نفس را گرفت حامد

 ! دمتیند یکه درست و حساب نهی_ بعله ... منظورم ا



 فیظر اریبه دستش که در دست حامد بس ینگاه نفس

 انداخت  شدیم دهیو کوچک د

 !داده  ری_ بابام به رابطه مون گ

 حامد در هم گره خورد  یابروها

 شده مگه ؟ ی_ چرا؟ چ

و  دیو باهم بگرد دیباهم باش ادیخوشم نم گهی_ م

 ! میخواهیرو نم گهیهمد دیو در آخرم بگ دیبچرخ

 شد رهیو به نفس خ دیدست کش شیبه کنار ابرو حامد

 ؟! میتمومش کن یخوایم م؟یچکار کن یخوای_ م

 ریشما رو درگ خواستمی_ منکه از اولم واقعا نم

 ای دیبش ریکه باز شما درگ گمیکنم ... االنم نممشکالتم

ادامه  ای دیکن یازدواج رو واقع نیا دیمجبور دیفکر کن

زودتر  ای میفکر چلره کن هیکه  گمی، نه ... م دیبد

 ! ستیکه اخالقمون باهم سازگار ن میاعالم کن

 را دادابرو باال انداخت و با لبخند جواب نفس  حامد

 ؟یچ می_ حاال اگه باهم سازگار بود

 _ بله؟



باهم  ننیحرفمونو بب یپا ننیاگه بزرگترها بش گمیم

 !؟یچمیتفاهم دار

، بزرگترها  میرو نخواه گهیهمد یوقت گهی_ د

 واسطه بشن ! خوانیم یچطور

 بود ! ینجوریا رانیا مایقد ادمهی_ 

 و سرش را تکات داد دیکش یآه نفس

 یجوونتر ها ارزش قائل بودن برا یزمان هی_ بله ... 

... اما االن  کردنیبزرگترها و به حرفشون گوش م

 موقع !گذشت اون گهید

کم حرف  هیبه خودت بگه ... خب خودت  دیبا یکی_ 

 گوش کن باش و عزت بذار !

ما فرق  طیکه ، شرا ینیبیم ی... ول خوامی_ من م

 بوده و ... ی، ازدواج ما صور کنهیم

 دست نفس را فشرد و حرفش را قطع کرد حامد

که  میفرصت رو بد نیبه خودمون ا می_ اگه بخواه

 !؟یچ میکن شیواقع

رقمه خرفش  چیشد ... ه رهیبا بهت به حامد خ نفس

 کردیرا درک نم

 ؟! ی_ چ ... چ



برم آلمان و  دیبا گهینخوام ، دو ماه د ای_ من بخوام 

بمونم ... به خودمون فرصت  تونمینم نیاز ا شتریب

 نیا ادیو من بدم نم یهست ی... تو دختر خوب میبد

 ! رهیبه خودش بگ تیازدواج رنگ واقع

  قولت نزن ! ِری_ حامد ... ز

 _ صبر کن ... گوش کن اول تو ... بعد حرف بزن ...

 _ بگو

کارخونه و به  یایو بعد باز ب میکه بهم بزن شهی_ نم

 ! میچشم تو چشمهرروزم باهم  یهمه بگ

 _ خب !

فرصت به خودتو من بده ... اگه باهم جور  هی_ 

،  خورنی... نه پدر و مادر من غصه م هیکه عال میبود

 ای میومدینه پدر و مادر تو ... اگرم باهم کنار ن

و  میکنی، اعالم م میبهدقول خودت ، تفاهم نداشت

 یمونیسر ِ کارت م نجایو تو ا میزنیرو بهم م ینامزد

 آلمان ! گردمیو منم برم

 

 نفس ، حامد را کالفه کرد ی رهیخ نگاه



، هم تو  ستمینگاهم نکن ... هم من بچه ن ینجوری_ ا

... اما االن  کردمی... قبال اصال به هزدواج فکر نم

 ! ستینبدم نیازدواج همچ نمیبیم

 _ حامد !

 یزیچخوامی؟ منکه نم یکنی_ جانم ؟ االن چرا بغض م

 میتا االن هرطور خواست گمیکنم ! م لیرو بهت تحم

ازدواج برامون مهم نبود ...  نی، چون ا میرفتار کرد

... که اگر بازم تو  میتر نگاهش کن یکم جد هیحاال 

 ؟ی... اوک ستین یحرف ینخواست

حامد فکر کرد  یچشمانش رادبست و به حرفها نفس

... 

هم واقعا  دی... شا ی واقع ِ مردکیخوب بود و  حامد

 ... شدیعاشقش م

آمد نفسش بند  یکه تا اسمش م ییهمان روزها نثل

 آمد ! یم

باز کرد و نگاه گره زد به نگاه سبز و پرتالطم  چشم

 حامد و لب باز کرد

 ماه ! کیفقط  ی_ باشه ! ول
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که حامد پشت در واحدش  یگل دنیروز صبح با د هر

 شدیگذاشته بود شروع م

کرده تا ازدواجشون رنگ حامد عزمش رو جزم ایگو

 ... رهیبگ تیواقع

گلها لبخند زنان گل را دست  دنیهر بار با د نفس

 کنهیو نگاهش م رهیگیم

 هم رنگ! یرنگن و گاه کیکه هر روز  ییرزها گل

 بود ....  ینفس روز خوب یبرا امروز

بود و اکنون سرحال بود و  دهیقبل را خوب خواب شب

 رنگ ، لبخند مهمان چهره اش شد یرز آب دنیبا د

 جنتلمنه! یادی_ حامد ز

را بر خالف هر روز داخل خانه نگذاشت و با  گل

 برد و سپس به اتاقش در کارخانه نیخودش به ماش



ده بود و کر یرا به حامد معرف یفرد خاط شبید

 بسپارد لشیرا به خود حامد و وک هیقراردبود بق

 دیایاز نفس ب ینبود اسم قرار

 شترینفس ب یتلفن شبیخواسته حامد بود و د نیا

 اطالعات را بهش داده بود

بود که در اتاقش باز شد و حامد  یچا دنینوش مشغول

 دیدر د یرا در آستانه 

 شده؟ یزی_ سالم ... چ

جلب  یحساب یثابت ماند ... گل آب زیم یحامد رو نگاه

و خوشحال بود که نفس آنرا همراهش  کردیتوجه م

 آورده

 ! ستین یخاص زی... نه ، چ زدلمی_ سالم عز

 ابرو باال برد و با لبخند جوابش را داد نفس

 د؟ی_ پس چرا بدون در زدن داخل اومد

گره خوردند و لبخندش عمق گرفت  شیابروها حامد

... 

 ! یبود و لبخندش واقع یتصنع اخمش



وارد شدن به اتاق کارمندش  یبرا سی_ مگه رئ

 !ره؟یگیاجازه م

با لبخند گردن و دست راستش را تکان داد و  نفس

 جواب داد

من در  دی_ اگه کارمندش خانوم باشه ، بله ... شا

 نبودم و ... یمناسب طیشرا

که نفس  کیشده بود ... آنقدر نزد کشینزد حامد

حرفش  یتش بخورد و مانع ادامه به صور شیها

 شود

مال خودم حساب  ییجورا هی...  ی_ تو به من محرم

 اجازه ! ی، خانوم خانوما ... پس اجازه ب یشیم

نفس را  یشانیحرفش سرش را جلو برد و پ انیپا با

 دیبوس

 اوج گرفت و نگاهش عمق ... لبخندش

 فیدل نفس بود که با خودش هم قصد تکل انیم نیا

 نداشت !

... اما ترس از  کردیم شیدلش حامد را ستا در

 داشت انشیب



 شدیم یروز ستیامتحانش را پس داده بود ... ب حامد

او را  شیها یو حامد با خوب گذشتیکه از قرارشان م

 شرمنده کرده بود

 یکه هنوز هم برا ی... از دل دیترسیاز خودش م نفس

 ! تپدیم یگرید

 لمونیوک گمیمروز منباش ... ا یچی_ نگران ه

و با مدرک بره دادسرا و  ارهیحسابهاشونو در ب

 کنه تیشکا

 کنن ! یدشمن ینطوریممکنه ا ی_ ول

بکنن  توننینم یغلط چیه میجلو بر یقانون ی_ وقت

هم  کننی، هم حاشا م میبهشون بگ می... اما اگه مستق

 ! سوزوننیم شیآت

 ! ترسمی_ من م

 دینفس شد و نگاهش را باال کش یبنِد چانه  دستش

 کند ری... آنقدر که آنرا در جنگل سبز خود اس

 دلم؟ زی_ چرا عز

گونه صحبت کردن حامد عادت کرده بود  نیبه ا گرید

... 



 کیاز  غیدلش ... اما در زیهمان روز شده بود عز از

 از نفس ! زیجمله محبت آم

 _ نگرانتم !

که از احساس  یبود ... حامد یحامد کاف یبرا نیهم

 یخودش مطمئن شده بود و حال منتظر گوشه چشم

 از نفس بود !

 شد رهیزد و به چشمان نفس خ یمهربان لبخند

 ! وفتهیمن نم یبرا ی_ نترس عمرم ... اتفاق

 ... ادیسرت ب یی_ اگه بال

که نفس خودش  یبپرسد از چه هراس دار خواست

 ادامه داد

اونها فکر ؟ به  ادیبه سرشون م ی_ پدر مادرت چ

 ؟! یکرد

 نتوانست بزند ... یدر نگاه حامد نشست و حرف بهت

نفس به خاطر پدر و مادرش بود و او  ینگران تمام

 .... نانهیچه خوش ب

کند و به صورتش نقاب  یاخمش را مخف نتوانست

 بزند ...



منو  نیهم ی_ نگران اونها نباش ... پدرم برا

 ! رانیفرستاده ا

 فشرد یلبخند زد و دست حامد را گرفت و کم نفس

 یمونینکن که بعداً پش ی_ مواظب خودت باش ... کار

که بعدا  یکن دوستانه حلش کن ی.... سع ادیبه بار ب

 برات شر نشه !

 رونیزد و با تکات سرش از اتاق ب ینیغمگ لبخند

 رفت
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 چیاست که ه عیوقت ها گذر زمان آنقدر سر یبعض

 ... رسدیبه آن نم یکس

ماه فرصت داده بود و اکنون خودش دنبال  کی نفس

 فرصت بود ...



هم که شده  کباری یبرا خواستیدل شده بود ... م دو

 ردیبگ میعاقالنه تصم

دل را  دیوقت ها با ی، انتخاب عقلش بود ... گاه حامد

 ! دیسر بر

در  یاست ... مثل کالف یا دهیچیپ یواژه  یخوشبخت

کند ، خوشبخت  دایو هر آنکه سر ِ نخ را پ چدیپیهم م

 روزگار است ...

که سر نخ از دستش ُسر بخورد و  یامان از کس اما

هم  در یبه کالف شودیم لیاش تبد یُگمش کند ... زندگ

 را باز کند ! شیگره ها تواندینم یکس چیکه ه دهیچیپ

حامد دستش  یموثر بود و اکنون وقت شیها مشاوره

بدنش منقبض  د،یبوسیاش را م یشانیپ ای گرفتیرا م

 شدینم

 نبود ریتاث یحامد هم ب یمراعات کردن ها البته

 فیظر یظرف ییکه گو کردیرفتار م یبا او طور حامد

 ارزشمند است ... اریو بس

 چقدر شکننده است ! دانستیاو خوب م ایگو

 

 و به مادرش نگاه کرد ... دیرا نوش شیچا



تمام سالها شکسته شده  شیب نیسال نازن کی نیا در

 بود !

 _ مامان

 _ جانم دل ِ مامان؟

 دوستت دارم ؟ یلیخ یدونی_ م

 ! شتری_ من ب

 یکودک ادیپاسخ داد و به  یرا با لبخند نینازن لبخند

 اش افتاد ...

