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 .به نام خداوند لوح و قلم

 

 نام اثر: آرام بغل بگیر مرا

 ژانر: عاشقانه، اجتمایع

 پایان: خوش

 نویسنده: ریحانه کیامری

 

ها  ی گوش کر کن آدم چه جای امنی است آغوشت؛ وقنی که از همهمه

 ...آورم به مأمن سکرآور بازوانتپناه یم

کوبد دیوار یمدر و  سخت بههای پرتکرار، ام ناتوان از تپشقلب دیوانه

 ...اتی ستیر و مردانهخود را با لمس سینه

 ...بافند از لمس رج به رج با تو بودن هارسانگشانم قصه یم
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ی عطر تنت، به تنفس در هوایی که تو در معتاد شده ام به شمیم دل انگیر

، حنی به استشمام رایحهآن نفس یم  ...ی ادوکلنتی تلخ و گزندهکشی

است!  آرام بغل بگیر مرا، که روح زخم خورده ام ترک اه من آرامگ آغوشت

 ...برداشته از جفای روزگار

ی عشق را در گوش جانم زمزمه کن  ...آرام بغل بگیر مرا و آوای دل انگیر

آیند در هایی که به رقص در یمآرام بغل بگیر مرا که من رسشارم از ترنم واژه

 ....کنار نام تو

 

 به و  نشستم تختم روی یمڪبیدار شدم. خواب  زور از مثل هر روز به 

ه شده، نصب رو  به رو  دیوار  روی هڪ اینفره دو  سڪع قاب  .شدم خیر

 :ردمڪ زمزمه آروم و  شیدمڪ جانم عمق از  سوز  پر  آه ڪی

  اشڪ ، وقتا  بعضی  شهیم سخت چقدر  نبودنت هڪآخ _
 

 تو  مونزندگ

 ...دلتنگتم یلخی هڪ روزایی  اون از  امروز . شد یم فریز  سڪع همون
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 دوا  رو   دردی سڪع با  زدن حرف هڪ موضوع این به ر ڪویل بعد با ف

ی  تخت از  رخوت با  نهڪنیم  شد   آویزون تخت از  هڪ پاهام. اومدم پاییر

 خم بدون هڪاین امید  به و  گشتم  هامدمپایی  دنبال به هامانگشت رس  با 

پیدا ه محض ب. بستم ثانیه چند  برای رو  هامچشم نمڪ پیداشون شدن

 خ اتاق ڪتر  قصد  به و  شدم بلند  جا  از . پوشیدمشون هامدمپایی  ردنڪ

 .رفتم در  سمت به نانڪ لخ

 نمڪ ڪتر  دستشویی  مقصد  به رو  نرمم و  گرم  مبدأ  هڪقبل از این

 سمجم هایڪاش. انداختم سڪع قاب به ایدیگه نگاه نیم و  برگشتم

ی  قصد  هڪ رو  پیش  رو در  ه مقصد را و  ردمڪ مهار  زور  به داشتند  ریخیی

گرفتم. پشت رسم در رو آهسته بستم، دستم رو روی در گذاشتم و تقریبا 

 :نالیدم

ین خاطراتمون تو این اتاق رقم خورد ، االن _ ؟ڪبهیی  منو؟ بینی یم جایی

 ؟؟چ   دلتنگیامو 
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. رد ڪ سقوط نارمڪروح رس خورد و دستم از روی چوب رسد و یر 

.  شدم خونه ڪوچ ڪ د سالنتا وار  گذشتم  پذیرایی  از  رمقیر  همچنان

 ردمڪ باز  رو  داره قرار  ورودی در  ڪنزدی راست سمت درست هڪ دری

 .شدم دستشویی  داخل و 

 ها صبح هڪم  انداختم ا در آینه نگایه به صورت سفید و رنگ پریده

  .شهیم روحیر  حسایر 

 :گفتم  خودم با  و  شیدمڪ امشده رنگ تازه ڪی دسنی به موهای مش

  ، آرایش یر  ، پوستم رنگ این با  وگرنه یهڪوم مشو ابر  از چشمخوبه ب_

 .شدمیم ارواح شبیه

ی  برخورد  با  و  ردمڪشیر آب رسد رو باز   پوست به رسد  آب قطرات اولیر

 .افتاد اندامم بر  خفیفی  لرز  صورتم
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ی دست و صورتم و مسوا ون دستشویی  از  زدن ڪبعد از شسیی . اومدم بیر

خونه سمت به ی دای ورود به پذیرایی واقع و ابت پ سالنچ سمت هڪ  آشی 

 .ردمڪ جڪشده راه 

 حاضی  قصد  به و  ردمڪ روشن داره قرار  اپن یگوشه  هڪجوش رو قهوه

 .برگشتم خواب اتاق به شدن

ی  روی هڪهام به روی دراور  ایستادم و به لوازم آرایش رو   صورت به میر

 .انداختم نگایه بود  پخش نامنظم

 مڪ هام و رژ صوریی سیایه پشت چشم خط ریمل، یمڪ 
 
 زینت  رنگ

 و  داشتمبر  دراور  نار ڪ جالبایس از  رو  فرمم لباس. شهیم صورتم بخش

  زرد  نوار  با  ایسورمه شلوار  مانتو . شدم پوشیدن مشغول
 
 رس  هڪ رنگ

ی   به تڪرسی  لوگوی هڪ ڪمش یمقنعه و  شده دوخته هاشآستیر

  .نجاق شدهس راستش سمت قسمت روی سینه سنجاق لڪش
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 داخل به املڪ رو  موهام. ردمڪینه رفتم و خودم رو برانداز ی آجلو 

 .زدم اممقنعه و  هام دست مچ به عطر  یمڪ و  دادم هل مقنعه

خانه به و  شدم جدا  آیینه از  امروزه هر  راریڪبا رضایت از وضع ت ی  آشی 

 ڪخن یمڪ قهوه تا  و  ریختم فنجان داخل رو  شده آماده یقهوه. رفتم

 هایروز  به رفتم؛ فرو  ر ڪف به باز  و  نشستم اپن نار ڪروی صندیل  بشه

 تصادف اون گذره،یم ازشون شهیم سایل سه هڪ بدی و  خوب

 دیه رس  اشخانواده دعوای موندنم؛ تنها  حمید، ناگهایی  مرگ و  ڪوحشتنا

 ....و خونه این و 

ی حال پرت شدم، گویسی با شنیدن صدای زنگ تلفن همراهم  به لحظه

 لبخند  صفحه روی افتاده اسم دیدن با  و  داشتمر ب  دستم نار ڪز رو ا

 .شد هاملب مهمون

 

 :گفتم  بالفاصله و  ردمڪ لمس رو  تماس برقراری نڪآی
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ی شدی؟ صدای دورگه _ اش سالم بر مهسا جاِن جانان ، چیه سحرخیر

 :رسید گوشم  به خط ور  اون از  شده بیدار  خواب از  تازه بود  معلوم هڪ

میم دارم!  سارا  نپاش زخمم رو  ڪمرو خدا تو دیگه نسالم، تو  _  از  میر

 من تڪرسی  تو  خواییم اگه گفت  دیشب خیر یر  خدا  از  بهزاد  این. خوایر یر 

. بری و  بیای ساعت رس  ارمندا ڪ یبقیه مثل فردا  از  باید  نی ڪ ار ڪ

 .المصب نداره شوچی  سڪهیچ با  باشه ار ڪ موضوع وقنی  هڪ دویی یم

 عوض رو  بود  دچارش االن هڪ یم شوچی حال زاریڪتصمیم گرفتم با 

 :نمڪ

 باشه یادم. زد  تو  ردنڪ آدم جهت در  نی ڪایول رئیس. باالخره یه حر  _

  .باشم داشته ازش رو ڪتش مالڪ امروز 

ی  هڪ مهسا  االن وضعیت به ر ڪو بعد با ف   من حرف این با  بودم مطمی 

فرسته و یم گوشش  پشت رو  اشژولیده موهای نشسته، و  شده بلند  درجا 
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یر از حرص رسخ شده ناخودآگاه زدم زیر خنده. اش حساهای گندیمگونه

ه رو  ام خنده جلوی نتونست هم عصبانیش صدای حنی  هڪطوری   .بگیر

ی  حاال  اتبینه،ڪالرامڪزهر مار ، مگه امروز نبینمت ، حسابت با _   !ببیر

  و ردمڪ صاف رو  گلوم  مصلحنی  یرسفه ڪبا ی

  :لویس جواب دادم و  دار  شڪبا حالت 

 !؟دارم دوِست هڪمهسا جونم ، عزیزم ، عشقم ، من _

 یڪاه اه ، ببند بابا حالمو به هم زدی رس صبح. ما رو باش زنگ زدیم به _

 ؟ نداری اریڪ! نهڪ همدردی ابراز  باهامون هڪ

 صبح هڪنه عزیزم ، ناراحت نباش حاال ، از این به بعد شبا زود بخواب _

ای مثل برو  و  نڪدل ما رو شاد با یه خداحافظی  االنم ، نشی  اذیت  دخیی

 .تڪرسی  بیا  شو  آماده خوب

 .چشم مادر بزرگ ، بای _

 .فاریس رو پاس بدار ، خدانگهدار_
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 بوق صدای سپس و  رد ڪام با حالت دلخوری برو بینیم بابایی حواله

 .آزرد رو  گوشم  منقطع

 .زدم اشگویسی رو همون جای قبلیش گذاشتم و لبخندی به صفحه

 با  من حال هڪ باشه داشته وجود  دنیا  لڪ تو  نفر  ڪی اگر  ڪشیر 

  ، باشه خوب بودنش
 
ین ، مهساست نفر  ڪی اون قطعا  و  دوست بهیی

 .ارمڪهم البته

 و  خوب دوست ڪی بارز یهاش رو ؛ نمونهره خویر هیچ وقت یادم نیم

 .همراه

ه و  ام زدم؛ رسد رسد شده، ویل خب از هیچ  دسنی به فنجان قهوه بهیی

 .شیدمڪ رس  رو  اشهمه بارهڪی

ی موبایلم به سمت در آپارتمان قدم برداشتم.  از جا بلند شدم و با برداشیی

 ڪمش یاناپهڪ جلوی عسیل روی از  هم رو  یمڪمش یفڪرس راه 
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 ساده هایفشڪ پوشیدن با  و  برداشتم  داره قرار  تلوزیون روی بهرو  هڪ

ون خونه از  یمڪمش راحت و   .رفتم بیر

 انداختم آسانسور  به هم نگایه ردمڪیم قفل رو  در  هڪدر همون حال 

 و  دادم جا  یفمڪ درون رو  لید ڪ. بود  ایستاده پنجم یطبقه در  هڪ

دم رو  آسانسور  یمهڪد وع. فشی  روی عددهای شمردن به  ردمڪ رسی

 وارد  درش شدن باز  محض به. رسید  دوم یطبقه به تا  طبقات شمارشگری 

 .زدم رو  ینگڪپار  یمهڪد و  شدم

ون آسانسور  از  ینگڪدن به پار رسیبا  ی  سوئیچ زمانهم و  اومدم بیر  ماشیر

 .درآوردم یفمڪ از  هم رو 

مستقیم به سمت پراید سفید رنگم گام برداشتم و با زدن دزدگیر پشت 

 ارمڪ محل سمت به ینگڪفرمان جای گرفتم و بعد از خروج از پار 

 
 

 .ردمڪ رانندگ
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 ڪترافی بودند و بدون دردرسی ها خلوت بود خیابونچون هنوز اول صبح 

 .رسیدم تڪرسی  به ،

ی  ردنڪ ڪبعد از پار   سمت به تڪرسی  اختصایص ینگڪپار  در  ماشیر

 .شدم آسانسور  وارد  دیگه خانم سه با  همراه و  رفتم آسانسور 

 هر  روال طبق هم من و  زد  رو  نظرش مورد  یطبقه یمهڪد شڪهر 

ی  رو  دوازده یشماره یمهڪد روز  دم. اولیر  آسانسور  از  هڪ شڪفشی

  .بودم من شد  خارج

  .شدم وارد   و  ردمڪ  باز  آخر  تا  رو  تڪباز رسی در نیمه

 داشت قرار  رئیس دفیی  نار ڪ راست سمت هڪبه طرف جایگاه منشی 

 با  و  انداختم باال  شانه تعجب با   خالیش جای دیدن با  اما  برداشتم قدم

ی فرئی اتاق تو  شاید  هڪ ردمڪ ر ڪف خودم  بودم ا هر ڪس باشه. تو همیر

ی   سالم صدای سپس و  امشونه به دسنی  برخورد  با  هڪ  جا  از  شڪ گفیی
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 ، رو  دستم ترس از  هڪ حایل در  و  چرخیدم رس  پشت به رسی    ع. پریدم

 :زدم نفس نفس بودم، گذاشته  قلبم روی

ی ، اوهویی  ، ِاهنی  ، ایرسفه یه بابا . سالم ڪوای! علی _ ی  اومده یهو  ؛ چیر

 دخیی  ریخت قلبم!  نی ڪی آدم سالم یمنهذاری رو شو ه دست یمنیومد

 .صبچ رس 

 زده مرشڪ به رو  هاشدست اریڪطلب حالت با  حاال  هڪمنشی بود 

 :ردڪیم براندازم اخم با  و  بود 

 ؟حاال خویر  تو؟ شدی تیتیش انقدر  حاال  تا  یڪاز _

 و  ردمڪ ترسم از  شده ڪآب دهانم را پر رس و صدا رایه گلوی خش

 :هسته جواب دادمآ

ی نیست. رئیسر آ _ ی  ؟الرؤسا جلوس نفرمودند هنوزه خوبم ، چیر

نه ، ویل احتماال تا نیم ساعت دیگه میاد ؛ آخه امروز ساعت نه یه _

 .ی مهم دارهجلسه
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ی  هڪتی خیر  از  نتونستم هم باز  ردمڪ تالش هڪهرچقدر   بهش انداخیی