که آغوش مادر و پدرش بهشت خداوند  یزمان همان

 بود

 یلیخ یدونیم گفتیموقع که هربار مادرش م همان

 دادیرا م شتریدوستت دارم ، نفس جواب من ب

 یقربان صدقه ها از سو لیجواب س نیپس از ا و

 شدیروانه اش م نینازن

 گذشته افتادند و افسوس خوردند ادیدو به  هر

 گرفتم ! مموی_ من تصم

 را گرفت ... نیتمام جان نازن استرس



 یهمسر برا نیمدت نشان داده بود که بهتر نیا حامد

 او را خوشبخت کند تواندینفسش است و م

بزند و عشق اشکان لنگ ینفس هنوز هم پا دیترسیم

 اش با حامد را بهم بزند یبخواهد نامزد

 

 شده؟ ی_ چ

... بهش  یعنیت بدم ! به حامد جواب مثب خوامی_ م

 ! یو قانون میکن یبگم که ازدواجمونو رسم

 یتن ِ آتش زده  یسطل آب خنک رو کی ییگو

 باشند ختهیر نینازن

 آسوده شد ... الشیخ

کند ، با شوق از جا  یاش را مخف یخوشحال نتوانست

 دیبرخاست و نفس را به آغوش کش

خوشحالم برات ... حامد همون  یلینفس ، خ ی_ وااا

رو  اقتتیتو رو خوشبخت کنه و ل تونهیکه م هیکس

 داشته باشه !

زد  یمادرش لبخند کمرنگ و تلخ یجواب خوشحال در

 نزد یو حرف

 ... ختیریحتما اشکش فرو م زدیحرف م اگر



 یحرف بلند شد و به اتاقش رفت و بسته  یب

 آورد ... رونیب فشیرا از ک گارشیس

 شد رهیخ شیپشت هم دود کرد و به دودها ارگیس سه

دود گرفته و مطمئن بود تا کنون مادرش  اتاقش

 متوجه شده

مهم نبود ... مهم قلب زبان نفهمش  شیبرا چیه اما

 زدیبود که مدام نام اشکان را بر سرش م
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 ... شدیبا ترسش روبرو م شهیهم

با  کردیم یواهمه داشت ، سع یزیاز چ یوقت شهیهم

 ندیچشمان باز آن را بب



... وگرنه  کردیم یرادعمل مشیتصم دیهم با اکنون

 یحرفش م یهم معلوم نبود پا گرید یتا ساعت یحت

 نه ! ایماند 

 اش را برداشت و شماره گرفت ... یگوش

 زم؟ی_ جونم عز

 ...  دادیجواب م نگونهیا شهیهم

 جنتلمن بود ... شهیهم

 زدیبا او حرف م یبا مهربان شهیهم

 _ سالم

 ؟ی، خوب زمی_ سالم عز

 دی... شا دیشنیاز زبانش م زمیعز شتریروزها ب نیا

باور برساند که  نیاو را به ا خواستیحامد هم م

 متعلق به اوست ...

 چه خبر؟ ؟ی_ ممنون ، تو خوب

 _ خوب که نه ... کالفه ام ...

 شده ؟ ی_ چرا ؟ چ



... باهزار التماس و  گهید می_ امروز دادگاه داشت

بر حبسشون رو پس  یمبن تمیخواهش قرار شد شکا

 و به اخراج اکتفا کنم ! رمیبگ

 ! یکرد ی_ کار خوب

 ؟ی_ تو هم موافق

 ستی_ هر سه تاشون زن و بچه داشتن ... روا ن

 هسمرشون بشن ! یخواه ادهیاسوز طمع و زاونها پ

خوشحالم که تو  یلی... خ یگیم نوی_ خوشحالم که ا

 ! یشد میوارد زندگ

 دادیم حیتوض شیرادبرا زیبا حوصله همه چ شهیهم

... 

آمد و از پدرش  یخوشش م نگونهیاز اخالق ا شهیهم

در  گفتیو م دادیکه جواب مادرش را نم شدیم ریدلگ

 مردانه دخالت نکند ! یکارها

  دهدیم حیحامد ... هرچه را بپرسد ، کامل توض یول

 نی، اخالقش ا کنندیباهم کار م نکهیفقط به صرف ا نه

 گونه بود !

 _ حامد

 _ جونم ؟



 _ من فکرهامو کردم ...

نفس  یصدا ی.... حت امدیاز حامد ن ییلحظه صدا چند

 ! دنشیکش

 _ خب ...

 _ جوابم مثبته !

 ؟ ی_ چ

 ! میکن یو قانون ی_ موافقم که ازدواجمونو رسم

 ؟! یگی_ راست م

لبش آورد و  یشاد و متعجب حامد ، لبخند رو یصدا

 از حال بدش کم کرد یکم

 ؟! هی_ دروغم چ

بود که  یتنها خبر خوب نیدار ، ا رویگ نی_ تو ا

 حالمو خوب کرد !

 _ خداروشکر

 _ خداروشکر که تو رو دارم !

حامد خوشش  یها فیزد ... از تعر لبخندباز هم نفس

 آمد ... یم

 آمد یبا آن کنار م دیسرنوشتش بود و با نیا دیشا



 با اشکان نبود ... سهیقابل مقا حامد

 ینبود ... مشروط زندگ ینبود ... اهل شرط بند نامرد

 ماند . یحرفش م ی... مرد بود و پا کردینم
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تر شده و حامد به خانواده اش گفته  عیروزها سر گذر

را بکنند و به  شانیکارها ندهیدو ماه آ یکیبود در 

 ... ندیایب رانیا

 ردیتهران را بگ یجشن عروس نیبود بزرگتر قرار

 شدیم شتریبود و عشقش به نفس هر روز ب خوشحال

 یبا نفس نزد مشاورش رفته بود و به گفته  یچندبار

 دهیکش نشانیکه نفس ب یوارید نیا دیمشاور، کم کم با

 بردیم نیرا از ب



شود، بعدا  شتریفاصله گرفتن ها ب نیبود هرچه ا گفته

 نفس سخت تر خواهد بود یبرا

الزم است انجام دهد  یخودش قول داده بود هرکار به

 تا نفس مثل سابق شود

 ! دیخندیهم م واریکه به ترک د یدختر همان

شاد بودن مغرور بود و  نیکه در ع یدختر همان

 بود گرانیغرورش زبان زد د

اتاقش را گرفت و از او  یرا برداشت و داخل یگوش

 دیایخواست به اتاقش ب

مهربان مقابلش  یکه نفس با لبخند دینکش یطول

 ظاهر شد ...

 زدندیشده بود ... چشمانش برق م بایز بیعح امروز

 لحظه از صورتش کنار نرفته بود کیو لبخند 

 _ چه خبر؟

 شد و شانه باال انداخت کشیبا لبخند نزد نفس

 ! ی_ سالمت

 نفس به خنده افتاد یلحن پر عشوه  از



قرار عروس خونه ام  گهیکه تا دو ماه د ی_ خبر دار

 ؟! یبش

 برد نییسرش را با لبخند باال و پا نفس

 یعروس یدنبال کارها نکهیا یبجا یکنی_ فکر نم

 ؟ یدنبال کار شتریب م،یمون باش

مگه ؟ لباس که مادرت قرار شده  می_ چکار دار

و   رمیهم که مشخصه کجا م شگاهیبرام ، آرا رهیبگ

 وقت هست نوبت هم حاال هیمامانم نوبت زده ... آتل

 ! مونهینم یادیز  یام کار گهی... د میریبگ

شد و با انگشت شصتش به  کشیلبخند زد و نزد حامد

 نفس را نوازش کرد یچانه  یآرام

 ؟! یکنی_ پس از من فرار نم

 کرد و چشمانش را گرد کرد یمصنوع یخنده ا نفس

بودن که  زونتیآو ییاروپا ی_ فکر کنم انقدر دخترها

 یذاریو معقول منو حمل بر فرار م یرفتار معمول نیا

! 

به چشمانش انداخت و دستش بند ِ  قیعم ینگاه حامد

 نفس شد یچانه 

 ؟ ی_ معمول



 _ اوهوم ...

 ؟ هیو معمول ستیرفتارت فرار ن نی_ به نظرت ا

 _ آره خب !

 ! مینرفته که نامزد ادتی_ 

 ...  یزنی_ واه ... چه حرفها م

 ! می_ محرمم هست

 ؟! ی_ آره ... که چ

 ... زدیم ادیاش را فر یحوصلگ ینفس ب لحن

 شدیمنطق م یشده بود و داشت ب یعصب یکم

 کند ... یریاز موضع اش کناره گ توانستیحامد نم اما

شان بود و نفس هنوز  یعروس گریاز دوماه د کمتر

 ... کردیهم از او فرار م

سالها صبر کند ...  یدرمانش ، حت یبرا توانستیم

ها  یریکناره گ نیا دانستیبود که نم نیاما مشکل ا

هست و به نفس هنوز هم  یاراد ایاست ،  یرارادیغ

 او را دوست دارد !

 

 



تر برد  کیلبخند به نفس نگاه کرد و سرش را نزد با

... 

آرام  ییکه متوجه خواسته حامد شد ، با گام ها نفس

پشت سرش  واریبه عقب رفت ، آنقدر که به د

 ...دیچسب

 ؟! یخوای... م ی_ چ ... چ

قرار گرفت و دست  وارید یاز دستانش رو یکی

 نفس شد ... یباز هم بند ِ چانه گرشید

 ؟ ستی_ مشخص ن

 _ برو عقب...

 را جلوتر آورد و لبخند زد ... سرش

را  نکاریا دیسِر بحث را باز کند ، با یبا شوخ شده

 ! کردیب منفس را آ خیو کم کم  کردیم

 ! رمیعقب نم رمیکام نگ هی_ تا ازت 

 ؟! نیا یاتاقت برا  امیب ی_ صدام زد

 نگاهش کرد طنتیشانه باال انداخت و پر ش حامد

 یگاه ستی... بد ن یمن یشخص ی_ به هرحال تو منش

 ! یاریدرب ستیاز تِن رئ یکم خستگ هی



شده بود ،  یاز حرف حامد عصبان یکه حساب نفس

ستبر حامد فشرد تا او را به  ی نهیدستانش را به س

 عقب براند ...

 ! ستمیات که نام، معشوقه ی_ منش

 شد ... ثیمرد باال رفتن و لبخندش خب یابروها

جالب بود که نفس کال نامزد بودن را کنار  شیبرا

 ! کردیگذاشته و داشت انکارش م

 شوقه ام ؟!هم مع یباش یداره هم منش ی_ چه اشکال

 ! یکنیکه رو دل م نهی_ اشکالش ا

 ... نمی_ رو دل ؟ بذار بب

خمارش را به چشمان نفس گره زد و سرش  چشمان

 را کج کرد ...

؟  یفهمیم خوامت،یم یکه بدجور ی_ احتماال بدون

 ! خوامتیم

پاسخ نفس نماند و شال نفس را کنار زد و  منتظر

 گردنش نشست ... یسرش در گود

پوست نفس زد و چشمانش را  یرو یآرام ی بوسه

 ... دشیبوئ قیبست و عم



با  یبرا زدیتنش را دوست داشت ... دلش پر م عطر

 او بودن ...

... دستانش باز هم سرد شدن  دیاما به خود لرز نفس

و تنش لمس ...  زبانش بند آمد و نتوانست حامد را 

 عقب براند ...

حامد ، لرزش تنش مشهود شد  شتریب یشرویبا پ اما

 بهم خوردند ... شیو دندان ها
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 زد ادیفر یسرعت در اتاق را باز کرد و روبه منش به

 ... بدوووو اریآب قند ب وانیل هی_ 

و دستانش را حصار دور  دیهم به طرف نفس دو باز

 تنش کرد ...

 ... آروم باش ... زمی_ آروم باش عز



 ... کردیبا خودش غلط کردم را تکرار م مدام

 دیبوسینفس را م یشانیبود که هر روز گونه و پ یمدت

  گرفتیو هربار لبخندش را پاسخ م

 یعاد توانندیم گریحالش خوب شده و د کردیم گمان

 کنند ! یزندگ

در آن بود ،  یکه قاشق بلند یوانیبا ل مهیسراس یمنش

 را مقابل حامد گرفت وانیبه اتاق آمدو ل

لحظه نگاهش از حامد جدا شده و به نفس  همان

 دیرس

 شده ؟! ی... چ یوا ی_ ا

نگاهش کند ،  نکهیبا حفظ اخمش ، بدون ا حامد

 پاسخش را داد

 ... برووبه کارت برس ! ستین یزی_ چ

 _ غش کرده ؟!

 رو به کارت برس !_ گفتم ب

 غش کرده ... ی_ ول

 گفتم ؟ یچ یدی_ نشن



دهترک تکان  یبلند بود که شانه ها ادمیفر آنقدر

 بخورد و هاج و واج نگاهش کند ...

آمد و  رونیکه از بهت و شوک ب دینکش قهیدق به

 رفت ... رونیاز اتاق ب یحرف چیبدون ه

از بسته بودن در مطمئن شد، نگاه از در  یوقت حامد

 شد ... رهیگرفت و به نفس خ

 بسته بودند شیخشک شده و چشم ها شیها لب

 رهیرا خ یبلند و فرخورده بودند و هر نگاه مژگانش

 کردندیخود م

به  یقدم خواستیداشت ... اما هر بار که م دوستش

بود که دور تر  یشود ، واکنش نفس طور کتریاو نزد

 ... شدندیم

مهم  شیبه نفس گفته بود که اصال رابطه برا بارها

که  یسال ها صبر کند ، اما به شرط توانستینبود و م

 از حس نفس خبر داشته باشد !

راحت باشد که نفس از آن ِ  الشیشش دنگ خ نکهیا

 شیاو و فکرش پ شیجسمش پ نکهیاوست ... نه ا

 ... یگرید
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نانش را  یقند را به زور به او خوراند و چند بار آب

 صدا زد ...

تا نفس حالش بهتر شود و بتواند  دیطول کش یکم

 حرف بزند

 من برم؟ شهی_ م

 نگاهش کرد و لبخند زد یبا مهربان حامد

 ؟ی_ کجا بر

 _ خونه !

 حامد باال رفت و بعت در نگاهش نشست یابروها

 _ خونه ؟!

 گره زدو انگشتانش را در هم دینگاه دزد نفس

 ! ستی_ حالم خوب ن



 ! رسونمتی... خودم م زمی_ باشه عز

 ! رمیمخودم نیبا ماش_ نه ! خودم

 یکن یرانندگ ینتون دی... شا ستی_ شما حالت خوب ن

 ! میکن اطی، بهتره احت

 ... ی_ ول

 حرفش را قطع کرد تیحامد اخم کرد و با جد رنبایا

 ؟یترسی_ از من م

 _ نه

 بدزدمت و ... ستی_ نترس ... قرار ن

جمله اش بود ... نفس  یادامه  یایاش گو رهیخ نگاه

 ستادیو بلند شد ا دیو نگاه دزد دیخجالت کش

 بردارم فمویکرمی_ من م

بمونه ، صبح  یخوایم نتمی... ماش زمی_ باشه عز

از بچه  یکیبگم  شیخواهی... اگرم م نجایا مییایمباهم

 خونه ... ارهیها ب

 ، بمونه ! وفتهیبه زحمت ب یکس ستین یازی_ نه ، ن

و متعجب  رهیرفت و با نگاه خ رونیاتاق حامد ب از

 روبرو شد یمنش



 ؟ نی_ شما خوب

 _ چرا بد باشم ؟!

 ! دی_ آخه ... غش کرده بود

 حوصله جوابش را داد ... ید و باخم کر تفس

 کم قندم افتاده بود ! هی_ غش نکرده بودم ... 

 ن؟یکه خوب نی_ مطمئن

 ؟ برمتونمی_ بله ... م

شانه باال انداخته  چارهیب یبود و منش دهیپرساخم با

 بود

 دیی... بفرما دیدار اری_ اخت

به اتاقش رفت و به محض بستن در ، پشت در  نفس

 داد هیو به در تک ستادیا

 ؟ شمیم ینجوری.... چرا ا ایخدا

 عاقالنهخوامیممیتو زندگ باری...  ترسمیم من

 ... کمکم کن ! رمیبگمیتصم

 زیم یاش را هم از رو یرا برداشت و گوش فشیک

 گذاشت فیبرداشت و داخل ک



به در خورد و  یآرام یکه ضربه  دینکش یطول

 دیحامد را شن یمتعتقب آن صدا

 ؟یاده ا_ آم

 جوابش را داد یتصنع یرا باز کرد و بادلبخند در

 ! می_ بله ، بر

 

 یبهارمینس یراه هر دو ساکت بودند و فقط صدا در

 انداخته بود نیطن نیدر ماش

اگر  یرفتار را از حامد نداشت ... حت نیا انتظار

 خواستن ! نیمحرمش بود و محق ا
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...  خواستیم ییخودش رفت ... دلش تنها یخانه  به

سکوت خانه اش را دوس داشت و اکنون به تنها 

 داشت سکوت بود! اجیکه احت یزیچ

 

شدن  ادهیآپارتمانشان توقف کرد و قبل هز پ مقابل

 نفس دستش را گرفت

نگاهش کرد که  یسرش را بلند کرد و سوال نفس

 شرمنده به حرف آمد یحامد با نگاه

 ... رفتارم درست نبود ! خوامی_ معذرت م

که مدتها در دلش بود را به  یلبخند زد و حرف نفس

 زبان آورد

 ! یستیمردها ن ی هی_ خوبه که مثل بق

 کرد یزیمتوجه منظورش نشد و اخم ر حامد

 مردها؟ ی هی_ بق

 شد رهیزد و به حامد خ یلبخند تلخ نفس

 ! یکنیم یکه حقت بوده عذرخواه یزیچ ی_ برا



... آرامشت ... خوشحال بودنت ...  یی_ حق من تو

 یکیزیتماس ف هی... شاد بودنت .... نه  دنتیخند

 زودگذر !

 در دل نفس تکان خورد ... یزیچ

عملش هم مثل حرف  ی... حت زدیخوب حرف م چقدر

،  یاشتباه یزدنش خوب بود و صد افسوس که فرد

 مثل اشکان سر راهش قرار گرفته بود!

 دست حامد گذاشت یزد و دست آزادش را رو لبخند

 گمیم وقتها به خودم یحامد ... گاه یخوب یلی_ تو خ

... اشتباه  یستی، اشتباه من تو ن کنمیاشتباه م دیشا

وارد  یاه باشم و اشتباهاشتب هیکه من  نهیمن ا

 بشم ! تیزندگ

آورد و  نییمهربان زد و سرش را پا یلبخند حامد

 دیدست نفس را بوس یرو

که به اشتباه نبودنش شک  میزندگ می_ تنها تصم

 ! ییندارم ، تو

و  دیدر سکوت لبخند زد و دستش را عقب کش نفس

 شد ادهیپ



و سرش را به سمت پنجره  دیکش نییرا پا شهیش حامد

 دیکش نیماش

 ؟ امیباهات ب ینشد ی_ اگه اوک

 تنها باشم ، ممنون  خوامی_ نه ... م

 _ مواظب خودت باش ، فعال

 راه افتاد و نفس رفتنش را نظاره کرد یتک بوق با

و هرچه  گرفتندیم یشیپ گریکدیبه سرعت از  روزها

ار و وانهی، نفس د شدیتر م کینزد یعروس خیبه تار

 ! کردیفرار م ندهیاز فکر به آ

را باز کرد و وارد خانه اش شد ... سکوت تنها  در

 از خانه اش داشته باشد توانستیبود که م یفیتوص

جوش را به برق زد و روشنش کرد ، سپس  قهوه

 سالن گذاشت ... زیم یروشن کرد و رو یعود

 یالمپ نکهیرا عوض کرد و بدون ا شیها لباس

 یراحت یپرده خانه را کنار بکشد ، رو ایروشن کند ، 

 نشست ...

 تواندیگفته بود حالش خوب است و م دکترش

به حامد  یقبل یجلسه  یهمسرش را ببوسد ، حت



شود ... اما با واکنش  کشیگفته بود کم کم نزدهم

 امروزش ...

 ... زندیچرا قلبش حامد را پس م دانستینم

 یسازگارعضو انجام داده و نا وندیکه پ یکس مثل

 رخ داده ! یخون

  رودیمو تا سر ِحِد مرگ زندیرا پس م وندیپ مدام

روشن کرد و به دود  یگاریقهوه ، س دنیجوش تا

 شد رهیخ گارشیس

 دیدی... فقط دودها را م بردیلذت نم دنشیاز کش گرید

 ... رفتندیم یکه مثل عمر او به تباه

 ... کردیگذشته و اشتباهاتش فکر م به

کرده بود ، باز هم دختر  یهرقدرم که سع نکهیا به

 نبوده ! یخوب

عاشق  شهیهم یو برا کباریبود که  نایخوب ل دختر

شد و با عشقش ازدواج کرد و اکنون خوشبخت بود 

... 

گردن  ییبه تنها توانستیها را نم ریتمام تقص البته

 ... شدیاز آن سهم اشکان م یمی... ن ردیبگ



ا معامله کرد و سپس از دلش ر یکه با نامرد یاشکان

 ! ختیکه به راه انداخته بود ، گر یمعرکه ا

اشک از  یلب زمزمه کرد و قطرهدا ریز ینامرد

 ... ختیچشمش فرو ر

 بود! روزشیامروز او ... به خاطر رفتار د حال

که گمان  یا بهیاز حد به غر شیخاطر اعتماد ب به

آشناس ... و خودش ... اعتماد به شخص  کردیم

 !خودش 

بودن را به او  یافتنیکه توهم دست ن شیجایب غرور

شد  یافتنیارمغان داده بود و چه سهل و آسان دست 

... 
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 بود ... دنیفکر کرد که سرش در حال ترک آنقدر

 بود دهیبه جانش رخنه کرده و امانش را بر ترس

 

ساعت نگاه کرد ... ساعت از هشت گذشته بود و  به

 دیو نبا دیچند ساعت را او به هر آنچه که با نیتمام ا

 فکر کرده بود!

حامد را گرفت ... با  یرا برداشت و شماره  یگوش

 زنگ جواب داد نیاول

 _ جانم نفس؟ حالت خوبه؟

مرد ، مرد  نیو چقدر ا زدیموج م شیدر صدا ینگران

 بود !

 _ سالم

 _ حالت خوبه نفس؟

 _ خوبم

 شده ؟ نگرانت شدم ! یزی_ چ

 را باهات مطرح کنم یموضوع هیزدم _ زنگ

 ام؟یب یحضور یخوای_ م

 !؟ی_ مگه خونه ا



باال ...  امیو م رسمیم گهیربع د هی... تا  کمی_ نزد

 ؟یخواینم یزیچ

 ی_ نه ... مرس

را قطع کرد و با استرس به ساعت نگاه کرد  یگوش

... 