 :بگذرم

 !مریدا مهمون امروز  هڪنگو گم چقدر امروز به خودت رسیدی! پس یم_

 پادزهر  از  استفاده با  فورا  چون نیومد  خوش مذاقش به الممڪگویا نیش 

 :براومد جانسوزش درد  رفع درصدد   متقابل نیش یفایدهیر 

 اتشده ور ڪ چشمای اگه البته رسمیم خودم به روز  هر  من وفت،ڪ_

 .نی ڪ باز  رو 

راتش شدم!  و از  فق ستون نگران هڪو آنچنان قری به گردنش داد 

 روی مینا  متقابل نیش ترفند  مواقع درصد  نه و  نود  در  معموال  هڪ آنجایی 

صد  رد ڪنیم اثر  من  ته االنصاف و  الحق   هڪ شدم دوم نیش زدن میی

 :بود همراهش هم دلسوزی از  هایی مایه

 دویی یم نه؟ڪ دعوات نیاد  جونت رئیس ویل ، نفهم ما  ، ور ڪباشه ما  _

 باشه زیاد  آرایششون ار ڪرمندای خانوم تو محل اڪ نمیاد  خوشش هڪ
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یی  دیدی یهو . داره مهمون  وقنی  مخصوصا  ،  اون مهمونا  جلو  اومد  شد  غیر

 از ! ها؟ رد ڪ ڪپا  دوستانه چندان نه هایروش با  رو  خوشگلت قرمز  رژ 

ی   ما    بود  گفیی
 
  بعدا

 
 !؟خانم مینا  نگفنی  نگ

س بهش من حرف این با  هڪانگار    چون شد  وارد  اسیی
 
 :اومد وتاهڪرسما

  شناسم ، راست یمله خب بابا توام. خودم اخالق سگیش رو یمیخ  _
 

گ

 وسط بینی یم یهو  تو  قول به. نمڪیم رنگشمڪ م،ڪرم یه االن یم

ون، امینی  خانم: گفت  نحسش صدای اون با  شد  بلند  جلسه  هم دیگه بیر

 .نبینمتون اینجا 

 بعد  ردمڪنمایشی رسفه  حالت به و  ردمڪدستم رو جلوی دهانم مشت 

 .زدم اشاره رسش پشت به وابرو  چشم با   بدجنش نهایت با  هم

 :گفت  من نامعقول اتڪگیج و مبهوت از حر 

 سارا؟ چرا یه واسه من چشم و ابرو یمچ  یم _
 

یای؟ خب مثل بچه گ

  ؟نی ڪیم معوج و  جڪآدم حرفت رو بزن چرا خودتو 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

15 
 

هایی رد و با چشمڪ ثڪم یمڪ هم اون ردم،ڪ وتڪدر پاسخش س

  :داد ادامه شده گشاد   ترس ز ا هڪ

 !وایساده رسم پشت االن هڪنگو _

 رسش پشت به رسیعا  هم مینا . دادم انڪرسم رو به عالمت مثبت ت

 هم پشت رو  لماتڪ زد یم موج صداش توی هڪ اضطرایر  با  و  چرخید 

  :ردڪ ردیف

  ...سالم جناب ِبه منش، ِام... من داشتم در مورد_

 هڪ حال همون در . نیست روش به رو  سڪن متوجه شد هیچ ناگها

ی  از  بود  من به پشتش  :غرید اششده ساییده هم به هایدندان بیر

مت هڪسارا به نفعته _  .نگیر

 از  شده رها  تیر  مثل و  رفت هوا  به امخنده ڪبا شنیدن این حرف شلی 

 اتاق دو  وسط و  سالن طرف اون هڪ خودم اتاق سمت به مانڪ چله

  .قرار داشت دویدم دیگه
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 .چرخوندم قفل در  رو  لید ڪ و  شدم داخل  و  ردمڪجله در رو باز ع با 

 بود  مشهود  صداش در  هڪ حریص با  و  وبید ڪبا مشت چند بار به در 

 :گفت

ون میای اتاق اون توی از  هڪباالخره _  ؟دیگه بیر

 اتاق یگوشه  جالبایس طرف به و  برداشتم امشونه روی از  رو  یفمڪ

 :رفتم

 یه من ار ڪتو رو. حاال تو منو ترسوندی ، منم  عزیزم ، این به اون در؛_

 .بود باالتر  ترسش دوز  مڪ

 وادار  رو  بقیه تا  نره باال  صداش ولوم نهڪیم سیع داره هڪمشخص بود 

 :نهڪن سالن توی اومدن به

 ارو ڪ این قبیل قصد  با  تو  ویل بود  منظور  یر  ارمڪای مرض ، من _

 .ردیڪ



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

17 
 

 بار  این و  در  پشت برگشتم رهدوبا ردمڪلبایس آویزون جا روی رو  یفڪ

 :باشه آروم صدام ردمڪ سیع هم من

ی خونت و اول صبح مفت و مجایی بردم باال شدم آدم بد؟ حاال  _ آدرنالیر

 !!نڪبیا و خویر 

 فضا  در  یمڪمح هایقدم  صدای سپس و  شد  وتڪبرای چند لحظه س

ی   منش ِبه جناب سالم  بعد  و  پیچید   .مینا به گوشم رسید گفیی

یف رئیس آقای هڪفهمیدم   نیست معلوم گفتم  خودم با . شدند   فرما  تشی

 بیای خودت ارمندا ڪ بقیه مثل باید  گفته  یا  آورده خودش با  هم رو  مهسا 

 !؟بری و 

 .خندیدم ریز  ر ڪو از این ف

 

ی   ار ڪ مشغول ، امپیوتر ڪ ردنڪ روشن با  و  نشستم ارمڪپشت میر

 .شدم
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.  شد  بلند  مگوشی  ڪپیام صدای هڪشته بود  دونم چقدر گذنیم

 ؟؟اتاقنی  سالم: بود  مهسا  طرف از  ردم؛ڪ باز  رو  ڪپیام

ی  روی ، رو  گویسی   و  ردمڪ تایپ براش رو  آره یلمهڪ  .گذاشتم  میر

هبعد از چند دقیقه تقه ی ای به در خورد و بعدش دستگیر ی در باال و پاییر

 !شد اما در باز نشد

شدم و در اتاق رو باز با لبخندی بر لب از جا بلند یاد اتفاق صبح افتادم و 

 .ردمڪ

 :ردڪیم نگاهم ڪو ڪمش و  بود  ردهڪابروهاش رو در هم گره 

؟ڪحاال چرا درو ، رو خودت قفل یم_  ار ڪچ   داشنی  بگو  و راستش نی

 !؟ردیڪیم

به  در  و  زدم اشبینی  ڪنو  به وتایهڪی آروم و با رس انگشت اشاره ضی

 :مردڪ باز  بیشیی  رو 

 .و، تا بگمماجرا داره، حاال بیا ت _
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 هم با  و  بستم رسش پشت رو  در . شد  وارد  و  شید ڪ یڪبه داخل اتاق رس 

ی  مقابل در  و  رویروبه دو  به دو  هڪ ڪمش چرم هایصندیل روی  میر

 .نشستیم داشتند  قرار  ارمڪ

 :جا شد و بیشیی لم دادمهسا روی صندلیش جابه

 ؟زده حرفی  شڪ رده؟ڪاذیتت  شڪبگو ببینم چرا در قفل بود؟ _

ی  وسط یجعبه از  اغذیڪ دستمال برگ ڪی و  ردمڪدست دراز   میر

. دادم رس  پرسوزی آه و  شیدمڪ باال  نمایشی  رو  بینیم. برداشتم عسیل

! شد  هول بود  شوچی  رس  از  فقط هڪ من العملسڪع این با  هڪ انگار 

 :شد خم جلو  به رو  و  دراومد  لمیده حالت اون از 

 !ده؟ تو رو خدا بهم بگوسارا چ  ش_

 گول  رسعت این به معموال  آخه ردم،ڪمه نگرانیش تعجب ین هاز ا

 نگران و  هول بیشیی  هڪ انگار  دید  رو  وتمڪس وقنی ... حاال  اما  خورد نیم

 :گفت  جدیت با  و  رفت هم تو  هاشاخم چون شد 
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 ...سارا_

ی حرفی رو داشت اما  ناگهایی  طور  به و  بلعید  رو  لماتڪگویی قصد گفیی

 :از جا جست

رم بره باالتر، االن یمم یه این روشو یمگمن هیچ  نیمدیگه هرچ  یه _

 .رسوقتش

 و  شدم بلند  جا  از  نمود یم معنی یر  برام هڪگیج شده از رفتار مهسا 

 :گرفتم  راه یمیانه در  رو  دستش

 تو؟ چته مهسا؟ چ  یم_
 

 ؟عجله همه این با  جا ڪگ

 :ردڪواریس برگشت و با دقت صورتم رو 

 چ  شده یا برم رس یم_
 

 ؟اغشگ

 !؟یڪرساغ _

 .گمیم رو  یڪدویی خودت خوب یم_

 !دونمنه واال، به جون خودم نیم_
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ون   :شیدڪعصنر دستش رو از دستم بیر

 یا نهیم_
 

 ؟گ

لشڪ مهسا  هڪ اومد یم پیش مڪ  همیشه معموال  بده دست از  رو  نیی

ی  همه دونم چ  باعث شده اما االن نیم گرفت،یم خنده و  شوچی  به رو  چیر

 گرفتم  تصمیم! بریزه بهم انقدر  من ڪوچ ڪ پرویی  مزه ڪی از  هڪبود 

 :نشده شیدهڪ ڪباری جاهای به ار ڪ تا  بدم فیصله رو  موضوع

ی نشده، چرا اینجوری یم_ ی ی  تو؟ نی ڪبه خدا چیر  .برات بگم تا  بشیر

. ردمڪ تعریف براش رو  صبح اتفاقات داستان من و  نشستیم هم نار ڪ

 :گفت  و  رد ڪ امحواله ویمر آ گردیی   پس خندید یم هڪ طور همون

 این و  اومدمیم زودتر   خودم اشڪآخ آخ، جای من خایل بوده . _

 مینا  این گفتم  خودم با . دادمنیم دست از  رو  موندیی  یاد  به یصحنه

 حاال . دراوردی رسش فیلیم چه تو  هڪ نگو ! ها جوریه یه امروز  قیافش

 ؟ندیدتون شڪ
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 .چه دلیله دونستم نگرانیش بابت دیده شدنم بهیم

ون اتاقش از  شڪ ر ڪنه ، خدا رو ش_  ارد ڪ رو  مینا  ویل. نیومد  بیر

 بودیی  بروفه« »زیبا  حس به زدم گند   حسایر  ؛ اومد نیم در  خونش زدییم

 .بود گرفته  خودش به صبح رس  هڪ

 :و با خنده ادامه دادم

 ؟؟ چ  شده بازردیڪحاال تو چرا یهو انقدر قایط _

 :با من من جواب داد

ی نشده...چ  یم..هام. _ ی  مڪخواسنی بشه مثال؟ فقط یه یچ  بابا...چیر

یی  روت  .ها داره دردرس  داشتنم خوشگل دوست. شدم غیر

تونستم حدس بزنم قضیه و خودش به حرف خودش خندید! تقریبا یم

ی  تفره هڪچیه اما خب از اون جایی   هڪونستم د بهیی  دیدم رو  مهسا  رفیی

 :ردمڪ عوض رو  بحث ابرایننب. ندم ششڪ این از  بیشیی  دیگه
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  ارمندا ڪ یبقیه مثل یا   اومدی رئیس با  ببینم، نڪخب تعریف _

 ؟بری و  بیای باید  خودت

 :ی زاری به خودش گرفت و نالیدبا این حرف من قیافه

 یه حاال . اومدم گوریش  به گور   خودِ  با  خوِن، هڪدست رو دلم نذار _

 آسفالت منو  نده هڪاز دهنت درنیاد جلوش سویی بدی ،  وقت

 .نگم سڪهیچ به هڪ ردهڪ حجت اتمام باهام آخه. نهڪیم

 موارد  در  جز  جنابعایل عنق داداش خان با  من دیدی یڪنه بابا تو _

وری و  اریڪ   ؟بشم المڪهم ضی

 :گفت  داد یم نشون رو  ده هڪبا نگایه به ساعت روی دیوار  

 بیاد  و  بشه ومتم اشجلسه دیگه اآلن نمڪ ر ڪف! دیره هڪاوه اوه، برم _

 فعال ! نه یا  دمیم انجام درست ارامو ڪ ببینه خودش قول به هڪ من اتاق

 .جون دوست

 .برو عزیزم_
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 داد  ونڪبلند شد و به طرف در رفت، در حال خروج از اتاق دسنی برام ت

 .بست آهسته رو  در  و 

 روی فقط رو  زمڪتمر  و  نمڪخایل  ریڪف هر  از  رو  ذهنم ردمڪسیع 

 .ردمڪ ولڪمو  خواب وقت به رو  حدسیاتم یهاماد و  بگذارم ار ڪ

ی   .شدم مشغول دوباره و  ارمڪبرگشتم پشت میر

 

 دیگه موندم منتظر  هرچ   شد یم تموم اریڪ تایم هڪتا ساعت دو 

ی ی  روی از  رو  وسایلم. نشد  مهسا  از  خیر ی  با  و  ردمڪ جمع میر  برداشیی

 .از اتاق خارج شدم یفمڪ و  گویسی 

 

 من نهڪیم نگاهم غیض با  داره دیدم هڪ نگایه به سمت مینا انداختم

 دادم تحویلش ، رو  درارم حرص مهسا، قول به لبخندهای اون از  ڪی هم

 .رفتم مهسا  اتاق سمت به و 
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ی  ون اومد  خودش و  شد  باز  در  ، بزنم در  خواستم هڪهمیر  دیدن با  و  بیر

 :گفت   اتاقش در  جلوی من

 ؟هنوز نرفنی  _

 .م خداحافظی رفتم اومدنه، ویل خب داشتم یم_

 :ای به دستم آویزون شدبا حالت التماس گونه

؟ جون مهساسارا جون، تو رو خدا منو تا یه جایی یم_  ؟رسویی

 ؟ریمگه با رئیس نیم_

مون نه بابا، صبح یم_ ی خودم بیام نذاشت، گفت مسیر خواستم با ماشیر

 د بع هڪیایم . گودزیالی خنگ یادش نبوده ریم با هم یمیم هم با  یهڪی

 .باشه رفته نظرم به. داره ار ڪ جایی  تڪرسی  از 

 زنگ بزن به مامانت بگو ناهار پیش من _
ً
باشه عزیزم بیا بریم. اصال

. منم از تنهایی در یمیم
 .یاممویی

 .زنمباشه حاال بریم، تو راه بهش زنگ یم_
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 مشغول اخم با  هڪی خداحافظی  برای مینا هر دو با هم، دسنی به نشانه