حرفش را بزند ...  توانستیپشت تلفن راحت تر م از

 ! شدیم شتریرو در رو استرسش ب

بلند سبز و  کیتون کیشد و به اتاقش رفت و  بلند

 دیپوش یلگ مشک

شانه رها  یفر خورده و حالت دارش را رو یموها

 زد شیبه لبها یکالباس یکرد و رژ لب

دم کرد ... حامد  یبه آشپزخانه رفت و چا پسس

 تازه دم بود ! یعاشق چا

 یو با قلب دیزنگ واحد را شن یکه صدا دینکش یطول

 که آرام و قرار نداشت ، در را باز کرد

که  یشکالت مرس یلبخند زد و بسته  دنشیبا د حامد

 دستش بود را به نفس داد

 _ خدمت شما

 ! یدی، زحمت کش ی_ مرس



 یش فقط لبخند زد و کتش را در آورد و روپاسخ در

رفت و  سیگذاشت و سپس به سرو یراحت یدسته 

 یهمان راحت یرا شست ، برگشت و رو شیدست ها

 نشست

 _ خب ... من سراپا گوشم

 دیلبخند زد و نگاه دزد نفس

 گمی، بعد م میبخور ارمیدم کردم ... ب یی_ چا

 اش شد رهیکرد و با دقت خ دییبا تکان سر تا حامد

نفس  دانستیدر تمام رفتارش مشهود بود و نم ترس

 ترسدیم نقدریا یزیاز چه چ

 و تعارف کرد ستادیمقابلش ا یچا ینیبا س نفس

 گذاشت زیم یرا برداشت و رو فنجانش

 نی_ خودتم بش

 ی، روبرو زیم یرو ینیلبخند زد و با گذاشتن س نفس

 حامد نشست

 

 گمی... اصل مطلبو م رمینم هی_ حاش

 ! شنومی_ م



 یبه چشمان حامد نگاه کند ... چهره ا توانستینم

در برابر  یداشت ... مثل معلم یاعتماد به نفس خاص

 درس نخوانده ! خواندیشاگرد که از نگاهش م

 شده ؟ به خاطر امروزه ؟ ی... چ زمی_ بگو عز

 به سرعت سرش را تکان داد نفس

هست که  ی_ نه ... اصال ... راستش من چند روز

 می... در آخر تصم کنمیموضوع فکر م نیدارم به ا

 بذارم ونیگرفتم با تو در م

 _ خب ...

و  انیب رانیزودتر ا یبه پدر و مادرت بگ شهی_ م

 ؟! میریمراسمو زودتر بگ

 حرف را نداشت نیا دنیجا خورد ... انتظار شن حامد

خودش را  ینشست و کم شیابروها نیب یقیعم اخم

 دیجلو کش

 !؟یگیم یچ ی_ متوجه ا

... فقط  کنهینم جادیا یرییماه زودتر تغ کی_ آره ... 

 ! شهیو تموم م گذرهیزودتر م

 تر شد قینگاهش کرد و اخمش عم قیعم



و  یمراسم کوفت نیزوتر ا یهرچ یخوای_ پس م

 ؟! گمیبگذره و تموم بشه ... درست م یلعنت

 _ آره !

کرد ... اما  دییچه شد که حرف حامد را تا دینفهم

خون  یسرش را که بلند کرد ، چشمان حامد دو گو

 بودند !

 _ من ... من ... راستش ...

 یزودتر با ترست روبرو بش یخوای_ بسه نفس ... م

، دلت  یکه بترس یزیاز چ یگفته بود... قبال هم

و تموم بشه ...  یزودتر باهاش روبرو بش خوادیم

 یمن ک ننیر بشکه منتظ ستنین کاریمن ب یخانواده 

 ! انین یو ک انیبگم ب
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 ... ی_ ول

را به حالت سکوت مقابل نفس گرفت و اجازه  دستش

 بزند ینداد حرف

تو  یبچه باز یهمه فدا یکار و زندگ ستی_ قرار ن

کار دارن ،  یکردن و کل یزیبشه ... همه برنامه ر

 پدر و مادر خودت ! یحت

 ماه زودتر که ... کی_ 

 یای_ گفتم ساکت باش بذار حرفمو بزنم ... قراره ب

، نه  یکن ی... با من زندگ یکن یمن زندگ یخونه 

 لولو خرخره که انقدر وحشت به جونت افتاده !

 _ حامد ...

 س ... ساکت ... _ فقط ساکت باش نف

امروز آرام شود ... یدندان گرفت تا کم ریرا ز لبش

 پر شده بود ! تشیظرف

کردم ...  ی_ کار صبحم اشتباه بود و عذرخواه

 یو حقم یزنم گمیمن بود م یجا یهرچند که هر کس

شرف  یوجود و ب یو خوب کردم ... اما من انقدر ب

 یتم ندار... دوس کنمیو درکت م یدار ای... فوب ستمین

و درکت  یبد داشت یتجربه  هی...  کنمیو درکت م



...  کنمیم رکت... عشقت بهت نارو زده و د کنمیم

المصب  ی.... ول کنمیو درکت م یدار یسخت طیشرا

کمم تو به دل  هیذره هم تو منو درک کن ...  هی... 

 یزیمون که چ ی... جلو انداختن عروس ایمن راه ب

زودتر  ی... فکر کرد کنهی، بدترم م کنهیرو حل نم

تموم  یو زودتر با ترست روبرو بش میکن یعروس

 ی... زندگ شهی... تازه شروع م زمی؟ نه عز شهیم

مرد  هیو من به عنوان  شهیمشترکمون شروع م

 ییچا نیاز همسرم دارم ... توقعاتمم فقط به ا یتوقعات

 هدیزرد و رنگ پر تونمی... نم شهیدم کردن ختم نم

 نمیتو چشمات وحشت بب تونمیو دم نزنم ... نم نمتیبب

و  نمیکردنت رو بب یدور تونمیو ساکت باشم ... نم

بار  نیاول ی... منم آدمم ... برا رمیخفه خون بگ

 یکنیکه فکر م ییعاشق شدم ... عاشق تو .... تو

که به زنمم رحم نکنم ...  وونمی ح ِامیمنم مثل اون ت

هفت  یاون پسره  یدلت جا یکه هنوز گوشه  ییتو

 ... یخطه و فراموشش نکرد

 

 یو فکر و ذهن و دلت جا یینجایکه خودت ا ییتو

 اس ! گهید



خشم بلند شد و دستانش را مشت کرد و چشمانش  با

 را بست

که در برابر تو سست شدم  ادیاز خودم بدم م ی_ گاه

منم مثل تو بفهمم که  ترسمیو عاشقت شدم ... م

 شدم ! یشتباهآدم ا هیعاشق 

به نفس نگاه کند  نکهیرا باز کرد و بدون ا چشمانش

کتش را دست گرفت و به طرف در رفت ... در را باز 

 به پشت سرش نگاه کرد یکرد و لحظه ا

، نه  وفتهیمونه ... نه جلو م یعروس گهی_ دوناه د

... به  ایکنار بعقب ... کارهاتو بکن و با خودتم

رد کنم  یبگو تا برات مرخص یداشت اجیاستراحتم احت

! 

رفت و در را بست و نفس را در بهت  رونیب سپس

 گذاشت ! یباق

 

مبل نشست و صورتش  یلرزان رو ییبا لب ها نفس

را با دست پوشاند و هق هقش سکوت خانه را 

 شکست ...

 ... سوختیحامد م یاز خودش ، دلش برا شتریب



 درست بود ! شیکه تمام حرفها یحامد

 عاشق شده بود! یل نفس ، اشتباههم مث او
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کرد تا عاقل باشد ... خانم باشد و  یرا راض خودش

 مثل بچه ها رفتار نکند !

 دیمانده رفتن و از خر یباق لیوسا دیخر یحامد برا با

 نشان نداد ... یشوق یزیچ چیه

 بود کنواختیمعنا و  یب شیبرا زیچ همه

 ! گرید شدیم نیکه با عشق نباشد هم یازدواج

 بود ! دهینفس که طعم عشق را چش یهم برا آن

کارها  گریو د کردیو آماده م دهیرا مادرش خر هیجهز

 دادیرا هم حامد انجام م

 نه انگار که او عروس بود ! انگار



لباس  یدستش را گرفت و به داخل مغازه  حامد

 برد ... یبروش

متوجه نشده بود حامد کدام لباس را نشانش داده  اصال

کرد  دییحامد را تا ی قهیداخل شدند سل ی... فقط وقت

نفس را  زیو سپس حامد از فروشنده خواست سا

 تا پرو کند اورندیب

و به دور تا دور مغازه نگاه  ستادیا یحوصلگ یب با

 رد ...ک

 نهیکه مقابلش گرفته شد نفس در س یلباس دنید با

 اش حبس شد و نگاه نا باورش را به حامد دوخت ...

آنرا  خواستینم یلباس را بخرد ... حت نیا خواستینم

 پرو کند !

در  یحواس یمغازه با ب رونیاز شانس بدش ، ب اما

لباس چطوره ؟ جواب  نیبود ا دهیجواب حامد که پرس

 خوبه داده بود

بزند به اتاق پرو رفت و لباس را  یحرف نکهیا بدون

 از فروشنده گرفت

پشت در  ییبود و با خوش رو یکم سن و سال دختر

 ستادیا



 امیب دیبگ دیهر وقت لباس رو تنتون کرد زمی_ عز

 !نشینیرو ببندم و مرتبش کنم تا بب پشیز

لباس رادبپوشد به  کهنیگفت و بدون ا یآرام ی باشه

 شد رهیخ نهیخودش در آ

 ! نیبب نوینفس ... ا ی_ وااا

رد نگاه اشکان را دنبال کرد و به لباس  یکنجکاو با

 بود ! بایز تینها یکه ب دیرس یسرخ رنگ

 _ معرکه اس !

در جوابش سر تکان داده و دستش را گرفته  اشکان

 بود

 بپوشش ...  می_ بر

 ؟ رمیلباس بگ االن به چه مناسبت ی_ ول

 ... ای_ به مناسبت عشقمون ... ب

را دنبال خودش کشانده بود داخل و به زور  نفس

 اتاق پرو کرده بودش یراه

زده  یبود سوت کشدار دهینفس را د یوقت تینها در

 در چشمانش لب باز کرده بود رهیو خ

 لباس تو رو معرکه نکرده ... نی_ در واقع ا



جواب دادن  یجلو داده آماده  یبا بهت و لبها نفس

 بود که اشکان ادامه داد

 ! یلباس رو معرکه کرد نیکه ا یی_ تو

اِورست بر لبانش  یبه بلندا یلبخند فشیتعر از

به قول اشکان خانه خراب کنش  ینشست و چال ها

 ... دیرا به رخ کش

 دهیو سه باره به خودش نگاه کرده بود و چرخ دوباره

 بود

داشت  ییبایز یقرمزش با پوست تنش همخوان رنگ

بازش ،  یشانه ها یرنگش رو یفر مشک یو موها

 ... کردندیم ییخود نما

به سمت  دشیخر یبودند و برا دهیرا پسند لباس

خوبش ،  ایصندوق رفتند ... اما از شانس بد 

لباس بود و  متیکارت اشکان کمتر از ق یموجود

...  دیایلباس ب نیا دیخر یبرا یگریقرار شد روز د

 ! دیوقت نرس چیکه ه یگریروز د

 

[17.07.21 22:17] 

 



 مشروطی#زندگ

 ۲۱۶#پارت

 

آمد و لباس  رونیبه بغض از پرو ب ختهیآم یخشم با

 را به دخترک داد

 خوامشی_ نم

 نشیدی... شما که درست نپوش ی_ ول

 د؟ی... متوجه شد امشخوی_ نم

 کردیم یخال یگریسر د یادب یخشمش را با ب داشت

... 

شد و  کیبود نزد ستادهیا یحامد که گوشه ا به

 دستش را گرفت

 می_ بر

 شد؟ ی_ چ

 ... دوستش ندارم خوامشی_ نم

 _ چرا ؟

 را به حامد دوخت زدیم یکه اکنون به سرخ نگاهش

 دوسش ندارم ... چرا داره ؟! گمی_ م



 باال انداخت و همراهش شد یشانه ا حامد

 ی_ اوک

کرد و از مغازه  یاز فروشنده معذرت خواه حامد

 خارج شدند ...