 .رفتیم  و  دادیم ونڪت  بود  ایلشسو  ردنڪ جمع

تمام مسیر رو با شوچی و خنده گذرونده بودیم و خنده بر لب وارد خونه 

 به رو  خودش رسعت به مهسا   هامونفشڪشدیم. بعد از درآوردن 

ی اون پرت رو   رو  خودش قدرت تمام با  و  رسوند  تلوزیون جلوی یاناپهڪ

وزمندانه و  رد ڪ  :زد فریاد  پیر

 !اول  اول_

 ویل سالته ۳۲ ناسالمنی  ، سنت از  شڪپاشو خرس گنده ، خجالت ب_

 .هنوز هایی بچه مثل

 تو  ، نمیاری مڪ من از  حاال  خوبه ، سالته ۳۳ ، تریگنده  خرس هڪتو _

 .بازی ڪجنگول

 :گفتم  نارشڪدر حال رد شدن از  
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 اینجا  بیا  بعد  ، اول نیمڪمن لباسامون رو عوض بلند شو بیا بریم اتاق _

 .بده لم قطنر  سر خ  مثل

 شداریڪ جون ، شد یم بلند  آهسته اناپهڪ روی از  هڪطور همون

 :داد ادامه و  گفت

 . بخواه جون تو  ، جیگر  نمڪاتاقتم میام ، لباسمم عوض یم_
ً
 ناهارم اصال

 .عسل  خورمیم خودتو  ، نخواستیم

 بتمرگ همونجا با اون لباسای عرقیت  برو بابا ، خدا شفات_
ً
بده. اصال

  ذوب گرما   از  تا  نمڪنیم روشن ولرو ڪ منم. دهیم مرده سگ یو ب هڪ

 .رفتم اتاقم سمت به و .  بشی 

 :گفتیم  هڪشنیدم صدای التماسش رو یم

 رحم جوونیم به. نڪن من با  ارو ڪنه ، تو رو جون عزیزت سارا ، این _

 . نڪ
ً
 از  امڪزیادی خوردم. دلت میاد من نا ر ڪش ، ردمڪ غلط اصال

 ؟انصاف یر  هخ آ برم دنیا  این
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اون روز خییل به من و سارا خوش گذشت . بعد از ظهر هم به مامانش 

  ها مشنی  داش حالت با  هم بعد  و  مونهیم من پیش رو  شب هڪاطالع داد 

 :ردڪ من به رو 

ی بیار بخوریم ضعیفه.!  و _ ی ی صدای خندهپاشو برو تو مطبخ یه چیر

 .هردومون به هوا  برخاست

 به رو  و  هم نار ڪ حال توی و  آوردم ڪوتا تششب  برای خوابیدن  د

ی   با  و  ردمڪ پهن  ولر ڪ یدریچه روی  دراز  هردو   بالشت تا  دو  گذاشیی

 .شیدیمڪ

 رو  وتڪس مهسا  صدای  هڪ بود  گرفته  فرا  وتڪجا رو سهمه

 :ستڪش

سم  نار یم _  ؟یسی احت نیمگم سارا ، یه سوال بی 

 جواب دادم
 
 :با خستگ

س_  .نه، بی 
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 ؟و آمد نداری مادرت رفت چرا با پدر _ 

 .دیرتر شایدم یا   بار  یه مایه حد  در  م،ڪدارم، ویل خییل _

 ؟چرا_

 این و  دیه تقسیم رس  مادرش پدر  و  رفت حمید  هڪدویی مهسا، زمایی یم_

 ڪ خانوادم ردنڪ پا  به شنگه الم خونه
ً
 شیدنڪ رو  خودشون امال

 هڪ مبابا. حمید  ار ڪطلب یخانواده مقابل تنها  موندم من. نار ڪ

 تورو  خرج هڪاین توانایی  من بیا  نار ڪ باهاشون هست هرجور  گفتیم

  هم حمید  یخانواده. نڪ گوش  گنیم چ   هر  پس ندارم بدم هم

ی یم   باهاش وقت چند  تو  مگه ماست حق دیه و  خونه گفیی
 

 ردیڪ زندگ

؟ڪ ارث ادعای هڪ   باهاش تو  هڪپنج سایل  نی
 

 مقابل در  ردیڪ زندگ

 .هیچه بود  ما  با  هڪ سایل یس

ی رو گرفنی ازشونخب پس چه_  ؟جوری این خونه و ماشیر
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 هنوزم! بگم؟ طوریچه خب اما  بود،من نام به خوشبختانه  هڪخونه _

 وسط تنها  دیواری  یه مثل شمیم خایل درون از  افتمیم روزا  اون یاد  وقنی 

از بس بارون و آفتاب بهش خورده فرسوده شده و با یه تلنگر  هڪ بیابون

 ...شهیم آوار  و  ریزهیم فرو  ڪوچیڪ

  خواد نیم نهڪاگه ناراحتت یم_
 
 . بگ

ً
 سوال ازت ردمڪ غلط من اصال

 .بخوابیم بیا  نڪ ولش پرسیدم

 غرق ارمڪگه، به طرز غرینر در افانگار اصال نیم شنیدم مهسا چ  یم

 :بودم شده

یدیم_ . درگیر ی ویی مهسا اون روزا خییل خسته بودم از همه چ   من های بیر

 خواب احساس خییل. نداشت تمویم هڪی حمیدم و خانواده
 

 و  آلودگ

 
 
 رو  فشارم تا  درمانگاه داشتم؛رفتم رسگیجه حد  از  بیش و  ردمڪیم خستگ

م ی   هڪ بگیر  !...مردم مهسا، لحظه اون مردم. بدی بارداری تست باید  گفیی
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 مثل و  بود  نشسته رختخوابش توی هڪانقدر هیجایی شده بود مهسا 

 گوش  حال در  دقت با   شنوهیم رو  عمرش هایحرف ترینمهم هڪاین

 .بود من به دادن

 ؟؟خب خب، بعدش چ  شد؟؟؟ حامله بودی_

 :دادم جواب و  شیدمڪناخودآگاه آیه 

ی ! ناراحت یا  باشم خوشحال باید  هڪدونستم آره و نیم_ ی  بیر هوا  و  زمیر

  !معلق بودم انگار

ی ی حمید؟ اونا چ  گفگفنی به خانواده_  ؟یی

ردم دادن هڪآره گفتم ویل جوایر _
 
 . رد ڪ خ

 
ی   رسما  از  هڪ ایبچه گفیی

ی .  خواننیم رو  باشه من  یبچه ڪخا زیر  رفته هڪ خودمون یبچه گفیی

 ؟ارڪ چ   خواهیمیم رو  تو 

ی  _  همیر
 
؟ چهواقعا ی  !؟ه نامرداجوری دلشون اومده آخ طوری گفیی



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

32 
 

. ویل همش خودم رو با این حرفا _
 
 انقدر  حمید  مرگ هڪنیم دونم واقعا

ی  زننیم هڪ حرفایی  متوجه هڪ ردهڪ داغشون .  ردمڪیم آروم نیسیی

ی  بابامم و  مامان ی یم و  زدنیم رو  حرف همیر  بیاد  دنیا  به بچه وقنی  گفیی

 .شنیم آروم و  افتهیم دلشون به مهرش

س خب چ  شد بعد؟؟ مردم_   .از اسیی

، چ  یم_ ی خونه رو هیچ   بیا  شیدی،ڪ باال  هڪخواسنی بشه؟ گفیی

 در  و  ما  به بخشی یم رو  دیه عوض در  هم تو  دیمیم بهت میلیون بیست

  نی ڪ اخاذی ما  از  تویی  یم بچه اون وجود  با  نی ڪیم ر ڪف اگه ضمن

ی   الم،ڪ ڪی. اشتبایه در  سخت  !.بندازش برو  گفیی

ی بلندی   : گفت  و  شید ڪمهسا هیر

ی حرفی زدن؟ آخه چه_ سیدن اینا همچیر
 ؟ون اومدطور دلشاز خدا نیی

 .موندم اینا  ار ڪمنم هنوز تو _

 ؟انداختیش_
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 :ی تلچی به لبم هجوم آوردخنده

 ؟فندفی  مغز  تو  ردیڪ ر ڪنخیر دیوونه، راجع به من چ  ف_

 :اومدیمهاش از حدقه داشت در از فرط تعجب چشم

 ؟آره ازت؟ گرفتنش  نهڪن ردی؟ڪقایمش  جا ڪ ات؟بچه و ڪپس _

 ریزیخون به و  رد ڪبه شدت زیر دلم درد یمنه بابا ، بعد از چند هفته  _

 ، سونو  رفتم. سونوگرافی  بری باید  گفت  هم یی ڪد ، یی ڪد رفتم. افتادم

شڪد  دیگه یی ڪد یه ، ورتاژ ڪ برای خب اما . اتبچه نداره قلب گفت  یی

ی  سقط باید  هم  انقدر . مهسا  روزا  اون دراومد  پدرم.  نهڪتأیید  رو  جنیر

 از  بعد . دیگه شد نیم باز  پف شدت ز ا چشمام هڪ بودم ردهڪ گریه

 خسته. نداشتم رو  حمید  یخانواده با  افتادن در  توان دیگه هم سقط

، همه از  بودم ی  ترینمهم ردمڪیم احساس چ   دست از  رو  زندگیم چیر

 رفتم. نداشتم فرفی  ڪی متحر با مرده معنا، تمام به یافشده یه. دادم

ی من گفتم  ، باشه اونا  مال دیه تمام هڪ دادم امضا  ی  ویل. خوامنیم چیر
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ی  میلیون بیست خودشون خب  برم شد  قرار  وقنی  منم.  حسابم به ریخیی

ی  پول اون با  ار ڪرس   .خریدم ماشیر

 بود  رسشار  هڪ صدایی  با  گرفت،  آغوشم در  و  شید ڪ دراز  نارمڪمهسا 

 :لسوزی و غم گفتد حس از 

م برات عزیزم. چه دردایی _  هصغ اما . مڪخواهر  شیدیڪالیه بمیر

  .نڪن ر ڪف گذشته  به هم دیگه نخوریا،

 :بعد هم با لحن جاهیل ادامه داد

 .ارڪ، ناسالمنی آقات باید صبح خروس خون بره رس بخواب دیگه زن_

هایی  چه درمورد  نمڪ فراموش ردمڪسیع 
ی از  قسمت اون زدم، حرف چیر

 و  ردمڪ خاموش رو  بود  دوران اون خاطرات به مربوط هڪذهنم 

 :خندیدم

 !ا، چه غلطا؟ آقا!  تو خواجه هم نیسنی چه برسه به آقاباب ببند _

 .و هر دو با هم زدیم زیر خنده
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 خودش اتاق توی دوممونڪهر  هم االن و  رفتیم ار ڪصبح با هم رس 

 .بود ار ڪ مشغول

 ی
 
 شاخ تا  دو  ردمڪداد و من حس یمیم نشان رو  ظهر  ڪساعت تقریبا

ی  حال در  رسم روی  این تا  مهسا  هڪ نداشت هسابق آخه هستند؛ شدن سیر

 بیاره در  الی از  رو  رسش هڪاین حد  در  شده حنی . نزنه من به رسی موقع

  خداحافظ، سالم بگه تند  تند  میگ میگ مثل و   تو 
 
 به  رو  بار  ڪی  حتما

   .زدیم رس  من

ها اطمینان دادم و وقنی از تمام شدن اون رو انجام ارهامڪ از  دیگه یمڪ

 داد یم نشون رو  ظهر  نیم و  ڪی هڪ ساعت هب نگایه با  ردمڪحاصل 

. رفتم مهسا  اتاق سمت به  ارمڪ اتاق از  خروج با  و  برداشتم رو  وسایلم

 یهو  رو  در . شدم پشیمون زد  رسم به هڪ ریڪف با  اما  بزنم در  خواستمیم

 داخل اتاق و بلند گفتم: سوپرایز  پریدم و  ردمڪ باز 
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 ...زد مڪاما درجا خش

 :ه گفتمهایی گشاد شدبا چشم

منده به خدا ، ف_ ؟ رسی ی  ردمڪ ر ڪای وای ، سالم جناب رئیس ، خوبیر

 .تنهاست جون مهسا 

 معلوم اشخنده تا  بود  گرفته  دهانش جلوی رو  دستش هڪو به مهسا هم 

ات شو تا خودم خفه خفه هڪ معنی  این به رفتم ایغره چشم نباشه

 با   ینطور مه. رفت هوا  به مهسا  یخنده ڪشلی من ار ڪ این با ! ردمڪن

 رو  من توجه منشبه رسد  ڪخش صدای هڪ ردمڪیم دعوا  مهسا  با  نگاه

 .ردڪ جلب خودش به

خانم مسعودی، شما باید یه تجدید نظر اسایس توی رفتارتون داشته _

با شخصیت باشیم تلگرام  اناالیڪ این از  ڪباشید. بد نیست توی ی

 یاد  رو  قر مو  و  باشخصیت خانم یه رفتار  طرز  مڪعضو بشید و یه 

ید  نت از  باالخره. بگیر  !ردڪ شهیم هم مفید  یاستفاده اینیی
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ی تحقیر  حالت با  و  بود  داده لم اشصندیل پشنی  به هڪدر حایل  ی  رس  آمیر

وار ، ، مسلسل گلوله   مثل رو  ها حرف این ، رد ڪیم برانداز  و ر  من پای تا 

 .برد سؤال زیر  رو  من تمام و   رد ڪ ڪبه سمتم شلی

 

ی مهسا قطع شد و با منش، خندها از طرف بههاین حرفبا شنیدن 

 :تعجب رو به برادرش گفت

؟یم هڪبهزاد؟!  این حرفا چیه _ . نداریم هم با  رو  حرفا  این سارا  منو  زیی

ی  شوخیا  این  ڪ ما  بیر
ً
 بود  ردهڪتشو  بو ندس فڪ ضمن در . طبیعیه امال

 ارمڪ روی هڪ نشسته بست من اتاق تو  آلمان اعظم صدر  جناب هڪ

 !!نهڪ نظارت

 شلوارش جیب توی رو  دستش ڪی هڪمنش از جا بلند شد و در حایل به

 اند ڪتیم نمایشی  حالتبه رو  تشڪ ییقه اشدیگه دست با  و  رد ڪیم

ه  :داد جواب من هایچشم به خیر
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ه من تحویل بدی مهسا جان. بهت پیشنهاد خواد دفاعیه واسنیم_