از مجتمع  رونیکه ب یفروش وهیحرف به طرف آبم یب

 داد یبود رفتن و سفارش آب طالب

به اعصابشان آرامش  یکم توانستیخاصش م عطر

 کند هیهد

 رد ...و از حامد تشکر ک دیاش را نوش وهیآبم

بود که تا کنون  یمرد نینظرش حامد با شعور تر به

علت  ایلباس ،  دیاصرار به خر نکهی... ا دهید

 بود ! شینخواستنش کرد ، از شعور باال

 خونه؟ میبر ای یخوایم یا گهید زی_ چ

... اما  گذشتیآمدنشان نم رونیاز ب یادیز زمان

 را نداشتن  دیخر یکدام حوصله  چیه گریاکنون د

 خونه می_ بر

راه  نینزد و در سکوت به طرف ماش یهم حرف باز

 افتاد و نفس هم به دنبالش گام برداشت



کرد و خودش  ادهیاش پ یپدر یرا مقابل خانه  نعس

 آرام ، به راه افتاد  یخداحافظ کیبا 

 مشخص بود ... بام تهران ! مقصدش

 ... کردیرا تحمل م یادیروزها فشار ز نیا

 از توان او خارج بود! گری، د رفتار نفس تحمل

عادت نداشت پس زده شود ... برعکس ، پس  او

 !زدیم

... با  یدخترک چشم و ابرو مشک نیاکنون ... ا اما

 مواج ... تمام محاسباتش را برهم زده بود یآن موها

 نی... سلول سلول تنش خواهان ا خواستیرا م او

 فکر بود ! یدخترک ب

تحمل  تواندیم دانستیپس زده شدن ها ... نم نیا اما

 نه ! ایکند 

با  ردیادبگیتا  دادیبهش م یاساس یدرس دیبا دیشا

 رفتار کرد دیحامد مقدم چگونه با

 کند! ینازکش دیاو با یکه گاه گرفتیادمی دیبا
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 از حامد نبود ... یکه خبر شدیم یروز چند

را بهانه کرده بود  ادیز یدر محل کار ، مشغله  یحت

 نفس امتناع کرده بود ! دنیو از د

نفس  یداشت ناراحت شود ، اما حق نداشت برا حق

 ! ردیبگ افهیق

نزد حامد برود و با او صحبت  دادیاجازه نم غرورش

 کند ...

او را درک کند  ایدن نینفر در ا کیداشت حداقل  توقع

 نفر ، حامد باشد ! کیآن  شهیو دوست داشت مثل هم

کنند و آرامش هم باشند ، نه  یبود با هم زندگ قرار

 و تنش ! یمسبب اعصاب خورد نکهیا

را برداشت و از اتاقش  لشیتمام شد و وسا کارش

 رفت ...  رونیب



 یآمد و از گوشه  رونیزمان حامد هم از اتاقش ب هم

 به نفس انداخت یچشم نگاه

 منتظر باش کارت دارم ! نیی_ پا

لب گفت و حامد بعد از گفتن  ریز یباشه ا نفس

دفترش  یاش ، از پله ها یسفارشات الزم به منش

 رفت نییپا

بود و  ستادهیا نشیکارخانه ، نفس کنار ماش اطیح در

ارش شد و کن کشیشده بود ...نزد رهیبه آسمان خ

 ستادیا

 خودت ؟ یخونه  یری_ م

 _ آره

 !رونیب میدنبالت بر امی_ شام درست نکن، م

 نگاهش کرد و به حرف آمد یبا دلخور نفس

 تموم شد؟! همیتنب ی_ دوره 

 ات نکردم ! هی_ من تنب

 پوزخند زد و نگاه از حامد گرفت نفس



هفته اس با من موش و گربه  هی_ مسخره اس ... 

 هیتب یکارها نی، اگه ا یریگیم افهیو ق یراه انداخت

 بوده؟ یخاص خودت نبوده ، پس چ

 رهیو خ ستادیتر رفت و مقابلش ا کینزد یقدم حامد

 به چشمانش جواب داد

... هر دومون  میکوتاه تا بهتر فکر کن یفاصله  هی_ 

! 

 یکه باال آوردم ، اجازه  ییگندها نی_ مگه من با ا

 فکر کردنم داشتم ؟!

 اال انداخت و نگاه گرفتشانه ب حامد

 !یمشکل خودته ... اگه فکر نکرد گهید نی_ ا

 !؟یخوایم یکالم بگو چ هیحامد ،  چونی_ بحث رو نپ

 !ستین ی، االن زمان مناسب میکنی_ شب صحبت م

و  ستادهیکه دورتر ا یبه اطراف و چند کارگر ینگاه

، انداخت و نامحسوس بهشان  کردندینگاهشان م

 اشاره کرد

 ! ستینهم ی_ مکان مناسب

 یتکان داد و با خداحافظ دییسرش را به تا نفس

 به راه افتاد یشد و با تک بوق نشیسوار ماش یآدام



مهم نبود که کارگران پشت سرشان چه  شیبرا گرید

 ندیگویم

 حامد است انیکه نفس از آشنا دانستندیم اکثراً 

 

 دیو به دم کرد و نوش بیخانه رفت و دم نوش س به

روزها رنگ آرامش  نیداشت ... ا اجیآرامش احت به

 بود ! دهیرا ند

 گذاشت و چشمانش را بست ... یآرام کیموز

 حرف حامد بود ... ریدرگ ذهنش

 ردیبگ دهیاش را ناد ینگران توانستیبود و نم نگران

! 

 کرده بود ریذهنش را درگ یحامد حساب حرف

از مقابل پرده  توانستیاخم آلود حامد را نم ی چهره

 چشمش کنار بزند ی

 ردیبگ دهیناد توانستیلحن سردش را هم نم یحت

 

فکر  یو به هر احتمال دیاز دم نوش ، نوش یا جرعه

 کرد ...



و به  ستادیساعت بعد در اتاقش مقابل کمدش ا کی

 نگاه کرد ... شیمانتوها فیرد

تخت گذاشت  یرنگش را برداشت و رو یریش مانتو

،  یهم انتخاب کند که با زنگ گوش ی... خواست شال

 و به شماره نگاه کرد دیسرش را عقب کش

کرد لبخند بزند تا استرش را  یبود ... سع مادرش

پنهان کند و از لحن حرف زدنش ، مادرش متوجه 

 نشود یزیچ

 _ سالم

 ؟ی، خوب زمی_ سالم عز

 بابا خوبه؟ ؟ی، خوبم .. شما چطور ی_ مرس

... از  می، ماهم خوب ی، تو که خوب باش می_ خوب

 حامد چه خبر؟ خوبه؟

 ! رونیب می_ اونم خوبه ، امشب قراره شام بر

 !؟یاینم نجایبهم خبر بده ، ا ی، برگشت زمی_ باشه عز

 نیماش هی... فکر نکنم ، چون احتماال با  دونمی_ نم

 منو برسونه اونجا !و زحمتش نندازم میریم

 ، دلم تنگه ! دمتیدیم یموندی، م یلی_ فردا که تعط



خسته  یلیامروز خ ی_ منم دلم تنگ شده مامان ، ول

وقته و فقط  رید میو تا برگرد رونیب میشدم ، االنم بر

 ! چسبهیخواب م

 ی... کار ی، هر طور خودت راحت زمی_ باشه عز

 ذارمیرو کنار سرم م یزنگ بزن ، گوش یداشت

 مامان جان ، چشم دونمی_ م

  یداشته باش ی_ مواظب خودت باش ، شب خوب

 _ سالم به بابا برسون ، فعال
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 نگیکه حامد زنگ زد و خواست به پارک دینکش یطول

دنبالش تا جلو در ِ واحد  نکهیبرود ... با تعجب از ا

 گذاشت فشیرا قطع کرد و داخل ک ی، گوش امدهین

بسته بود گاز و خاموش بودن برق خانه مطمئن  از

 دیشد و کفشش را پوش



رفت و در را قفل کرد و داخل  رونیخانه اش ب از

 آسانسور رفت

 ایدن، غم  دنشیمنتظرش بود و با د نگیدر پارک حامد

 در دلش نشست ...

طاقت فرسا بود ... اما  شیکندن از نفس ، برا دل

 گرفت ... دهیناد شدیرا نم قتیحق

 باز کرد شیرا برا نیکرد لبخند بزند و در ماش یسع

 را دور زد و سوار شد نیهم ماش خودش

و داخل  دندیرس یمقصد هر دو ساکت بودند و وقت تا

حکم فرما  نشانیرستوران شدند ، باز هم سکوت ب

 بود

رستوران را نشان داد و از نفس  یگوشه  حامد

جلو  گریکدیخواست آن سمت برود و دوشادوش 

 رفتن و نشستن

از حد  شی... حامد امشب ب زدیشور م نفس هم دل

 ساکت بود !

 زدینم یرا هم سفارش دادند و باز هم حامد حرف غذا

 ؟یبگ یخوای_ نم

 نگاهش کرد یابرو باال انداخت و سوال حامد



 و؟ی_ چ

 ! نجایا یکه به خاطرش منو آورد ی_ همون حرف

 قیسرش به اطرافش اشاره کرد و حامد نفس عم با

 دیکش

 ! گمیغذا خوردن بهت م نی، ح ارنی_ شام ب

 یطاقت دستش را رو یغذا را آوردند ، نفس ب یوقت

 دیسرش را جلو کش یگذاشت و کم زیم

 _ حامد! بگو لطفا !

برنج داخل دهانش گذاشت  یقاشق یبا خونسرد حامد

 و پلکش راربست و باز کرد

 با ابرو به بشقاب نفس اشاره کرد سپس

 ... گمی_ شروع کن ... م

خورده بود که حامد شروع به  یچند قاشق نفس

 زیم ی رهیکه غم داشت و خ یکرد ... با نگاه فیتعر

 که گره شان کور بود ! ییبود و ابروها

... بزرگتر شده  یفرق کرده بود یلیخ تدمید ی_ وقت

... خواه ناخواه نگاهم  ی... خانوم تر شده بود یبود

 ... شدیبهت جلب مو توجهم شدیم دهیبهت کش



 و ادامه داد دینوشابه نوش یا جرعه

خوشم اومد  یکه نسبت به من داشت یتوجه ی_ از ب

... بعدا از اعتماد به نفست ... بعد هوشت ... و کم کم 

 ات شدم ! فتهیبهتر بگم ، ش ایعاشقت شدم ... 

 برود نییپا شیهم آب خورد تا  غذا از گلو نفس

وقت نسبت بهت حس ترحم  چیکه ه کنمی_ اعتراف م

 یماجرا دمیفهم ختهیکه جسته گر یوقت ینداشتم ، حت

ً یدق دونمیپسر عموتو و اون پسره رو ... نم بود  یک قا

 ؟ اما ... متاسفانه ... عاشقت شدم !

 را باال برد و نگاهش کرد شیابروها نفس

 _ متاسفانه ؟!

وقت مال من  چی_ اوهوم ... متاسفانه ... چون ه

 ! یکه بش ینخواست یعنی،  یو نشد ینبود

کردم  یسع تالشمو کردم ... ی_ من... منکه ... همه 

 گذشته رو فراموش کنم و فقط به تو فکر کنم !

 ! ینتونست ی... ول یکرد ی_ سع

شد که حامد  رهیو به بشقابش خ دینگاه دزد نفس

 زد شیصدا

 _ نفس ... به من نگاه کن !