،ڪ دقت بیشیی  دوست انتخاب  روی نمڪیم  سڪ هر  با   حال هر  به نی

 در . داره تأثیر  هم تو  رفتار  و  شخصیت روی ناخواه خواه بایسی  دوست

ی  هم امندا ڪ یبقیه با  رفتارا  دست این از  ، ضمن ! مسعودی خانم داشیی

 !نیست اولشون بار 

 تحقیر  نگاه رد ڪها رو به آدم منتقل یمبدترین حس هڪهایی بعد با چشم

ی  . بود  انداخته چنگ گلوم  به بدی بغض. انداخت ماپ تا  رس  به ایدیگه آمیر

 :گفتم  منشِبه به، رو  نشن رسازیر  هامڪاش هڪاین ترس از 

. برم اجازتون با  شده تموم ارمڪخوام جناب رئیس. من عذر یم_

 .خداحافظ

ی قدم رو برای خروج از اتاق  هڪبه محض این چرخیدم و خواستم اولیر

 :ردڪ وبمڪبردارم، باز هم صداش میخ
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یف. مونده اریڪ ساعت پایان تا  دیگه رب  ع ڪی هنوز  خانم؟ جا ڪ_  تشی

ید   .خدانگهدار. برید  تونید یم شد  دو  ساعت وقت هر   اتاقتون بیر

 به یمڪهای اشهاش ناباور رسم رو باال آوردم و چشمبا تموم شدن حرف

وزمند  لبخند  اون ه لبش نجڪ پیر  .موند خیر

د انقدر بغض گلوم رو یم  بدون. نمڪ باز  لب از  لب تمنتونس هڪفشی

ون اتاق از  رسی    ع هایقدم با  و  ردمڪ گرد عقب حرفی  هیچ  .اومدم بیر

ی   .شد جاری هامڪاش شدم خودم اتاق وارد  هڪهمیر

ا گرفتم و بعد هم  جناب رئیس رو مورد اول خودم رو به باد فحش و نارسی

 .عنایت قرار دادم

 

 گفت  بهم مهسا  چقدر . د بو  برخورده بهم بدجوری. اومد نیم بند  هامڪاش

 گوش  من اما  ن،ڪن باز  باهاشون رو  شوچی  رس  نده، رو  زیادی ارمندا ڪ به

 این به بودن داده رو  راپورتم انگار . امروز  افتضاح شد  اشنتیجه و  ردمڪن
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سوه
ُ
جوری با من حرف زد، وگرنه شوچی این هڪ  غرور  و  شخصیت یا

ی  شنیدن مستحق هڪمن با مهسا انقدر بد نبود  . باشم هایی حرف همچیر

 
ً
 امروز  هایحرف از  نم؛ڪیم مڪ هم مهسا  با  رو  ارتباطم فردا  از  اصال

  رایصی  من با  مهسا  دوسنی  از   اشخانواده هڪ فهمید  شد یم برادرش

 .دونندی اون یمگانهبچه رفتارهای عامل رو  من و  نیستند 

 یفمڪ از  ایآیینه. داد یم نشان رو  دو   هڪنگایه به ساعت انداختم 

ون  زیر  شده ریخته هایریمل و  ها ڪاش ردنڪ ڪپا مشغول و  آوردم بیر

 .ردمڪ هامچشم

رسما گند زده شد به امروزم . هرچقدر دیروز با مهسا خوش گذروندم، 

 .امروز داداشش از دماغم درآورد

ون اتاقم از  خودم ردنڪمرتب بعد از   مینا  به توجه بدون و  اومدم بیر

ی  و  خندید یم ریز  ریز  هڪ ون دفیی  از  رد،ڪیم تماشا  رو  من رفیی  به. رفتم بیر

 .زده رو  زیرآبم اون مطمئنا  داشتم؛ ڪش هم اون
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. نمڪ پیدا  آرامش یمڪ شاید  تا  ردمڪ حمام اول رسیدم هڪبه خونه 

ی هڪون اینبد. بودم شده بدی رسدرد  دچار  ی  ولو  تخت روی بخورم چیر

 .بخوابم تا  شیدمڪ رسم روی ، رو  پتو  و  شدم

 خوابم داشت تازه هڪگذشته بود، اما درست وقنی   چقدر زماندونم نیم

ه صدای شنیدن با  برد یم  تخت نار ڪ عسیل روی هڪ موبایلم یوییر

. زدم نار ڪ رسم روی از  رو  پتو  عصبایی . پرید  خوابم بودمش گذاشته

 حال در  مخاطب به نگایه و  برداشتم رو  موبایلم و  ردمڪت دراز دس

 تصمیم صفحه روی افتاده - جون مهسا - اسم دیدن با . انداختم تماس

 گنایه  چه بیچاره این گفتم  خودم با  بعد  ویل  ندم جواب هڪ گرفتم

ی  نڪآی لحظه آخرین در  و ! شده برادرش ڪمرد اون هڪ ردهڪ  رنگ سیر

 .ردمڪ لمس رو 

 :احت و نگران مهسا از اون طرف خط به گوشم رسیدصدای نار 

 ؟نیم دی سارا؟ الو، سارا؟ سارا عزیزم چرا جواب_
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 ؟بله_

 ؟خویر قربونت برم_

 .خوبم_

 ؟زیی جوری حرف یمچرا این_

 :یر حس گفتم

 ؟چه جوری_

ی _ ی  و  رسد  ای،لمهڪ ڪجوری دیگه، یهمیر  ...سنگیر

 .زدی زنگ تو  هڪ برد رس درد دارم مهسا ، تازه داشت خوابم یم_

مند_ م برات ، ببخشید تو رو خدا ، من از رفتار بهزاد خییل رسی ه الیه بمیر

 .خوامشدم ، از طرف اون ازت معذرت یم

 محل. ردمڪیم ارو ڪ این نباید  بود  خودمم تقصیر  ، نداره الڪاش_

 !نیست خنده و  شوچی  جای هڪ ار ڪ
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 خواهرشم هڪنم بینی با مسارا ، تو رو خدا ببخشید دیگه ، خب؟ یم_

ی رفتار   .ردڪن بهیی

 یه فقط دیگه، افتاده هڪ اتفاقیه. نڪعینر نداره تو خودتو ناراحت ن_

 رو  خواستم در  و  نشی  ناراحت هڪ امیدوارم  مهسا  دارم ازت خواهشی 

 !نی ڪ قبول

 ؟چیه؟ چ  شده_

 جایز  رو  این از  بیش تألل خب ویل داشتم ڪهنوز هم بابت تصمیمم ش

 :دریا زدم به دل و  ندیدم

 من بر  و  دور  تڪرسی  تو  میی ڪ بعد  به این از  هڪ نمڪازت خواهش یم_

 .بایسی 

 !!ردمڪ خوایه عذر  هڪ چرا؟ من_

 رایصی  خانوادت هڪدویی چیه؟ امروز از حرفای داداشت فهمیدم یم_

ی    .دوسنی  من با  هڪاین از  نیسیی
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م عقل اونقدر  نمڪ ر ڪم ، فیعنی چ  سارا؟ من یه دخیی یس و دو ساله _

 ایدیگه سڪ هیچ به نه؟ یا  صالحمه به یڪ با  آمد  و  رفت هڪ شهڪب

 .دوستام با  من روابط نیست مربوط هم

ی عزیزم! تو _   وضعیت از  هڪببیر
 

 هڪ دویی یم. داری خیر  بهیی  من زندگ

 ، دارم نیاز  زندگیم گذران  برای درآمدش به دارم احتیاج ار ڪ این به من

بخشیدم. پس ازت خواهش یم لقاش به تو ڪرسی  اون عطای وگرنه

. لجبازی دور  رو  بیوفته داداشت هڪ نزیی  حرفی  یا  نی ڪن اریڪ نمڪیم

 نمڪیم خواهش پس داری خیر  من یگذشته  از  هڪ تو  جان سا هم

 هم االن! بشم ستهڪش این از  بیشیی  ندارم طاقت من. نڪ مڪدر 

 بگم؟ طور چه نیم،ڪ ترشمڪ گمیم نیم،ڪ رابطه قطع ال ڪ گمنیم

 فهیمیم. نشیم آفتایر  هم با  داداشت جلوی حداقل. نیمڪش یڪیواش

 ؟حرفمو

 :ادعصنر و پرخاشگرانه جواب د
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 در _
ً
 و  نداره ربظ هیچ بهزاد  به تو  با  من دوسنی . سارا  نمڪنیمڪنه اصال

 .من نظر  از  معنیه یر  اون، از  ردنشڪ قایم

 

 گفتمبا یر 
 
 :حوصلگ

 به من نیم_
 
 ار ڪ به هڪ  نڪ ر ڪفدونم چ  بگم مهسا! فقط لطفا

 ول ارمو ڪ بشم مجبور  اگه و  دارم نیاز  وفنی ڪ تڪرسی  اون توی ردنڪ

 .نمڪ پیدا  ار ڪ بتونم یڪ دوباره نیست ممعلو  نمڪ

 بایسی  نگران هڪ بهت دمیم حق ، بخوای تو  هڪباشه عزیزم ، هرطور _

 رفتارای رو  هڪ نهڪن خدا  سگیه مڪ یه ما  بهزاد  اخالق  دارم ؛قبول

 ...، دیگه واویالستبشه حساس ڪی

 :نمڪ متقاعدش ردمڪبا نریم سیع 

ی خودتم داری یم_  خدانببیر
 

 به وای دیگه بشه، حساس شڪ رو  نهڪگ

 خاطر  به فقط و  نداشت استخدامم به تماییل اولم از  هڪ من حال
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 نظر  اولشم از . رد ڪ قبولم دانشگاهم استادای از  ڪی سفارش و  مڪمدر 

 شده زیاد  تو  منو  روابط هڪنی هم وق ز  نداشت؛ من به نسبت مثبنی 

 ....نگو دیگه هڪ امروزم افتضاح با  شده، بدترم

 اخراجت بخواد  ردهڪنقدر جوش بزیی تو، غلط خواد ایمخب حاال ن_

 بهت دفعه چند  آخه من، خواهر  دیگه هست توام تقصیر  بعدشم. نهڪ

، گرم  تڪرسی  مزخرف ارمندایڪ این با  گفتم  من بهشون؟ نده رو  نگیر

ط  !بهزاد پیش زده رو  زیرآبت یشونڪی هڪبندم یم رسی

ی  ڪی باید  چرا  آخه؟ یڪ_  ؟نهڪب اریڪ همچیر

 اون توی من عزیز . زدن رو  زیرآبت مطمئنم ویل. بوده یڪدونم یمچه_

ی  خیلیا  تڪرسی  ن رو  تو  جای خوانیم هڪ هسیی  .بگیر

 !...خودمن مثل همه نمڪیم ر ڪای بابا ، چ  بگم، من ف_

 ؟فعال نداری اریڪتباهه. خییل خب اش رتڪنه عزیزم ف_
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 بودند  تڪرسی  توی سایی ڪ هڪبه معنای واقیع ناراحت شده بودم از این

 :داشتند من جایگاه به چشم هڪ

  نه_

احت برو  توام نم،ڪمن خداحافظی یم_  .نڪ اسیی

 خداحافظ_

. قبلیش جای رس  گذاشتم  بود  شده داغ دستم تو  دیگه هڪگویسی رو 

 .بخوابم ردمڪ سیع و  بستم رو  هامچشم

 

صبح با رخوت عجینر از خواب بیدار شدم، آخه شب قبلش انقدر رسدرد 

ه خوابم تا  بخورم قوی نڪمس ڪی شدم مجبور  هڪداشتم   صبح و  بیر

 در  و  قرمز  چراغ پشت! آقا  جناب دست بشه بهانه باز  هڪ نمونم خواب

 با . نمڪ رفتار  باید  چطوری امروز  هڪ ردمڪیم ر ڪف این به وتڪس

ی پشت رسی از فشنید ون ر ڪن صدای بوق ماشیر  نگاه با  و  اومدم بیر
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ی  متوجه راهنمایی  چراغ به ردنڪ . ردمڪ تڪحر  و  شدم شدنش سیر

 هڪ هایی قدم با  و  ردمڪ مینا  به وتاهڪ سالیم شدم هڪ تڪرسی  وارد 

  ساعت. رفتم اتاقم به بودند  تر رسی    ع همیشه نسبت به
 
 رو  نیم و  نه تقریبا

 باورم نیم االن تا  داد؛یم نشون
ً
ی از مهسا نشده بود، اصال شد هیچ خیر

ی  با ! باشه ردهڪ گوش  رو  دیروزم هایحرف هڪ  هڪ ایپرونده برداشیی

ش جلوی. رفتم مینا  سمت به و  شدم خارج اتاقم از  بود  دستم زیر  ی  میر

 :گفتم  و  ایستادم

 به آقای رئیس اطالع بدین _
 
 ار ڪ باهاشون من هڪخانم امینی لطفا

 .دارم

های غرق آرایشش رو در حدقه چرخوند، قری به گردنش داد و ممینا چش

 :گفت

؟ مخان شدم من حاال  تا  یڪاز _ متو  حسایر  بهزاد  دیروز  معلومه امینی
 
 د

 !هاچیده
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 ام دادم، پوفی از رس حرص و یر رو به دست دیگهپرونده
 
 شیدمڪحوصلگ

 :گفتم  جوابش در  و 

 حرف به وایسم هڪنیستم  ار ڪبی تو  مثل امینی  خانم واجبه ارمڪ_

  زدن،
 
 .اومدم من بدین اطالع رئیس به لطفا

 :گفت  تعجب با  داشتبریم رو  تلفن هڪدر حایل 

  هڪنه، مثل این_
 
ایی  یه واقعا

ی  !!شده چیر

ف یاجازه الرؤسا رئیس جناب هڪبعد از این  زدن با  فرمودند  صادر  یایر رسی

ش  هپروند و  ردمڪ سالم.  شدم وارد  اتاقش در  به ایتقه ی رو ، روی میر

 .گذاشتم

 .جناب رئیس این پرونده امضای شما رو نیاز داره_

 :داد جواب زد یم ورق و  رد ڪیم باز  و ر  پرونده هڪدر حایل 

 !حساب تسویه برای اومدید  ردمڪ ر ڪف_
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ی ڪدونم صدای شنیم  و  آورد  باال  رو  رسش هڪ نه یا  شنید  رو  غرورم سیی