 شد رهینگاهش باال آمد و به حامد خ یآرام به

 مویزندگ میتصم نیتا ... مهمتر یای_ امشب خواستم ب

 ! بهت بگم
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کرد  یشد در چشمان نفس و با تمام توانش سع رهیخ

 ! اوردیکرده رادبه زبان ب کتهیکه عقلش د یحرف

 توانستیتا آخر عمر نم گری، د توانستیاکنون نم اگر

 احساس غلبه کند ! نیبر ا

 ! می_ بهتره تمومش کن

شد و  رهیجا خورد ... مات و مبهوت به حامد خ نفس

 را فاصله دهد شیلب ها یفقط توانست کم

 



 فکر کردم ... هم به خودم ، هم به تو ! یلی_ من خ

 

 نوشابه اش را مزه کرد یاز نفس گرفت و کم نگاه

با هم متفاوتن ... هر دومون  یلی_ احساس منو تو خ

طرف  نکهیاز ا شتری، اما من ب میخودمونو دوست دار

مقابلمو دوست داشته باشم، خودمو دوست دارم و تو 

،  یدوست دار یلی... برعکس ... طرف مقابلتو خ

و اگر به فکر خودت  ینیخودتو بب یتونیاونقدر که نم

 ! یکنیبه عشقتو م انتیاحساس خ یباش

 رهیروح نفس خ یاال آورد و به چشمان برا ب نگاهش

 شد

که به خاطر  ی... همون ی_ تو اون مردو دوست دار

که هروقت  یپسرعموت تا لب ِ مرگ بردت .... همون

که باعث شده  ی! همون یگیبهش نَه نم نتتیبخواد بب

 ... بربادرفته ! تیو زندگ یبش گهیاسکارلت د هیتو 

 ی... تمام حرف ها ختیاز چشم نفس فرو ر یاشک

حامد درست بود ... او هنوز هم نتوانسته بود اشکان 

 را فراموش کند شیها یو تمام نامرد

 



، اون به خاطر تو کار  دمیکه من د یی_ تا اونجا

گذشته که  یچ نتونیب دونمینکرده ... نم یخاص

بدونم ،  خواممی... نم یاون یدایعاشق و ش ینجوریا

که سر و تهش  یا یزندگ وسط ِ امیب خوامینم یول

 ! ستیمن ن یبرا یو زن ستیمعلوم ن

 _ حامد ...

 تر شد قیباال آورد و اخمش عم یرا کم دستش

 _ بذار حرفمو کامل بزنم ... بعد تو حرف بزن

 گذاشت زیم یدستانش را در هم گره کرد و رو سپس

خوردن  یبرا ییمانده بود ، اما اشتها شیغذا شتریب

 نداشت

رو  یکنم که اون آدم ِ اشتباه یکردم کار ی_ سع

و من بشم تمام فکر و ذهنت ... اما تو  یفراموش کن

...  یکنیم یاشتباهات پا فشار ی... متاسفانه رو

، بازم  ینیام اونو بب گهیده سال د یمطمئنم اگر حت

...  یتو فکر بر یخوایو تا مدتها م یخوریافسوس م

خوب  یزندگ هی...  باشم یزندگ یبازنده  خوامیمن نم

که دوستم  یبا ازدواج با زن خوامیو شاد حقمه و نم

رو دوست داره ...  گهید یکیبهتر بگم ...  اینداره ، 

 ببازم ! مویتمام زندگ



 

 شد ... رهیخ شیبه بشقاب غذا نفس

داشت ... او حامد را به  تیحامد واقع یحرف ها تمام

مرد خوب ، دوست داشت ... اما عاشقش  کیعنوان 

 نبود !

 یاونو دوست دارم ... ول یدونستی_ از اول م

 ی... پس چ میکن ی... ازدواجمونو ... رسم یخواست

 ... شد ... حاال ؟

کند  یحرف بزند و جمله بند یبه خوب توانستینم یحت

 زدیالکن حرف م ی... مثل انسان ها

 نمیبب گهیل سال دتا تهش جلو برم و چه خواستمی_ م

دارم و زن و بچه ام دورمو گرفتن ...  یخوب یزندگ

عروس تو نگاهت  هیشوق  دمیچند روز ... د نیاما ا

... نگاهت ماتم داره ... انگار قراره به مسلخ  ستین

 ! یبش دهیکش

تر  نییرا پا شیجلوتر آورد و صدا یرا کم سرش

 آورد

 خوامیم ... من روح تو رو خوامی_ من فقط جسمتو نم

... فقط  ذارمیشب که سر رو بالش زنم م خوامی، م



 من باشه  ِشیسرش کنار سرم نباشه ، بلکه فکرشم پ

! 

 سرش را تکان داد دییبه تا نفس

...  یهست ی... تو آدم خوب یگرفت یدرست می_ تصم

 ! یحروم ِ من بش یفیخوب ... اونقدر که ح یلیخ

که  ینبود ... تو انقدر خوب بود نی_ منظور من ا

که اصال قصد ازدواج نداشتم ، عاشقت شدم و  یمن

 یکیاز بد ِ روزگار ...  یخواهان ازدواج با تو ... ول

... پس گرفتنش هم کار من  دهیزودتر از من قلبتو دزد

 ! یریقلبتو پس بگ یخوای... چون خودتم نم ستین

 ؟ میبگ ی_ به پدر و مادرمون چ

بمونم و  رانیا تونمینم دمیفکر کردم د یرچه گمی_ م

اومده که مجبورم برم  شیپ یبرگردم ... کار دیبا

پدر و مادرش دل  ورانیاز ا تونهیآلمان و نفس نم

 بکنه !

 قبول کنن ؟ یکنی_ فکر م

... چکار  میمنو تو نخواه ی_ مجبورن ... وقت

 بکنن ! خوانیم

 ؟ ی_ کارم چ



 به نفس نگاه کرد یزد و با مهربان یلبخند

 نجایو تو ا گردمی_ کارت سر ِ جاشه ... من برم

 ینداره روابط شخص یلی... دل یهوش و حواس من

 ! میکن یمونو با کار قاط

 سرش را تکان داد دییهم لبخند زد و به تا نفس

 

را  یگرید توانستی... او نم گفتیراست م حامد

 دوست داشتته باشد !

را  یو او نوبت عاشق شودیعاشق م کباریآدم  قلب

 مصرف کرده بود ... هرچند به اشتباه !

اش برباد  یکه او اسکارلت بود و زندگ یراست به

 رفته بود !

 

 را دست گرفت فشیبلند شد و ک شیجا از

 خونه ؟ یبری_ منو م

 انداخت و سرش را باال گرفت زیبه م ینگاه حامد

 ! ی_ نذاشتم درست غذاتو بخور

 م ... ممنوننداشت لی_ از اول م



 را به نفس داد نیماش موتیهم بلند شد و ر حامد

 ! امی، منم حساب کنم و ب نی_ برو بش

رفت  رونیسر تکان داد و از رستوران ب دییبه تا نفس

... 
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عادت  یبه شب زنده دار گریصبح فکر کرد ... د تا

 کرده بود ...

 عادت کرده بود !هم گاریس یو بو گاریدود س به

 بود! گاریس نی غارش هم ِاریو  قیتنها رف ایگو

 دیکشیو ژست گرفتنش م حیتفر یاول برا یروزها

... اما کم کم بهش عادت کرد و اکنون ... با هر 

 !شودیم گاری، گرفتار س یگرفتار



 ینبود ... دلش راض یراض تشیهم از وضع خودش

 نبود ... یزندگ نیبه ا

نبود  یکوفت گاریس نیا دنیو کش ییبه خاطر تنها اگر

 یشکالت یمتر یسانت ۴ گاریس کی، اکنون همدمش 

 ی، سر رو گاریبه کام گرفتن س ینبود ... بجارنگ

خسرت دود  یو به جا گذاشتیمادرش م یشانه 

 ! ختیریمکردن ، اشک

 ! شدیحالش بهتر از االنش م حتما

 

شب گذشته سرخ شده و قلبش  یخواب یاز ب چشمانش

 ... دیکوبیامان م یب

شد و به طرف  نشینشده بود که سوار ماش ۶ ساعت

 پدرش راند یخانه 

 چیه گری، قول داده بود د  زدیبا مادرش حرف م دیبا

 با مادرش نداشته باشد ییراز مگو

 یافتاده تا چاره ا یچه اتفاق گفتیبه مادرش م دیبا

 !شدیاند یب

 و با آسانسور باال رفت بردنگیرا داخل پارک نیماش



 دیکل ایرا در قفل چرخاند ، اما در باز نشد ، گو دیکل

 پشت در قرار داشت ... یگرید

 داریبود پدرش ب دواریشد زنگ بزند و ام محبور

 نشود

ر زنگ واحد را فشرد با نیدوم یو برا دینشن یجواب

 دیخواب آلود پدرش را شن یو پس از آن صدا

 ؟ هی_ ک

 _ منم بابا

صورت  دنیبا تعجب در رارباز کرد و با د منصور

 ختیو چشمان سرخ نفس ، دلش فرو ر دهیرنگ پر

 _ سالم

 شده بابا؟! ی_ سالم ، چ

 ... بردی... خوابم نم یچی_ ه

؟ راستشو  نجایا یاومد یخواب یسحر از ب ی_ کله 

 بگو نفس !

 یمدام صداها شبیبابا جونم ... د ستین یزی_ چ

تا هوا  گهی، د دمینخواب دمی... ترس دمیشنیمختلف م

 راحت بخوابم ! نجایروشن شد اومدم ا



در کنار رفت و  یبه ظاهر قانع شد ... از جلو منصور

که نفس به اتاقش برود، چشم از او بر  یتا زمان

 نداشت !

 را صدا زد نیرکشان رفت و نازناتاق مشت به

 چشمانش را باز کرد و دوباره بست یکم نینازن

 شده ؟ نفس بود؟! ی_ چ

 زده ! یگند هی_ غلط نکنم ، باز 

حرف منصور به سرعت چشمانش را باز کرد و  با

 تخت نشست ... یرو

 شده ؟! ی؟ مگه چ یگیم ی_ چ

 ! نجای؟ کله سحر اومده ا ینیبی_ نم

 ! ستیلش که ن_ خب ... بار او

 یزیچ هیکرده ...  هیکه گر زننی_ چشم هاش داد م

... برو باهاش حرف بزن ..  کنهیرو داره پنهون م

 شده ! نکنه با حامد حرفشون شده ! یچ نیبب

بودن ... بعدش  رونیبباهمشام شبی_ نه بابا ... د

 من زنگ زدم گفت خوبه و برگشته خونه !هم

 _ پس چشه ؟



 و لباسش را صاف کرد ستادیا نینازن

 هیبخواب ...  ری... تو هم بگ پرسمیازش م رمی_ م

 ! یلیامروز تعط

 ؟! ادینفس ، خواب به چشمم م الی_ با فکر و خ

... بخواب  شهیدرست نم یزیهم چ دنتی_ با نخواب

 زنمیباهاش حرف م رمیمن م

تخت دراز  یرفت و منصور رو رونیاز اتاق ب نینازن

 دیکش

 رهیاش گذاشت و به سقف خ یشانیپ یرا رو دستش

 شد

 بگذرونش ! ری.. به خ ای_ خدا
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در به سمتش  یمادرش در آستانه  دنیبا د نفس

پرواز کرد ... خودش را در آغوش امن مادرش رها 

 ... ستیکرد و گر

اش بلند نشود و به گوش  هیگر یبود صدا مواظب

اشک  ختنیمانع ر توانستیپدرش نرسد ... اما نم

 بشود شیها

 ؟یکنیم هیشده ؟ چرا گر ی_ چ

 _ مامان ... حامد ...

ماالمال از درد  یبا ترس از تکرار گذشته و قلب نینازن

 صورت نفس را قاب گرفت

چکار کرده  سرت آورده ؟ یی_ حامد چکار کرده ؟ بال

 هیگر یها یو ها رونیب یسحر از خونه زد ی

 ؟ یکنیم

 دیاش را باال کش ینیرا باال انداخت و ب سرش

،  رسهی_ نه مامان ... حامد آزارش به مورچه هم نم

 چه برسه به من !