ه  :داد ادامه هامچشم به خیر

 !البته یادم نبود غرور و شخصیت برای شما معنایی نداره_

 لرزید یم بغض از  تهشته اما  باشه مڪمح ردمڪیم سیع هڪبا صدایی 

 :دادم رو  جوابش

ی  مند عالقه ارمنداتونڪ شخض مسائل به انقدر  ردمڪنیم ر ڪف_  باشیر

 !منشبه جناب

 :ردڪنگاه معنا داری بهم 

 شما اڪای به مسائل شخض هیچ عالقه_
 
رمندام ندارم مخصوصا

یط   .ندین خط من لوحساده خواهر  به انقدر  هڪخانوم، به رسی

 تعجب با  و  شد  گشاد   نڪحد مماین حرف تا آخرین هام از شنیدن چشم

 :رفت معمول حد  از  فراتر  یمڪ صدام زیاد 

؟! به خواهرتون خط ندم؟! منظورتون چیه_  !؟چ 
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ی  روی ، رو  ارشڪخود بست و به سمت من  رو  پرونده گذاشت،  میر

 :گرفت

 خانوم ، یر منظورم رو خودتون بهیی یم_
ی  ما دونیر

 
زحمت پاتون رو از زندگ

ی ڪب ون شیر  امضای نداشت، من امضای به نیازی هم پرونده.  بیر

ید  منو  وقت امضا  یبهانه به همدیگه. نهڪیم فایتڪ خودتون  نگیر

 .ًلطفا

 تموم: گفت  هڪ ردمڪه یمپرونده رو ازش گرفتم و با دهایی باز بهش نگا

 ؟نشد

 !؟با گیچر گفتم: چ  

عیت
ُّ
َصن

َ
 !نیشخندی زد و گفت: تعجب ت

 !؟گفتم: بلهتر از قبل  گیج

ش بلند شد و به سمت من اومد، درست رو به روی این  ی بار از پشت میر

 رسش اشاشاره انگشت با  هڪ حایل در . ایستاد  یمڪی من و در فاصله
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گذره بریز دور خانوم مسعودی. این تو یم هرچ  : گفت  داد یم نشون رو 

، ڪنزدی خانوادم و  من به نڪسیع   !نفعته به این نشی

 .روج از اتاق رو نشون داد: بفرمائید خانومستش مسیر خو بعد با د

ی   بار این هڪ ردم،ڪیم نگاه رد ڪیم اشاره هڪمات و مبهوت به مسیر

 .بفرمائید: گفت  قبل از  بلندتر 

 

 رو  پرونده. نمڪ جور  و  جمع رو  خودم ردمڪیع به خودم اومدم و س

دم هامدست توی مڪمح  هڪ بود  این لحظه اون در  تالشم تمام و  فشی

 :شمڪب رخش به رو  ناراحتیم و  حرص بتونم دوما  و  نمڪن گریه  اوال 

 جناب نیست ذهنم توی خانوادتون و  شما  مورد  در  ریڪمن هیچ ف_

ه. منشبه  شڪنا و  سڪهر  به من هڪ نمڪ بیانش اینطوری بهیی

 هڪ بودن ایشون هڪ بگم باید  هم خواهرتون مورد  در ! نمڪنیم ر ڪف

، دوسنی  طرح و  ردنڪ ڪنزدی من به رو  خودشون ی  محض! من نه ریخیی
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ی  به من هڪ بگم باید  هم اطالعتون ینڪوچڪ حنی  داشیی  با  ارتباط یی

 بشه مرتبط شما  به نحوی هر  به هڪ شڪهر  حنی  و  شما  یخانواده

ینڪ  !ییل ندارمتما میی

ی . رفتم در  سمت به باشه مڪمح ردمڪیم سیع هڪهایی و با قدم   همیر

ه روی رو  دستم هڪ  رو  روحم صداش دوباره گذاشتم  در  یدستگیر

ی  برای راسنی  آهان: خراشید   چند  هڪ تجاری تڪرسی  اون با  قرارداد  بسیی

ی  آماده ، بریم دیر  به باید  بودن ما  مهمان پیش روز   اگه ضمن در . باشیر

ه نی ڪ ار ڪ من تڪرسی  توی هنوزم هڪخوای یم  هڪ طور  همون بهیی

ی هر  و  خودم خواهرم، از  گفنی   خودت ی  مربوط خانوادم و  من به هڪ چیر

 !مرخض حاال . نی ڪ دوری شهیم

هبا تموم شدن حرف  ی هاش، دستگیر  اون از  و  شیدمڪی در رو پاییر

ی  فضای  هڪ زدم هم به رسم پشت جوری هم رو  در . شدم خارج سنگیر

 :پرید جا  از  صداش شنیدن با  مینا 
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ته ؟ ترسیدم_  !چه خیر

 تڪپار  به هامقدم با  رو  عصبانیتم تمام نمڪ توجه بهش هڪبدون این 

ی  روی مڪمح رو  پرونده. برگشتم اتاقم به و  ردمڪ منتقل سالن فڪ  میر

 از  زیادی حجم. رفتمیم رو قدم رو  اتاقم طول حرص با  و  وبیدمڪ

م شده بود. قفسهگریبان  مختلف احساسات  و  شید ڪام تیر یمی سینهگیر

 .دادمیم تشقور  سخنی  به هربار  من و  آورد یم هجوم گلوم  به اسیدی ماییع

 تا  باشم مسلط خودم به ردمڪ سیع و  شیدمڪچند تا نفس عمیق 

ی  پشت. برنجونم خودم از  رو  مهسا  هڪ نزنم حرفی  یا  نمڪن اریڪ  میر

 :ی لعننی انداختموندهپر  اون به یڪغضبنا نگاه رفتم ارمڪ

 چطوری آخه داشت، الزم و ڪمرد اون امضای هڪاما من مطمئنم _

 تعجب از . رفتم نظرم مورد  یصفحه به و  ردمڪ ز اب رو  پرونده! نه؟ گهیم

  !بود شعورشیر  خود  امضای اومد،یم در  حدقه از  داشت هامچشم
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ا  و  فحش دیگه یمڪ  و  حرص و  پریی  حواس با  و  ردمڪ نثارش نارسی

 ساعت پایان تا  حنی .  شدم مشغول ، ناراحنی  و  عصبانیت از  ینر ڪتر 

ی هم اریڪ  چون بودم خوشحال بتبا این از   من و  نشد  مهسا  از  خیر

 
ً
 تعجبم خب ویل. بشنوم رو  منشبه اراجیف دوباره خواستنیم دلم اصال

 ! بود نداده هم ڪپیام یه حنی  هڪ بود  این از 

ون رفتم. با خودم گفتم  و  براشتم رو  وسایلم شد  هڪساعت دو  از اتاق بیر

 توی سالن مهسا رو یم
 
 !بینم اما برخالف انتظارم ندیدمشحتما

 

 تا  رفتم تختم به معمول طبق ، نماز  و  نهار  از  بعد  رسیدم هڪه به خون

احت یمڪ  مهسا  طرف از  تمایس یا  ڪپیام منتظر  هرلحظه. نمڪ اسیی

ی اما  بودم م و برادرش  ترسیدمیم هم خودم! نشد  خیر باهاش تماس بگیر

ی  با ! ردمڪ براش امروز  من هڪمتوجه بشه! اونم با نطق قرای    همیر

ییر  در  هم رو  شب و  ظهر  از  بعد  تمام. رفتم خواب به ار ڪاف  مهسا  از  خیر
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  فردا  هڪ گرفتم  تصمیم خودم با . گذروندم
 
 به شده ایبهانه هر  به حتما

 رختخواب به هڪشته بود گذ  شب یازده از  ساعت. ببینمش و  برم اتاقش

 با  هڪ خوندمیم ریسڪالآیة زیرلب و  بودم بسته رو  هامچشم. رفتم

 روی دسنی  ڪتاری توی. نشستم رسجام رسی    ع گویسی   ڪپیام صدای

 باز  رو  ڪپیام.  ردمڪ پیدا  رو  موبایلم و  شیدمڪ تخت نار ڪ عسیل

  و  ردمڪ
 
 نثار  لب زیر  فحشی ! ایرانسل جز  نبود  شڪ! رفتم وا  رسما

م ایرانسل ا  صدای هم باز  هڪ  شیدمڪ دراز  دوباره و  ردمڪپراتور محیی

 خیر  از  ایرانسله هم باز  البد  هڪ ر ڪف این با . شد  بلند  گویسی   ڪپیام

 رو  موبایلم و  شدم پشیمون بعد  دقیقه چند . گذشتم  ڪپیام دیدن

ی  فقط. ردمڪ باز  رو  ڪپیام و  برداشتم  ؟بیداری: بود  لمهڪ ڪی همیر

 .آره: ردمڪاومد و رسی    ع تایپ هام لبخندی روی لب
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-اسم دیدن با  و  خورد  زنگ دستم توی موبایل ردن،ڪبه محض ارسال 

 رسی    ع. زد  برق خوشحایل از  هامچشم اشصفحه یو ر  افتاده -جون مهسا 

 .عزیزم سالم الو : ردمڪ برقرار  رو  تماس

 اون از  نهڪ صحبت آهسته رد ڪیم سیع هڪصدای عصبایی مهسا 

 :رسید گوشم  به خط طرف

  ؟سارا بگم چ   ها؟ من؟ آخه تو به بگم چ  ! وفتڪسالم عزیزم و _

 صداش ولوم داره سیع بود  معلوم هڪ عصبانیش، لحن از  هڪدر حایل 

 :دادم جواب بود  گرفته  امخنده نره باال 

بگو سالم قربونت برم من، دلم برات تنگ شده بود عزیزم و ازین حرفا _

 .دیگه

ی، هڪزنمت نرسه، انقدر یمزهر مار نخند. مگه دستم بهت _  بمیر

 ! شعوریر 

 ؟حاال چرا انقدر عصبایی هسنی تو_
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ی جغد نش_  نباشم؟ از صبح عیر
 تو  امپیوتر ڪستم پشت عصبایی

لڪ خودمو  انقدر  ت،ڪرسی   ساعت تا  اتاقت نیام وقت یه هڪ ردمڪ نیی

 حجت اتمام بس از  برات بفرستم ردمڪن جرأت مڪپیام حنی . شده دو 

ی  تا  خونه اومدم هڪ بعدم! باهام ردیڪ  سڪر ڪ مثل بهزاد  االن همیر

ی  رفتمیم هرجا . بود  رسم باال  ! بتڪن اومد یم دنبالم ڪارد جوجه عیر

ی  ؟ڪیم چت یڪ با  داری گفتیم داشتمبریم رو  گویسی   هڪ همیر  به نی

؟یم حرف یڪ با  دی؟یم ڪپیام یڪ  تو  ایبهانه یه به اومد یم یه زیی

 د. دیگه صدای مامان بابامم دروامدر ڪ روانیم. شید ڪیم ڪرس  گوشیم

! 

 :پس مواظبش بوده، خوب شد بهش زنگ نزدم! جوابش رو با خنده دادم

 ؟زیی واش حرف یمانقدر ی حاال چرا _
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 یفڪنخند سارا ، امیدوارم خدا به رست بیاره بعد من بهت بخندم _

ی  یهو  باشه در  پشت ترسمیم چون  زنمیم حرف یواش. نمڪ  اجل عیر

 ؟زیی یم حرف یڪتو  بگه داری با  بیاد  معلق

لڪ رو  ام خنده ردمڪداشتم سیع یم  این از  بیش مهسا  تا  نمڪ نیی

 :نخوره حرص

 !باشه حد  اون در  دیگه نمڪن ر ڪف_

،ڪشنایس تو این بهزادو ، پدرتو درمیاره اگه حرفی بزنه و عملیش ننیم_  نی

شه نیم عصنر  انقدر  زنمیم حرف پشم دوست با  بفهمه اگه مطمئنم االن

 !زنمیم حرف تو  با  بگم هڪ

 

. نی ڪشنایس، پدرتو در میاره اگه حرفی بزنه و عملیش نتو این بهزادو نیم_

 شهنیم عصنر  انقدر  زنمیم حرف پشم دوست با  بفهمه اگه مطمئنم نالا

 !زنمیم حرف تو  با  بگم هڪ
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های من در مورد خودشون غرورش خدشه قطعا برادرش از شنیدن حرف

ی های مزخرف سیع بر ترمیمش داره. با ه و با این مدل سختدار شد گیر

 چ   مهسا  به بدونم دادم ترجیح اما  دونستمیم رو  رفتارهاش علت هڪاین 

 :گفته

ی گفته بهت_ ی  ؟چرا؟ چیر

صدای مهسا تقریبا به مرز پچ پچ رسیده بود و من باید برای شنیدن 

 :ردمڪیم ز ڪهاش به شدت تمر حرف

 این با  ببینم اگه گفت   پر  توپ با  اتاقم، اومد  یهو  تڪرسی آره، امروز تو _

ه  بشم سگ یی دویم خودت مهسا، حالته به وای داری ارتباط سارا  دخیی

 امروز  تو  راسنی ! رفت بعدشم. نڪ گوش  گمیم هرچ   پس شه،یم چ  

 ؟دیدیش

یشسخت از  حد  این ویل ردمڪمنش تعجب ناز شنیدن اوامر به  گیر

 :ردڪ گیجم  یمڪ
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 ؟و دیدمر  یڪ_

 ؟دیدیش دیگه، گمیم بهزادو ! رو  ڪی فرانننه_

! شست منو انداخت رو بند خش_  !شمڪآها آره دیدمش اما چه دیدیی

 :مهسا با تعجب و هیجان گفت

 ؟ردڪ ار ڪدروغ نگو! چ  گفت؟ چ  _

ش یه پرونده_  ر ڪف گهیم برگشته نهڪرو امضا هیچ  بابا رفتم دفیی

 ما ب تسویه برای اومدین ردمڪ
 

 شڪحساب بعدم گفت پاتو از زندگ

ون  !نده خط من لوح ساده خواهر  به انقدرم بیر

ی   :داد ادامه و  گفت  شداریڪهیر

 ت یمراس_
 

 ؟گ

 منو  درمورد  ریڪگه هر فشعور با پررویی به من یمآره به خدا، یر _

 پرونده ، نگیر  منو  وقت امضا  یبهانه به هم دیگه دور  بریز  داری خانوادم

 .خواستو نیممن امضای
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 سارا؟ جون منتورو خدا راست یم_
 

 ؟گ

 .جون تو دروغم چیهآره به_

 : مهسا با هیجان گفت 

 ؟گفنی   خب خب، تو چ  _

هیچ  دیگه، من انقدر حالم بد شده بود اون لحظه، انقدر تعجب _

 گفتم  آخر  یلحظه فقط. رسید نیم ذهنم به هیچ   هڪ بودم ردهڪ

 و  شما  درمورد  ریڪمنم هیچ ف شد  دوست من با  خودش خواهرت

 .ندارم خانوادتون

 !نهڪسارا خدا بهت رحم _

 ؟واسه چ  _

 .شهپیاده شیطون خر  از  نمڪهیچ  فقط دعا یم_
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م چه من دونمنیم نه،ڪآره خدا _ ی  انقدر  هڪ فروختم بهش تری هیر

 ڪ! من با  لجبازی و  لج دور  رو  افتاده
ً
 بار  یه مهسا، داداشت زده قاط ال

 ! گفت شما، یه بار یمتو  گفتیم بهم

 :گفت  پریی  حواس با  رفته ر ڪف تو  بود  معلوم هڪمهسا با حالنی 

 !.ردهڪآره، باز قایط _

ی ڪ رست بر  ڪخا_  داداش این هڪ مگه نی ڪیم ار ڪچ   تو  مهسا  یی

 ؟نده خط من خواهر  به گهیم من به دیوونت

  نمڪهیچ  بابا، من از تو، توی خونه خییل تعریف یم_
 
 از  مخصوصا

ی گفتم د ی  بفهیم اگه نمڪ ر ڪف هڪیوونه بازیامون. یه چند بارم یه چیر

 .نی ڪ جدا  تنم از  رس 

 :گفتم  ڪو ڪمش

  ؟چ  گفنی _

 :ط ادامه دادحتیابا ا 
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 ردیمڪیم یفڪ یلڪ وقت اون بود، داداشمزن سارا  اشڪگفتم _

ی  خاطر  به البد .  باهم  خدا  به ویل. نده خط خواهرم به گفته  حرفم همیر

 .وری نداشتممنظ من سارا 

 :دود از رسم بلند شد

 هڪشه، آخه عزیز من تو ی این آتیشا از گور تو بلند یمپس همه_

ی  یه چرا  شناخنی یم داداشتو   االن؟ بهت بگم چ   ردی؟ڪ شوچی  همچیر

 راتو ڪف نده خط خواهرم به گفتمیم طرف به بودم اون جای منم خب

 !بد مهسا، ردیڪ بد !  دور  بریز  من مورد  در 

 وقنی  چند  یه فقط. نگیر  جدی تو  گفته،  چریی  یه اون حاال  نڪولش _

ای و  نذاریم رسش به رس  باید   از  هڪ آبا . باشیم نی ڪ گوش  حرف دخیی

ایی  یه بهزاد  امروز  راسنی . چ   همه حله افتهیر  آسیاب
ی  .گفتیم چیر

 

ایی یم_
ی  !گفتراسنی بهزاد امروز یه چیر
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 ؟گفتچ  یم_

 ؟زیرآبتو زده ڪیادته گفتم ی_

 ؟خب_

 رو  تو  چوقویل پیشش اومدن ارمندا ڪگفت دو سه تا از بهزاد یم_

ی   ردن،ڪ  و  چرت هڪاین مثل. بایسی  بازرگایی  مدیر  نداری صالحیت گفیی

 .بودن گفته  هم دیگه پرتای

 :شدم هڪشو 

 ؟دیگه چ  گفته بودن_

  نڪچ  بگم واال، ولش _
ً
 .نڪن ناراحت خودتو  تو . اصال

 !وجون من مهسا، بگ_

  .شهآخه چطوری بگم؟ روم نیم_

ه، جون ب_
َ
 و  دور  بفهمم خوامیم فقط.  شمنیم ناراحت من دیگه، نڪا

ه چه برم  !خیر
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ی با نقشه   راستش به بهزاد _  اریاتو ڪگند  هڪ شدی ڪبه من نزدیگفیی

، ی   بپوشویی  چرندیات ازین و  نی ڪیم استفادهسوء موقعیتت از  داری گفیی

 لحاظ از  نباش نگران خب ویل سارا  ارهڪش دستت از  خییل بهزاد . دیگه

 .داره اطمینان بهت اریڪ

 ؟زده رو  حرفا  این یڪنگفت _

 .نداد پس نم ردمڪنه، هرچ  اضار _

 :گفتم  أصلمست

ی آراسته شد، حاال چه خا_ ه نیر ی  از  بریزم؟ رسم به یڪای بابا، گل بود به سیر

  ؟مهسا نمڪ ار ڪ چ   باره،یم واسم داره دیوار  و  در 

 :داد جواب نه،ڪ عوض رو  فضا  داشت سیع هڪلت شوچی با حا

، فقط آسه برو آسه بیا _  خب ویل! عزیزم نزنه شاخت بهزاد  هڪهیچ 

 آخه. برسونم تو  گوش  به هڪ  زد  من به قصد  از  ممطمئن رو  حرفا  این
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 خونه تو  شڪ با   ار ڪ و  تڪرسی  یدرباره بهزاد  هڪ نداشته سابقه

 .نهڪ صحبت

_ . 
ً
 ایراد  ارمڪ به اشهمه هڪاون از اون اوایل  شانس ندارم من اصال

 یه بود  شده خوب اوضاع بود  وقنی  چند  یه هڪ هم حاال  گرفت،یم

 رو  حرفا  این هڪ رو  اونایی  نهڪ لعنت خدا  . اومده دستش دیگه یبهانه

  ؟ردمڪ ارشونڪ چ   من مگه آخه. زدن

رست به بهزاد  هڪ گفتم  خواهر، نڪخودتو ناراحت ن_
 
 تو  اریڪد

ی این حرفا به خاطر حسادته به خاطر اینه ان داره. بعدشم همهاطمین

ی  رو  تو  ندارن چشم هڪ  .عزیزم ببییی

 :جدی شدم

 استعفا  نمڪ پیدا  ار ڪ هڪاین محض به.  ار ڪافتم دنبال از فردا یم_

 .دمیم
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 یه فقط. ها  بزیی  حرفا  ازین نشنوم دیگه. بدی استعفا  ردیڪتو غلط _

 طبق هڪشه. بهزاد اگه ببینه یم درست چ   همه نڪ صیر  مدیی 

 من. شهیم آروم ردهڪ تغییر   ار ڪ محل تو  رفتارت اون خواست

ی رو  نهڪیم لید ڪ جوریاین وقنی  شناسمش،یم ی   آروم راه تنها  چیر

ی  بدی، گوش  حرفش به هڪ اینه ردنشڪ  راه به رو  اوضاع بعد .  همیر

 .شهیم

ری داشت. اگه تا االن نه مهسا جان، برادر تو از اول هم با من رس ناسازگا_

ونم ن  پدر  هڪ بوده جعفری استاد  با  رودربایسنی  خاطر  به ردهڪهم بیر

 رسی    ع نم،ڪنیم معطل نمڪ پیدا  ار ڪ منم. درومد  آب از  دوستش

ه طوریاین. دمیم استعفا  ی  از  هم برادرت حساسیت بهیی  هم ما  رهیم بیر

 .تریمراحت ببینیم، رو  همدیگه تونیمیم بیشیی 

 به هڪ ار ڪخوام ؛ پس هر خواهر، من فقط راحنی تو رو یم دونمنیم_

 .نڪب نفعته
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ًفعال نداری اریڪ.  عزیزم منی  ر ڪف به هڪممنونم ازت _
ً
  ؟ 

  .واب، ببخشید مزاحمت شدمبخ برو _

، خوشحالم _  فردا  داشتم تصمیم زدینیم زنگ اگه.  ردیڪچه مزاحمنی

  .ببینمت اتاقت بیام شده ایبهانه هر  به

 گفت 
 
 :با خنده و ترس ساختگ

اوه اوه پس خوب شد زنگ زدم؛ وگرنه فردا بهزاد رس جفتمون رو  _

 . بریدذاشت لب باغچه  گوش تا گوش یمیم

 .حاال توام، برو بگیر بخواب دیگه خوشمزه . خداحافظ بخ_

 بدمزه، باشه: گفت  زد یم موج توش خنده آثار  هنوز  هڪبا صدایی 

 .خداحافظ

شد. باید یه تصمیم جوری نیمهای مهسا بودم. اینر حرفڪاش تو فهمه

 هڪ ردنڪ ڪی به دست همه  فهمیدم هڪطور گرفتم. ایناسایس یم
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 حساسیت به ناخواسته هم مهسا  حنی . بشم راجخ ا تڪرسی  اون از  من

 .ارڪ دنبال برم فردا  از  باید .  بود  زده دامن برادرش

 

ن چند روز همدیگه رو گذشت و من و مهسا در طول ایچند روزی یم

  .دیدیم تڪرسی  سالن توی اونم بار، ڪفقط ی

 و  برد یم رو  مهسا  خودش داشت هڪی زیادی منش با وجود مشغلهبه

 در  رو  باهاش ردمڪیم سیع داشت انڪام هڪ جایی  تا  هم من . آورد یم

 .نشم رو 

 و  ڪعلیسالم بدون. اتاقش برم بده اطالع بهم هڪامروز از مینا خواست 

 بود  اشمطالعه حال در  هڪ ایپرونده روی از  رو  رسش حنی  هڪاین بدون

. داریم پرواز  صبح ۶ ساعت خانوم باشید  آماده فردا   گفت  نهڪ بلند 

یف  .فرودگاه بریم هم با  تا  تڪرسی  بیارید  تشی
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ی بله حتما . ردمڪ ڪتر  رو  اتاقش جویی  مڪ و  وتاهڪمن هم با گفیی

سم نتونستم  از مهسا  همراهم هم دیگه نفر  چند  بی 
 
! باید بعدا ی ون هسیی

سم  .بی 

 تا  چون رد ڪیم خوشحالم این و  شده تر آروم منشبه ردمڪاحساس یم

 .نمڪ دا پی اریڪ بودم نشده موفق هڪ االن

 در  همیشه مثل. رفتم پدریم یخونه به ارمڪاون روز بعد از تموم شدن 

 اجاره رو  اتخونه گفتند یم هڪ راریشونڪت هایحرف شنیدن مقابل

 
 

 جور  هزار ! باشه تنها  بیوه زن یه دهیم معنی  چه ن،ڪبده بیا با ما زندگ

 خودم به زندگیم گفتم  فقط!  آشنا  و  فامیل برات دراوردن حدیث  و  حرف

 .نیام اینجا  تونمیم ندارین دوست اگه دیگران، نه مربوطه

 خودت خاطر  به ما  گفتند   و  ردند ڪنشینی ها هم مثل همیشه عقبو اون

  . گیمیم
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ام رو هم در جریان سفرم به دیر قرار دادم.  بعد از ضف شام خانواده

 ز رو  چند  ری؟یم یڪ با : گفت  پدرم اما  رد ڪ وتڪمادرم مثل همیشه س

 ؟مویی یم

  اما  میان، یا ڪدونم نیم_
 
 مدیر  و  خواهرش رئیسم و  من جز  به مطمئنا

قط ف. شهڪنیم طول بیشیی  روز  دو،سه سفرمون. میان هم تڪرسی  مایل

ی برای امضای قرارداد یم  .ریم، همیر

  ؟رییم داری هڪبه داداشت گفنی _

  ؟منه یارهڪچرا باید به سعید بگم؟ مگه اون چه _

ی  روی رو  چای سینی  هڪیل مادرم در حا  با  گذاشتیم پدرم و  من جلوی میر

 :گفت  دلخوری لحن

 برادر  ناسالمنی  ارمه؟ڪچه هڪزبون به دهن بگیر دخیی . یعنی چ  _

 .بزرگته

 :اختیار باال رفتاز این حرف مادرم آمی  چسبوندم و ولوم صدام یر 
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 خودت دست. نڪ دفاع سعید  از  همش هڪمادری من شما هم _

 چه. شده عادت برات دادی، ترجیح من به همیشه اونو  ، ا هنیست

 یا  مردی بگه زنهنیم زنگ یه ماه دوازده به سال ؟ڪشڪ چه دادایسی 

 داداش بزرگته زنگ بزن بهش بگو یمیم شما  بعد ! ایزنده
 

ری سفر؟ گ

ی   همچیر
 
  .نمڪب اریڪعمرا

 روی هڪهم زمان با جواب مادرم از جا بلند شدم و مانتو و شالم رو 

 .شدم پوشیدن مشغول و  برداشتم بودم گذاشته  مبل یدسته

به خبه، دور برندار ، نیست _
 
 بهش و  دسنی  به تلفن شهڪی تو  هڪخ

؟یم زنگ  داره وقت نداره همش احوالب زیی
 

پرس عدشم اون زن و زندگ

ی خیر  ازش داری وظیفه تو  باشه ارخانومڪرس   .بگیر

 تا  شیدمڪ، چند نفس عمیق لرزید هام از شدت عصبانیت یمدست

لڪ رو  خودم بتونم . نزنم فریاد  رسش رو  مادرم هایتبعیض و  نمڪ نیی

 :انداختم رسم روی رو  شالم و  بستم رو  مانتوم یمهڪد آخرین
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. ویل یادتون باشه من هر وقت اومدم اینجا باشه مامان شما راست یم_
 

گ

 من یاشتهدن اعصاب با  بیشیی  بدین آرامش بهم هڪ، شما به جای این

 .اجازتون با  برم من دیگه االنم. ردینڪ بازی

م: نهڪپدرم با لحن دلسوزی سیع داشت منرصفم   منظوری مامانت دخیی

، نرو خواد یم فقط نداره ی  .تو و داداشت ارتباطتون قطع نشه با هم. بشیر

 :گفت  زد یم فریاد  رو  پشیمویی  هڪمادرم هم  با صدایی 

ب مادر. به ی ندارم از حرفام .بمون امشگه بابات، منظور بدراست یم_

 !یاییم دیر  به دیر  هڪخدا منم دلم همش پیش توئه. توام 

هنوز چمدونم رو هم نبسته بودم، موندن بیشیی رو جایز ندیدم، از طرفی 

 :دادم جواب دست به سوئیچ و  انداختم دوشم روی رو  یفمڪ

ه_   .نه مامان جان من برم بهیی

ون اومدم و هردوشون رو بوسیدم و ا  .ی خودم برگشتمبه خونهز خونه بیر
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 ردنڪی سعیم آروم در تمام طول مسیر  رسیدن به خونه فقط همه