نفس ِ حبس شده اش را رها کرد و سر نفس  نینازن

 اش چسباند نهیراربه س

 ! یتو که منو کشتشده دردت به جونم ؟!  ی_ پس چ



... من  گهی... م میازدواجمونو بهم بزن گهی_ حامد م

 گذشته ام ! ریهنوز درگ

و به  دیاخم کرد و سر نفس را عقب کش نینازن

 شد رهیصورتش خ

 گه؟یم نویکه حامد ا ی_ تو چکار کرد

 بارمی ینکردم ... برا یکار چی... به خدا ه یچی_ ه

عاقل باشم و عاقالنه رفتار کنم ...  خواستمیشده ، م

بشم و  هیعشق و عاشق ی هرچ ِالیخیب خواستمیم

 یدردسر زندگ یب خواستی... دلم م میبچسبم به زندگ

 شهینم ی... ول یکنم و طعم آرامش رو بچشم ... ول

 که مقصره ! نهینداره ... ا یری... حامد تقص

 مشت به قلبش زد و ادامه داد با

... مدام فکرم به گذشته  رهیگیآروم نموامونده  نی_ ا

اشکان ، قول و قرارش ...  ی... به حرفها رهیم

، بدنم قفل  شهیم کیحامد بهم نزد ینگاهش ... وقت

... دستهام  رهیگیوجودمو م یترس همه  ... کنهیم

 ! لرزهیو تنم م زننیم خی

 نکهی، ا یطور شد نیشد هم کی_ اشکانم بهت نزد

 ! شهینم لیدل



بد  یتجربه  هی... من تازه  کردی_ اون موقع فرق م

سال گذشته و  هیرو از سر گذرونده بودم ... اما االن 

به حامد گفت کم کم  یدکترم گفت خوب شدم ... حت

 بشه تا بهش عادت کنم ... کمینزد

 موضوع بحثتون شده؟ نی_ خب ... سِر هم

که دوسش ندارم ...  دهی_ بحثمون نشده ... حامد فهم

کنم که تو  یزندگ یعمر با زن هی تونمینم گهیم

 ! نمیبیرو م یگریخودم د یبجا یچشمها

 

 تخت نشستن ...  یاخم کرد و با نفس رو نینازن

را چه  شانیبودند ... اما آبرو یحامد منطق یحرفها

 ! کردیم

 آمد ! یکوتاه نم نباریا منصور

 ! زنمی_ من با حامد حرف م

 یزیخانواده هامون چ خوادی_ نه مامان ... حامد نم

 دی... گفت بگم با شهیدار م حهیبدونن ، غرورش جر

 شمارو ترک کنم ! تونمیبرگرده آلمانو من نم



حرف که مسخره اس ... خودش گفت کارهاشو  نی_ ا

بابات قبول  ی، فکر کرد دیکن یزندگ نجایکه ا کنهیم

 ؟ کنهیم

 خوادی... نم کنهیباهاتون صحبت م ادی_ خودش م

من نتونستم به  یبدونه ... ول یرو کس یاصل علت

 شما نگم !

 دخترم ! ی... خوب کرد یگفت ی_ خوب کرد

 کشهیحتما منو م ندفعهی_ بابا رو چکار کنم مامان ؟ ا

! 

بخون ... چرا بکشه ؟  اسی ی هیآ ی_ اِ ... تو ام ه

...  گهید نهیهم یبرا ی؟ نامزد یمگه خالف کرد

 که از طرف تو نبوده ! نبارمیا

 ! فهمهی، م زهیت یلی_ بابا خ

 یبدبخت نی_ بسپارش به من ... هرچند که تمام ا

از حد  شیب یها تی، به خاطر حما میکشیکه م ییها

 بسپارش به من !بازم یمن بوده ... ول

 یبا لبخند مادرش را نگاه کرد و مجدداً اشک ها نفس

مادرش  ی نهیروان شدند ... محکم سرش را به س

 چسباند و دستش را دور کمرش حلقه کرد



...  یخوب یلی... تو خ یمامان ... مرس ی_ مرس

 دوستت دارم ! یلیخ

نفس بند شد و  یبه نوازش موها نینازن دست

 ماند ... رهینگاهش به پنجره خ

رو به  ایدن ی، انگار همه  یاومد ایتو به دن ی_ وقت

منو بابات دادن ... بعد از سال ها خدا تو رو به ما داد 

 یما ... لبخند ما ... خنده  یزندگ یهمه  ی... تو شد

...  گرفتی، قلبم ضربان م کردمینگاهت م یما ... وقت

 یانگار تو بهشت نشستم .... وقت یدیخندیم یوقت

...  دیرسیبهشت به مشامم م یوب دمتیبوسیم

و تو قد  شدیوز بهتر از قبل مروزگارمون هر ر

و راه  یزدی... حرف م یدیخندی... م یدیکشیم

...  می... عاشقت شد یکردیم یدلبر یو حساب یرفتیم

 تونهیمن و هم بابات ... آدم تا بچه دار نشده ، نمهم

 چیرو درک کنه ، چون به نظرم ه یعشق واقع یمعن

!  ستیعشق پدر و مادر به بچه ن یبه اندازه  یعشق

تا  گذرنیخودشون م یفقط پدر و مادرن که از همه چ

 هیکه مبادا گر ذاشتمتینم نیبچه راحت باشه ... زم

، با استرس  یرفتیچهاردست و پا راه م ی... وقت یکن

و زود بتونم بغلت کنم  یوفتیکه ن ستادمیا یکنارت م

 یرفتیتو قدم به قدم راه م ازهم ب یراه افتاد ی... وقت



که  یاز روز ی... وا ومدمیقدم دنبالت مو من قدم به 

 دمیدی... مرگمو به چشم م مردمی... م یشدیم ضیمر

وقت  چی... ه دمیخندیو با تو م کردمیم هی... با تو گر

نتونستم بهت نَه بگم ... نه خودم ، نه گذاشتم بابات 

 ی... حت شمچ میگفت یخواست یبهت نه بگه ! هرچ

که تو  یزیمون مثل االن نبود و چ یوضع مال یوقت

داشتم و قرار  یگرون بود ... اگه پول یدوست داشت

که تو  یزیخودم خرجش کنم ، باهاش چ یبود برا

بچه  ستم،ینمن مهم گفتمی... م دمیخریرو م یخواستیم

... دلم  یخوایجدا م یخونه  یگفت یام مهمه ! وقت

 بهت نَه بگم ... ومدین
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...  یازم دور بش دمیترسی... م یتنها باش دمیترسیم

 هی... گفتم  یدور بش شتریبا مخالفتم ب خواستمیاما نم



و حواسمونم بهت هست و تو هم  میریگیخونه برات م

شوهرت بدم  خواستیدلم نم ی... حت یایمستقل بار م

مستقل شدن ،  ی... برات خونه گرفتم که به هوا

...  جایو ب ادی! امان از اعتماد ز یازدواج کن ینخوا

 دمیفهم یاز حد ... وقت شیامان از دوست داشتن ب

که تو  یاون ی، خوشحال شدم ... حت یعاشق شد

 گفتمیدوست داشتم ... م دهیرو ند یدوستش داشت

. خوب بارش آوردم ... نذاشتم .. هینفس دختر عاقل

بشه  یبه دلش بمونه ... نذاشتم عقده ا یزیحسرت چ

و کم از  یکن یکارها بهتر زندگ نیبا ا کردمیم... فکر 

افسوس ... افسوس  ی... ول یشاهزاده ها نداشته باش

 زنهیبهت ضربه م ییاز جا شهیکه چرخ ِ گردون ، هم

 ی هیناح از کردمیوقت فکر نم چی! ه یکه توقع ندار

 وقت ... چیبشم ... ه تیتو انقدر اذ

 ... ختیدلش را زد و نفس اشک ر یحرف ها نینازن

شود ... او هم فقط دلش را  نگونهیا خواستیهم نم او

باخته بود ... قمار کرده بود و هرچه داشت را باخته 

 بود ...

را  یبجز اشکان کس توانستیخودش نبود که نم دست

 دوست داشته باشد



او ... هنوز  یها یخودش نبود که با تمام نامرد دست

 هم عاشقش بود ...

که دوستش ندارد ،  یبا ازدواج با کس خواستیم

 کند ... هیخودش را و قلبش را تنب

در  شیبرا یسخت تر هیافسوس که روزگار تنب اما

 نظر داشت ...

 مادرش ... یاشک ها دنید

 او ... یهم به خاطر حماقت ها آن

 بدهد ! نگونهیرا ا یهمه عاشق نی.. مزد انبود . حقش

 حق ِ مادرش نبود ... نیا
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 ماجرا کم مامده بود سکته کند ! دنیبا شن منصور



گفته بود که حامد و نفس به تفاهم  شیبرا نینازن

 زدیم رونیو منصور آتش از چشمانش ب رسندینم

 

 نیتو کم گذاشتم که ا تیترب ی_ نفس ... نفس ... کجا

به درگاه خدا کردم که تو رو بهم  ی... چه گناه یشد

خدا ... مردم با ده تا پسر و دختر انقدر  یداد ؟ ا

 که سر من اومد ! ادیسرشون نم بتیمص

 یه ها... مثل دختر بچ ختیبغض کرد و اشک ر نفس

... چرا که پدرش تمام پناهش  کردیم هیپناه گر یب

 بود !

بهم  یعروس کینزد شهینم یگیبه حامد م یری_ م

 سر حرفش بمونه ! دیزد و با

انداخت و به زور  نییبغض کرده ، سرش را پا نفس

 توانست جواب دهد

کردم ... قبال  کی... اگه بگم خودمو کوچ تونمی_ نم

باهات  تونمیبهش گفتم حرفتو عوض نکن و من نم

 تمومه ! نمونیب یهمه چ ای ایب ایگفته  ی، ول امیب

 سرش را تکان داد و در خانه راه رفت منصور



 نی_ معلومه که لج کرده ! حقم داره ... پسره به ا

از  دهی... البد صالح د دهیرقص یزد ی، هرساز یخوب

قولش  ریکه ز ستین یدورت کنه ... وگرنه آدم رانیا

 بزنه !

_ به هر حال اونم تا االن به مادر و پدرش گفته که 

 ! هیمنتف هیقض

کرده ... هم اون ، هم تو ! مگه شماها  جایب یلی_ خ

؟  دیدوزیو م دیبریکه خودتون م نیسر و صاحاب یب

 ؟! دی؟ پدر و مادر ندار دیمگه بزرگ تر ندار

 _ بابا ...

_ خفه شو نفس ... نذار روت دست بلند کنم ... نذار 

 یکنم تا ادب بش هتیتنب امیهمه سال تازه ب نیبعد هز ا

! 

 یتو سر نفس خال ی_ بسه منصور ... چرا دق و دل

 ! لرزهیم دی؟ بچم داره مثل ب یکنیم

 از دست توئه ! کشمیم ی_ تو حرف نزن که هرچ

 را باال برد شیجلو رفت و مثل منصور صدا نینازن

و ادبم  یمنم بزن یخوای؟ نکنه حرف بزنم م هی_ چ

 ! یکن



فاصله گرفت  نیفشرد و از نازنهم یلب رو منصور

سال  ۳۵نبود بعد از  دی... اعصابش خورد بود و بع

 زنش بلند کند ! ی، امروز دست رو یزندگ

 

مرد ...  هی ی؟ برا یچ یعنیآبرو  دیدونی_ شماها نم

 ! ستیروش نمهمتر از آب یچیه

، فقط شما  میآبرو هست ی_ آره خب ... ما زنها همه ب

 ! هیآبرو چ دیدونیمردها م

 گهید گمیبهت م یچ هی...  نی_ حرف نزن نازن

 جمعش کردها ! شهینم

...  دی_ مامان ... بابا ... بسه ... تو رو خدا بس کن

و  میدینرسبود که به تفاهم ینامزد هیتموم شد ... 