 سفرم به معطوف رو  ذهنم ردم،ڪآرامش بخش گوش  آهنگ. بود  خودم

 شیدند ڪیم ڪرس  ارمڪاف الیالبه از  هڪ رو  مادرم هایحرف و  ردمڪ

ی  با  لباس، تعویض و  خونه به رسیدن از  بعد . گرفتم  نادیده رو   برداشیی

 توجه با . شدم سفر  برای وسایل ردنڪ جمع مشغول ڪوچ ڪ چمدون

مونیم دو دست مانتو بیشیی نیم روز  سه دو، بود  گفته  منشبه هڪاین به

 و  تاپ دست دو  همراه به ِستشون، فشڪشلوار و رورسی و دو جفت 

وری بهداشنی  آرایشی  لوازم. برداشتم راحنی  ڪشلوار    برداشتم مه رو  ضی

 .بستم رو  چمدون زیپ و 

 در  هڪ ردمڪساعت یازده و نیم طبق معمول هرشب با مهسا صحبت 

 تڪساعت چهارو نیم صبح رسی  گفته  برادرش گفت  هامونحرف آخر 

 ازش هم دیگه همسفرهای مورد  در . برسیم پرواز  به موقع به هڪ باشم

 تنها  برادرش و  من و  نیست ایدیگه سڪ گفت  هڪ ردمڪ سوال
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 شده اش خنده و  شوچی  یسوژه مسئله این چقدر  هڪ بماند . تیمسه

  .بود

وع  مانتوی . شدن حاضی  به ردمڪبعد از نماز صبح دیگه نخوابیدم و رسی

 آیر روشن به تن 
ی . ردمڪ رسم لیمویی  شال و  ردمڪلیمویی با شلوار جیر

 در  هڪ آیفون زنگ صدای. گرفتم  تماس آژانس با  مخترصی آرایش از  بعد 

 ردمڪ پا  به رو  سفیدم تابستویی  هایفشڪ پیچید  خونه تڪسا فضای

ی  با  و  ون دستیم ڪسا برداشیی  .رفتم بیر

 در  تر مڪبار مح جواب نداد. اینشڪ اما  زدم در  بود، بسته تڪدر رسی 

 منشبه رنگ ایقهوه شلوار  و  تڪ در  پوشیده قامت و  شد  باز  در  زدم،

ی  جلوم  .شد سیر

 تصمیم دیشب از . ردمڪ سالم یمڪرسم رو باال گرفتم و با صدای مح

. ندم نشون ضعف خودم از  و  باشم مڪمح جلوش هڪ بودم گرفته

 رو  رسش بعد  و  رد ڪنگاهم  مڪ یه فقط نداد  رو  جوابم حنی  لیاقتیر 
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ون دفیی  از . داد  ونڪت ڪعلی عالمت به مثال   رسش پشت رو  در  اومد، بیر

ون شاشده موم و  مهر  دهان از  ایلمهڪ هڪاین بدون و  رد ڪ قفل  بیر

 و  مهسا  قرارها  یهمه رس  همیشه. رفتیم آسانسور  سمت به هم با  بیاد 

بار دونم اینیمن اما  داشتند  حضور  هم محمودی آقای تڪرسی  مایل مدیر 

چرا نبودند. البته مهسا دیشب این موضوع رو بهم گفته بود اما اون هم 

 از  رو  نیومدنش دلیل وقنی  هڪدونست. گفت مثل من دلیلش رو نیم

 از . نیست ها اون حضور  به نیازی گفته  جواب در  اون پرسیده برادرش

 آقای و  جون مهسا  چرا : گفتم  بهش رو  شدیم خارج هڪ آسانسور 

  ؟ مودی نمیانمح

 فقط به خاطر رد گم 
 
البته پرسیدن این سؤال از این نماد خودشیفتگ

 مهسا  و  من هڪ نهڪ ر ڪف انڪام حد  تا  خواستمیم بود، نی ڪ

 .نداریم چندایی  ارتباط مه با  همچنان
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ه هام شد و بعد جواب داد: ی چشمطبق عادت همیشگیش ایستاد، خیر

 االن اینجا بودنڪها نیست خانوم، نیازی به حضور اون
 
 .ه اگه بود حتما

 .بعد هم چرخید و به راهش ادامه داد

 به مستقیم باشه المڪ ختم هڪخواست حرفی بزنه همیشه وقنی یم

 خواستیم ارشڪ این با  انگار . رد ڪیم نگاه لشابمق طرف هایچشم

 رفتارش این دونستنیم قطعا  و  باشه داشته اون روی ، رو  نفوذ  نهایت

 قابلیت لحظه اون در ! نهڪیم ڪرو به شدت تحری من اعصاب

 لزوم صورت در  تا  ردمڪ اضافه دیوونگیم هایآپشن به رو  شتنشڪ

 .رفتم دنبالش حرفی  هیچ بدون و  نمڪ استفاده ازش

  االن هڪ دونستمنیم بشیم ماشینش سوار  خواستیمیم هڪوقنی 
 
 دقیقا

زچی بشه و بگه بر  نم،ڪ باز  رو  عقب در  ترسیدمیم! بنشینم؟ جا ڪ باید 

ی هم واهمه داشتم! یم ترسیدم بگه دیدی مگه من رانندتم . از جلو نشسیی

 در  رو  هامونچمدون اون داری؟ رست تو  من درمورد  رایی ڪگفتم یه ف
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ی  جایی  منگ، و  گیج  هایآدم  مثل همچنان من و  داد  جا  عقب صندوق  بیر

ی  به و  ایستادم جلو  و  عقب در   هڪ بودم زده زل خوشگلش ڪمش ماشیر

 .ردڪ باز  املڪ رو  جلو  در  و  شد  رد  نارمڪ از  دسنی  ناگهان

 .شهبفرمائید، دیر یم _

ی  محض به. نشستم و  ردمڪرسی    ع خودم رو جمع و جور  ی  در  بسیی  ماشیر

 بازیش شعور یر  بار این ر ڪش رو  خدا : گفتم  خودم با  من و  رد ڪ تڪر ح 

وز ر  سه دو  این توی من به انداختنش هڪتی ڪخورا وگرنه ، رد ڪن گل

 !مسافرتمون جور بود

 

 تا  هڪ بود  این خاطر  به شاید ! شیدمڪدونم چرا ازش خجالت یمنیم

 مثل داشتم غرینر  عجیب حس یه. بودم نرفته جایی  تنهایی  باهاش حاال 

 !دلشوره
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ی رو پر   یماده مثل درست و  بود  ردهڪبوی عطرش تمام فضای ماشیر

ی چشم شیدمڪیم هڪ نفش هر  با . رد ڪیم عمل هویسی یر  تر هام سنگیر

 داشتم یر یم
ً
ی هوش یمشد. عمال  هم روی ، رو  هامچشم هڪ شدم! همیر

 :شد پخش فضا  توی آهنگ صدای گذاشتم

  ندازمهرجای این شهرو ، چشم یم

ی ، یادگاری هست ی  از تو یه چیر

 افهڪترین حنی توی آروم

ی برای ، یر 
ی  قراری هستچیر

 گردمهرجای این شهرو یر تو یم

 وری ، خاطره دارماز تو یه ج

 تر بودنگایه واسه دیوونه

 .....ذارمرو نقطه ضعفم دست یم
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ی  ضبط از  هڪبا شنیدن این آهنگ   گره  بود، پخش حال در  ماشیر

 زمایی  به گذشته،  به شدم پرت ناخودآگاه و  ردمڪ باز  هم ز ا رو  هامڪپل

 ....دونفریمون خاطرات به بود؛ حمید  هڪ

 ردهڪ پنهانشون قلبم از  گوشه  یه هڪاحساسایی با یادآوری اون روزها، 

 .  شدند  جاری هامچشم یگوشه  از  اجازه بدون بودم
ً
 و  زمان انگار  اصال

ی  توی هڪ بود  رفته یادم از  لڪ به. بود  شده عوض برام انڪم  ماشیر

 .نشستم منشبه

 از  داشت صبح، میش و  گرگ  توی هڪ رو  شهری نارمڪی از شیشه

 .ریختمیم ڪاش آهسته و  ردمڪاشا یمتم رو  شد یم بیدار  خواب

 هوا  و  حال اون از  رو  من ایومردانه مڪبعد از چند لحظه صدای مح

ون  .آورد بیر

 ؟نمڪ خاموشش نهڪاگه اذیتتون یم_
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  با  و  ردمڪ ڪپا دست پشت با  رو  هامڪد اشتند تن
 
 نه:  گفتم  دستپاچگ

 .جامڪ ردمڪ فراموش لحظه یه من خوام،یم عذر . خوبه هم خییل ، نه

 به بده نشون خایص العملسڪع یا  بزنه ایدیگه حرف هڪبدون این

 .داد ادامه راهش

 

بت دیگه تا پایان مسیر هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد و من از این با

ی رو توی پار خدا رو شکر یم کینگ کردم. وقنی به فرودگاه رسیدیم ماشیر

 .گذاشت و با هم به سمت ورودی رفتیم

بود. با دست اشاره کرد که اول من  هامون کنار همصندیل توی هواپیما 

 که به فرودگاه دیر رسیدیم 
بنشینم، بنابراین کنار پنجره نشستم. تا زمایی

منش که از اول تا آخر مشغول خوندن کتاب . بههم ، هیچ حرفی زده نشد 

کردم. نه من حرفی زدم و نه کاری آسمون رو تماشا یمبود، من هم از یر 

ی سکوت حکم اون  .فرمای بینمون داشتتماییل به شکسیی
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ی مدل باال  کت طرف قرارداد با یک ماشیر به مقصد که رسیدیم از طرف رسی

بردند. در تمام مسیر فرودگاه تا هتل دنبالمون اومده بودند و ما رو به هتل 

ون رو   زده نشد. هر کدوممون به در کنارش چسبیده بود و بیر
هم حرفی

ی که از حرکت ایستاد راننده در رو برامون باز کرد و کرد. ماشا یمتم اشیر

 سفر 
 

پیاده شدیم. با دیدن عظمت رو به روم برای چند لحظه بیچارگ

ختمایی عظیم که بیشیی از این که شبیه منش از یادم رفت! ساکردن با به

ی بود هتل باشه، مثل قرص بود! اطراف هتل تا چشم کار یم کرد فضای سیر

خل به صورت تک تک همه جای اون به چشم میخورد، های نو درخت

ون داخل جلوی راه پله ی ورودی هم یک آبنمای بزرگ قرار داشت. از بیر

به جای دیوار دور تا دورش  شد چونهتل و قسمت الیر کامال دیده یم

 .های شفاف کشیده شده بودشیشه

به در هامون توی هتل رو به روی هم قرار داشت. تا زمایی که اتاق

هامون رسیدیم هم الم تا کام حرفی نزد . فقط زمایی که خدمتکار قصد اتاق



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

84 
 

داشت چمدون من رو برام بیاره داخل اتاقم؛ جلو اومد و به انگلیش ازش 

ده. خدمتکار هم ساک رو به رد و گفت خودش این کار رو انجام یمتشکر ک

 .منش داد، تعظیم کوتایه کرد و رفتدست به

ی چمدون رو گرفتم: واست بیاد داخل اتاق با عجله دستهمنش خ تا به

 .تونمممنون، خودم یم

ی چمدون رو ول نکرد و با حالت متعجنر گفت: چرا به اون دسته

ی ک ی ه خودتون یمخدمتکاره نگفتیر  ؟تونیر

چون اون وظیفشه این کارو انجام بده اما شما نه ؛ مگر اینکه حمل _

دیرَیتیتون اضافه شده باشهوسایل کارمنداتون هم به وظایف   !م 

 رفتارهای یر این جمله
 .ادبانه اش بشهی آخر رو از قصد گفتم تا تالفی

رو اش چمدون رو محکم به سمت خودش کشید و چون من هم دسته

  گرفته بودم تعادلم رو از دست دادم و به سمتش کشیده
 
شدم. تقریبا

! تو چشمای بینمون نبود، شاید به زور  پنج ساننی فاصله ه میی هام خیر
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شد و با صدای آروم ویل کامال عصنر گفت: لیاقت کمک منو نداری! پا رو 

 !بینی دم من نذار ، بد یم

حریص که تو صداش بود معلوم  شد ام گرفته بود، از دونم چرا خندهنیم

ل کنم اما کردم خندهایر تالفی کردم. سیع یمکه حس ی توی صدام رو کنیی

متو از زیر پا ای که تو جمله
 
ذهنم بود رو ناخودآگاه به زبون آوردم : خب د

 .جمع کن

ی که گفتم مات موندمو  ی  !...خودم هم از چیر

 

وگیر شدم!! از خجالت رسم طوری شد؟! یه لحظه جدونم چرا یهو ایننیم

ی و خودم رو تو دلم لعنت یمرو انداخته بودم   این خاطر  به ردمڪپاییر

. نیست جا ڪ و  پروندنه هڪتی جای ، جا ڪونه دنیم هڪ نافرمانم زبون

م عرق و  انداخته گل  هامگونه  االن دونستمیم . نشسته پیشونیم به رسی

 به چمدون دنشیڪ با  هڪ نمڪ بیشیی  باهاش رو  امفاصله خواستم
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 صورت به نگاهم و  ردمڪ بلند  رو  رسم. شد  مانع خودش سمت

شده بود و  برابر  دو  عصبانیت فرط از  هاشچشم. افتاد  عصبانیش

هاش خط انداخته بود! هایی از خشم به رنگ قرمز روی سفیدی چشمرگه

س آب دهانم رو پر رس و صدا قورت دادم. تو اون لحظه  اشهدم  با اسیی

یم رو با خلوص  دم! با رسی  ترس هڪنیت خوندم و خودم رو به خدا سی 

 :گفتم  بود  شده قاطیش هم

 ...جناب به منش من_

 دست. بدم ادامه رو  حرفم نذاشت هڪ داشتم در واقع قصد عذرخوایه

 :گذاشت  اشبینی  روی وتڪس عالمت به رو  اشدیگه

 گوش  هامتوصیه به هڪ ردمڪیم ر ڪف. باش تڪهیس، فقط سا_

جوابیم و  ادیر یر  هڪ بینمیم ال اح  اما  ردیڪ  ار ڪرس  محسنات به حاضی

مزاح  قصد  ڪی تو  با  باشم داشته شوچی  یڪهر  با  من! شده اضافه خانوم

ندارم حالیته یا نه؟؟ من رئیسم تو زیر دست من، مفهومه؟ دیگه هم پیش 
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 ر ڪدم! فمن از این خوشمزه بازیا درنیار چون یه جور دیگه جوابتو یم