 نمیسال به سال شماها رو نب تونمیتموم شد ... من نم

 ... تمام ! رمی... باهاش نم

 گهید ای،  یبا نظرش موافق یگیبه حامد م یریم ای_ 

 نه من نه تو !

، از اول  یتو بگ یبگم هرچ رمیبابا ... نم رمی_ نم

و با زبون  زنهیبهش گفته بودم ... خودش داره پس م



... من غرورمو خورد  خوادیمنو نم گهیم یزبون یب

 ! کنمینم

غرور کاذب ِ تو  نیکه از دست ا رمیمن بم ی_ ا

تو  گفتیراحت بشم ... د ِ اگه دوستت نداشت که نم

 کارخونه بمون و به کارت ادامه بده !

 جداست ! نمونیب یو کار ما از روابط عاطف ی_ دوست

به  یزبون دار زیهمه چ ی... بجا ی_ فقط زبون دار

 ! یبزرگ نیا

 را از دو طرف باز کرد و نشان نفس داد ! دستانش

 نفس ...  زنمی_ حرف آخرمو م

 را در هم کرد شیشد و اخم ها کیبه نفس نزد یقدم

 ؟یرینم یاز ما دور نش نکهیبه خاطر ا یگی_ م

 _ بله ...

، خودتم باهاش حرف  کنمی_ من با حامد صحبت م

آلمان .. فوقش چند  یریبزن ... اگه الزم بود هم م

ازدواج  نیاگه ا یسال برو خوب نبود برگرد ... ول

 ! ندازمینگاه تو روت نم گهیبهم بخوره ... د
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 سال بعد۷

 

 .پرهام لبخند زد .. دنیباز شد و با د در

 _ سالم خاله

 ... تولدت مبارک! زمی_ سالم عز

که دستش بود را به پرهام  ییپا خم شد و کادو یرو

 داد

 شماست یبرا نی_ ا

 _ ممنونم خاله

لبخند زد  نایل دنی... با د ستادیو ا دیرا بوس صورتش

 به جلو برداشت یو قدم



 ی_ سالم ، خوش اومد

 یتولد بچه  شاالی... ا گمیم کی، تبر زمی_ سالم عز

 ... یبعد

لباسش به اتاق  ضیتعو یو نفس برا دنیدو خند هر

 رفت ...

و لباس نقره  دیو فرش کش یمشک یداخل موها یدست

 رنگش را مرتب کرد یا

 یمرد دنینرفته بود که با د رونیکامل از اتاق ب هنوز

 شد ! خکوبیسر جا م شیروبرو

 _ سالم

توجه  یبجواب فقط سرش را تکان داد و خواست  در

 از کنارش بگذرد...

 خوشحالم ! دنتی_ از د

 ! ستمیمن اصال خوشحال ن ی_ ول

 رفت نایو به طرف ل دیسرعت بخش شیگام ها به

 را باال برد  شیدست ها نایبزند ، ل یحرف نکهیاز ا قبل

نذاشت بهت بگم  عادیشد و م یدفعه ا کی_ باور کن 

! 



 _ االن خوب شد ؟

 بدم ؟ حیخودم توض شهی_ م

اشکان  الیخ یو به صورت ب دیبا حرص چرخ نفس

 نگاه کرد

 حی، توض نتتیدلش نخواد بب یکی؟  یحی_ چه توض

 داره ؟!

 کرد و سرش را تکان داد یمردانه ا یخنده  اشکان

 ندیتوانست صورتش را بب یلحظه ا یبرا نفس

مرد  کیرنگ شده و چهره اش  دیسف ششیر خط

 ...بود دهیکش شیکامل را به نما

 

که اشکان مچ دستش را  ردیخواست فاصله بگ نفس

 گرفت

 تو اومدم ! دنی_ به خاطر د

 نایرو به منو ل یو مهمون یومدیم نجایا دی_ حتما با

 ؟یکردیزهر م

اگه آره  ؟یدادیجوابمو م ومدمیسر راه م گهید ی_ جا

 باهات حرف بزنم! امیب گهید روزی، بگو تا 



 با شما ندارم ی_ من حرف

 ... ایمن دارم ... ب ی_ ول

که مچ دست نفس در دستش بود ، دستش  همانطور

 و او را به اتاق پرهام برد دیرا کش

و از  ی؟ گفتم زن گرفت یکنی_ معلوم هست چکار م

 دستت راحت شدم !

 حرف دلته؟ نی_ ا

 _ معلومه!

 ابرو باال انداخت و با لذت به نفس نگاه کرد اشکان

 دمیشن عادیکه از موقت نبود رفته بودم  یلی_ خ

 بهم خورده ! ارویبا اون  تینامزد

 دهن لق ! عادی_ م

 به دوستش کمک کنه ! خواستهی_ فقط م

به تو  یربط چیننو حامد ه ی_ بهم خوردن نانزد

 نداشته !

و اخم  تیآمد و با جد رونیب یاز غالب شوخ اشکان

 اش شد رهیخ

 !؟ی_ هنوزم ازم متنفر



 دیو نگاهش را دزد دیآه کش نفس

 وقت ... چیوقت از تو متنفر نبودم ... ه چی_ من ه

 با دست به تخت پرهام اشاره کرد  اشکان

 م؟ینی_ بش

 یحرف جلو رفت و نشست ... اشکانم با کم یب نفس

 فاصله کنارش نشست

 درست کنم! زوی_ اومدم همه چ

 ! یچی... ه شهیدرست نم یچی_ ه

 فرصت به من بده ! هی_ 

 رهینگاهش را باال آورد و به چشمان اشکان خ نفس

 شد

عمرم که  یسالها نیکه بهت بدم ، بهتر ی_ با فرصت

 !شه؟یپدرم زنده م ای گرده؟یتباه شد، برم

 داد یزیبا بهت اخم کرد و سرش را تکان ر اشکان

 نداشتن که ... ی_ پدرت ؟ فوت شدن؟ سن

 به دستانش نگاه کرد و سرش را تکان داد نفس

 ه کرد ... از دست منو کارهام سکته کرد!_ سکت

 _ متاسفم



سال خودمو  ۷!  خورهیدردم نم چی_ تاسف تو به ه

کردم بزرگ بشم ... آدم بشم ...  یاز نو ساختم ... سع

و  رمیگیخلف ... تازه دارم جون م یبشم بچه 

باز حماقت کنم ... اگه اومدنت به خاطر منه ،  خوامینم

قبر مرده  نیبرگرد ... ا یکه اومد یاز همون راه

 ! ستیتوش ن

 _ نفس !

بابام  دی... تو و عشق ِ تو ... باعث شد اری_ اسمم ن

 سال تمام با من حرف نزنه ! کیتو روم نگاه نکنه و 

، چند سال تو  دمیکش یکنم ... منم سخت_ اومدم جبران

 یکی، از نو خودمو ساختم و شدم  بیمملکت غر

 دمیهارو خط کش یگذرون خوش ی... دور ِ همه  گهید

 توئه! قیبشم که ال یتا آدم

 نداره! یحنات برام رنگ گهی... د رهی_ د

 کنم ... ی_ اومدم ازت خواستگار

 دیپوزخند زد و با افسوس آه کش نفس

 دمیخط قرمز کش هی_ من دور ِ ازدواج 

 ! کنمی_ من اون خط قرمزو پاک م



ه ... ... اون نفس سابق مرد یزنیمنم منم م یادی_ ز

وقت  چیه گهی... د شهیحرفها خام نم نیبا ا گهید

 ! شهیعاشق نم

... اومدم هر جور  رمیتا از تو اجازه بگ ومدمی_ من ن

 ! شهیهم یکنم ... براشده تو رو مال ِ خودم

 بلند شد شیزد و از جا شخندین نفس

متوهمت کرده ... من قلبمو از  یادیاروپا ز ی_ هوا

 گذاشتم !در آوردمو جاش قلوه سنگ نهیس

 شیرفت و اشکان با حرص به موها رونیاتاق ب از

 چنگ زد
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 مشروطی#زندگ

 یانیپا پارت

 

 یی، بجز جا رفتیم یینگاهش هرجا یآخر مهمان تا

 بود ستادهیکه او ا



  کردینگاهش را حس م ینیتمام مدت سنگ اما

 شاد باشد هیباشد و مثل بق تیاهم یکرد ب یسع

 رادفراموش کرده بود ! دنیکه خند هرچند

و منتظر ماند تا او برود و  دیرس انیبه پا مجلس

 سپس به خانه برود

و از  دیکرد و پرهام را بوس یخداحافظ عادیو م نایل  از

 رفت رونیخانه شان ب

به  ییرا باز تکرده بود که صدا نشیدر ماش هنوز

 دیگوشش رس

تا  کنمیم ی... هر کار ومدمیباخت ن یبرا نباری_ من ا

 ! یبش یتو راض

اشکان نگاه  یو به سرتا پا دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 کرد

بد اخالق  یدختر سن باال هیبا  یدار ی_ چه اصرار

 ؟یازدواج کن

 ! شهیحرفها سرش نم نی_ دل که ا

 ! تی_ برو دنبال زندگ



من مشروطه ...  ی... زندگ ییمن تو ی_ زندگ

 ! ینفسم باش نکهیمشروط به ا

  ختینکرده بود ... اما قلبش فرو ر یرییتغ نظرش

شد و دور شد ...  نشیحرف سوار ماش یزد و ب لبخند

امشب بعله را  نیاز او دور شد که مبادا با زبانش هم

 ... ردینگ

 

 

 انیپا
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 زانمیعز سالم

 هستم یباد

 یهمگ یاز همراه ممنون

که اشکان گفت  دیدیرمان بازه اما د انیپا نکهیا اول

 رمیکنار نم رمیتا بعله نگ نباریا



 معلومه انیپا پس

مستقل داشته    یهفت سال نفس زندگ نیا نکهیا دوم

رو  یزیو سرش به کارش بوده و باباش تحمل آبرور

 نکرده و تمام

 که بچه دار شدن عادمیو م نایل

ساخته  شویبهتر ، زندگ یزندگ یرفته بوده برا اشکانم

 و برگشتع

سال  ۷بعد از  خواستیبگم واقعا دلم م دیآخر با در

اشکان و نفس باشه که حتما حتما  نیعاشقانه ب یکم

 شهیلحاظ م یسخه چاپدر ن

 تمومش کن دیانقدر به من گفت اما

 رمان تموم بشه نیا خوادیفقط دلمون م ما

 میخسته شد ما

 یدیکشش م چقدر

 و فالن و فالن ادیچقدرلوسه و عشوه م نفس

 یبرا دیو اگر موند دیرمانو دوست ندار نیواقعا ا دمید

 شهیم یباالخره چ دیکه بفهم نهیا

 کنهیبا اشکان ازدواج م آخرم



 ! شهیموفق م نباریگذاشتم اما گفتم که اشکان ا باز

و  دیمدت من و رمانم رو تحمل کرد نیکه ا خوشحالم

 دیهمراهم بود

و  دیصفر را زودتر شروع کردم تا بخون لومتریک رمان

باز هم همراهم  دیو اگر دوست داشت هیچ ادیدستتون ب

 دیو منو خوشحال کن دیباش

که خسته شده و  یکه گذاشتم و چشم یان وقتجبر به

خواسته رو دارم که  نیدرد گرفته ا پیکه از تا یدست

 دیمنم همراهم باش یبا رمان بعد

 توننیو نم ادیاز قلمم بدشون م یاگر بعض هرچند

 تحمل کنند ، حرفش جداس!

در  میو بتون دیداشته باش یخوب یروزها دوارمیام

 مینیرو بب گهیزمان همد نیزودتر

 یاعلی