؟ڪ پیدا  ایدیگه ار ڪ بایسی  شده موفق هنوز  نمڪنیم  با  و  نه؟ مگه نی

ایظ ؟ اخراج بخواد  دلت نمڪن ر ڪف داری هڪ رسی  ؟هوم بشی

وزی خواستم بدونم از کرد. نیمهاش داشت کورم یمتوی چشم برق پیر

گردم چون حدس زدنش کار سخنی نبود. با دونه من دنبال کار یمکجا یم

به فنی شده بودمحرف  ضی
ً
! انگار مغزم فلج شده بود! هیچ هاش عمال

های دستم انگار از کار کرد. عصبدستوری به اعضای بدنم صادر نیم

زمان ی چمدون رو رها کردم، همشل شد و دستهافتاده بودند. دستم 

ارت از چشمبه ی چمدون رو بارید دستههاش یممنش هم درحایل که رسی

ی افتادول کرد و چمدون جلوی پام با صدای بلندی به ز   !میر

اش رو به سمت من نشونه چند قدم عقب عقب رفت  و انگشت اشاره

 .رفت
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ی و به کش حرفام یادتون نره خانوم مسعودی من عاد_ ت ندارم یه چیر

. دفعه ی ی بعد چشم چند بار  تذکر بدم. شما این قانون منو شکستیر

ی یم  .بندم روی آشنایی با استاد جعفری و یر برو برگرد اخراجیر

کرد دستش رو توی که با نیشخند مزخرفش بهم دهن کچر یمایل  در ح 

ی روز خوش به اتاقش رفت  .جیبش برد و با گفیی

م خوردن در اتاقش به گوشم خورد انگار تازه فهمیدم وقنی صدای به ه

هایی لرزون خواستم چمدون رو رس پا کنم که از دستم چ  شده! با دست

تر گرفتمش. به داخل بار محکمینافتاد. خم شدم و دوباره برداشتمش و ا

ی نفرهاتاقم اومدم و در ، رو آهسته بستم. چمدون رو ، روی تخت یک

 ، ک
 

 بزرگ
 
ی رستارسی درست روبه روی در قرارداشت ه کنار پنجرهنسبتا

 .انداختم
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ی پنجره تکیه دادم و به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. به شیشه

ی  در دست هم هایی که دستروم و آدم به رو مشغول تماشای فضای رسسیر

 .زدند شدمقدم یم

هایی که خواست تمام حرفزیی داشتم! دلم یماحساس حال به هم

 !رحیم ذاتیش به خوردم داده بود رو یکجا باال بیارممنش با یر به

هایی که بلند بلند ضجه خواست؛ از اون گریهی طوالیی یمدلم یه گریه

، داد و هیم کنه، رست رو کنی بعد یه نفر خاص میاد و بغلت یموار یمزیی

جوری گریه این: عزیزم مگه من مردم که تو گهفشاره و یماش یمبه سینه

؟! آروم باش ، من کنارتمیم  !کنی

های خاص! نفر خواست یا از اون یهها یمدونم دلم از اون گریهدقیقا نیم

خواست، سبک شدن اما خب هر چ  که بود دلم خایل شدن یم

خواست، یه جور دلگریم! ویل سهمش از خواست. یه آرامش مطلق یمیم
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ی  امویسی بود که باعث غلطیدن خ هق ها فقط هقتمام این خواسیی

ی ام یمهای اشک روی گونهدونه  !!...شد، همیر

 

 زدم، دور  رو  تخت. اومدم نار ڪرو انداختم و از پشت پنجره  پرده

 دراز  تخت نروی شلوار  و  مانتو  همون با  و  دمدرآور  رو  شالم و  ها فشڪ

ه سقف به ایدقیقه چند . شیدمڪ  بود  خایل خایل رمڪف بودم، شده خیر

 همیشه. بودم افتاده گیر   توش هڪموقعینی خورد از اینلم به هم یمحا. 

ی  بهشون هڪ هایی آدم  از   دفاع خودشون از  تونستند نیم و  شد یم توهیر

 هیچ هڪ دیدمیم ها آدم از  دسته اون جزو  رو  ها اون و  اومد یم بدم نند ڪ

ی  توی خودم حاال . نیستند  قائل غرورشون و  شخصیت برای ارزیسی   همچیر

سف وضعیت
َ
 وقت هیچ هڪ گفتند   خوب چه! بودم ردهڪباری گیر ا

 هم خودت هڪ نهڪیم اریڪ خدا  چون نید ڪن قضاوت رو  شڪ

ی؛ قرار  مشابیه موقعیت توی   االن من و  بگیر
 
 موقعیت همون توی دقیقا
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! داد نیم اجازه درد  اما  بخوابم؛ ردمڪ سیع و  بستم رو  هامچشم! بودم

به از  تنم تمام ی  تیغ هایضی  هڪسوخت. انگار منش یمهای بهحرف تیر

 طوفان از   قبل آرامش بارز  مصداق اخیر  یهفته ڪی این توی وتشڪس

 ایدیگه سمت به هاشحرف و  منشبه از  رو  رمڪف ردمڪ سیع!  بود 

 به یمڪ رو  امرفته دست از  آرامش و  بخوابم بتونم هڪبل تا  بدم سوق

برده بود و با صدای  خوابم اما  بود  گذشته  چقدر  دونمنیم. بیارم دست

زنگ تلفن اتاق از خواب پریدم. توی تخت نشستم و گیج و منگ نگایه 

ی   حوصله اصال . بود  تخت نار ڪبه اطرافم انداختم . تلفن درست روی میر

ی  به نداشتم  قطع هڪ تلفن صدای. ندم جواب دادم ترجیح خاطر  همیر

وردم، درآ تنم از  بود  شده ڪچرو  حسایر  هڪ رو  مانتوم شدم بلند  شد 

 و  حوله همراه به رو  رنگم آیر  ڪشلوار  و  تاپ و  ردمڪچمدونم رو باز 

ی  با . گذاشتم  تخت روی و  برداشتم  داخلش از   شامپو   به شونه برداشیی

 قرار  دیواری مد ڪ نار ڪ تخت از  تر طرف نو ا هڪ مجلیل دراور  سمت
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. شدم موهام زدن شانه مشغول و  ایستادم اشآینه رویروبه. رفتم  داشت

 مرمڪ تا  قدشون حاال  و  بودم ردهڪن وتاهڪ وقت بود موهام رو خییل

ی  از  بعد  گرفتم  تصمیم.  رسید یم ی  برگشیی  وتاهڪ نمڪب هڪ اریڪاولیر

ی گذاش  با  زمانهم. باشه موهام ردنڪ ی  روی شونه یی  دوباره تلفن دراور  میر

 با .  بیاد  در  جونش هڪ بخوره زنگ انقدر  بذار  گفتم  خودم با . خورد  زنگ

ی  ی برداشیی  حوله و شامپو به سمت حمام رفتم و تلفن هم قطع شد. همیر

 هر . اومد  زدن در  صدای درآوردم رو  هاملباس و  شدم حمام داخل هڪ

. زد یم در  وقفه بدون هخآ داشت عجله بدجوری بود  در  پشت هڪ سڪ

  هم در  پشت فرد  برد،یم وقت لباس پوشیدن!  نمڪ ار ڪچ   بودم مونده

ها تبدیل به مشت زدن شده داشت، تقریبا در زدنبرنیم زدن در  از  دست

ون اومدم. رفتم  بود. با عجله  و با همون وضعیت نامناسب از حمام بیر

 .یهڪ ببینم تا  ردمڪپشت در و از چشیم نگاه 
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ون اومدم. رفتم پشت  با عجله و با همون وضعیت نامناسب از حمام بیر

عقب اومدم. تمام  قدم چند . یهڪ ببینم تا  ردمڪدر و از چشیم نگاه 

 دلم اصال . آورند  هجوم سمتم به اخیر  ساعت دو  ڪهای بد یحس

 جواب من و  رفتیم پیش جوریاین اگه خب اما  بدم جواب خواستنیم

 وضعیت دیدن با  وقت اون و ! تو  بیاد  و  نهڪبش رو  در  د نبو  بعید  دادمنیم

  االنم
 
یڪ محشی  حتما ی  رو  یر  حنی ! رد ڪیم اجرا  برام زنده طور  به جا همیر

 یمڪ هڪ صدایی  با !  افتاد  تنم به لرز  هم لحظه اون به ردنڪ ر ڪف از 

 :گفتم  بود  معمول حد  از  بلندتر 

 ؟بله_

 .ها متوقف شد و دیگه هیچ صدایی نیومددر زدن

 :دوباره گفتم

  ؟بله؟ بفرمائید_
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 چشیم از  و  نرم تا  ردمڪیم مبارزه اویمڪنجڪ حس با ! وتڪباز هم س

 در  منشبه  در  طرف اون هڪزدم ینم اما حدس یمنب رو  العملشسڪع

لڪ حال  شدت و  من دادن جواب دیر  از  هڪ لگدیه و  مشت نیی

 انڪام صورت در  و  بزنه در  به هڪ داره تمایل خییل خودش عصبانیت

 رفته شاید  هڪ ردمڪ ر ڪف شد  طوالیی  وتشڪس وقنی !! من خود  به

ون چشیم از  و  رفتم جلو . باشه  دورتر از در یمڪ. ردمڪ نگاه رو  بیر

تیی  ڪایستاده بود. ی ی  با  سفید  رسی  سفید  تویی ڪ و  ایسورمه جیر

 و  اومد یم چشم به اش ورزیده اندام حسایر  ها لباس این توی. بود  پوشیده

ت تیپ با  حاال  تا . رد ڪیم رتمحصو  جذابیتش . بودمش ندیده اسی 

باال  از . بودند  خورده گره  هم در  ابروهاش بود، برافروخته گندمیش  پوست

ی قفسه سینه اش یم ی رفیی  اعصاب تمدد  برای داره هڪشد فهمید پاییر

 دست و  بود  زده مرشڪ به رو  دستش ڪی. شهڪیم عمیق نفس

ی  مدام رو  اشدیگه  هڪ بود  معلوم رفتارهاش از  امال ڪ. برد یم موهاش بیر
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ی  لنجار ڪ حال در   نثارم نامربویط حرف وقت ڪی تا  خودشه با  رفیی

ون داد و جلوتر اومد: خانوم مسعودیحر  با  رو  نفسش! نهڪن   ؟ص بیر

 هم در  پشت از  ردمڪیم ر ڪف. در  به شدنش ڪهول شده بودم از نزدی

 وتاهڪ مقد چند  ارمڪاف از  زده خجالت. نمڪیم حس رو  تنش گرمای

 :دادم جواب و  ردمڪ صاف رو  صدام رفتم، عقب

 ؟داشتید اریڪبله، _

سم چرا جواب تلفن یم_ دین؟ چرا درو باز اتاقتون رو نیمشه بی 

ی ڪنیم  ؟نیر

شد مگه؟ نه راه پس داشتم نه راه پیش! چ  دیگه بدتر از این هم یم

 از  تر وخیم اوضاع پیش دوساعت ڪی شڪشمڪ از  بعد  هڪگفتم یم

 :گفتم  رسی    ع! نشه؟ هست هڪ نی ای

ه... خواب بودم، تلفن اتاقم از پریز _ ی  از  االنم. بودم شیدهڪا م... چیر

منده ، لباس مناسنر تنم نیست  . نمڪ باز  درو  هڪخواب بیدار شدم. رسی
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ی  دارین اریڪ اگه  دندون به رو  لبم زدم هڪ حرفی  خجالت از . بفرمائیر

 االن! دیگه؟ ایهصیغه چه ستین تنم مناسنر  لباس دخیی  بگو  آخه. گرفتم

 این نباشه خودش حال به هڪ زبونت! نهڪیم ریڪف چه خودش با 

 یاندازه به رو  پاهاش. ردمڪ!! جلوتر رفتم و باز نگاهش ! دیگه شهیم

 ایستاده در  روی به رو  ، سینه به دست و  بود  ردهڪ باز  اششونه عرض

ی  رسش و  بود   بدجوری لبش روی لبخند  هم همینجا  از  ویل. بود  پاییر

 .ردڪیم خودنمایی 

یف بیارید الیر تا بریمخواستم بگم اگه گرسنهبسیار خب ، یم_  اید تشی

 .نهار بخوریم

 دو  ڪی هڪدونم این آدم چند تا شخصیت داشت؟ انگار نه انگار نیم

 شده رد  روم از  بولدوزر  با  و  بود  وبیدهڪ شدت اون به رو  من پیش ساعت

 حنی  بود  مشخص هم حالتش از  اتاقم، در  پشت بود  اومده االن. بود 

یف خواستیم من از  و  شده نگرانم هم یمڪ م تشی ش نهار باها تا  الیر  بیر
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 رفتار  خاطر  به هڪ بود  نداده احتمال هم درصد  ڪبخورم؟! یعنی حنی ی

 من! ردم؟ڪن باز  رو  در  یا  ندادم جواب رو  تلفن هڪ باشه هاشحرف و 

 در  پشت االن بعد  نهڪن نگاهمم حنی  سفر  پایان تا  دیگه داشتم توقع

 شد نیم جورههیچ!! بخورم نهار  باهاش برم تا  بود  ایستاده منتظر  اتاقم

 !ردڪبینی رفتارش رو پیش

 

ی  حد  از  بیش سکوتم داشتم خودم با  هڪهای ذهنی به خاطر درگیر

 حرف به منشبه هڪ شد  باعث همیت. شد  شیدهڪ درازا  به معمول

 :بیاد

 ؟برده خوابتون باز  نهڪن؟ نچ  شد خانوم؟ میای_

! باشه خودش هڪ ردمڪیم ڪگفت شی آخری رو نیماگر این جمله

 اوضاع وخامت بعد  اما  بدم بهش نڪشم یه جواب دندانخواستیم اول

 .باشم بسآتش حالت در  فعال  دادم ترجیح و  ردمڪ یادآوری خودم به رو 
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یف شما . شهڪیم طول یمڪمن آماده شدنم _ ید  تشی  از  ونممن. بیر

 .دعوتتون

مانه رد مثال این  بر  بهش باز  هڪ نمڪجوری خواستم دعوتش رو محیی

 رو به رو شدن باهاش رو نداشتم. هرآن منتظر  آم اصال  االن. نخوره
 

ادگ

 !نداری منو  توجه لیاقت ڪبودم بگه: به در 

 :گفت  ناباوری مالڪاما در 

 .تو الیر منتظرم_

 بودم گرفته  نظر  در  اشر ب هڪو بعدش هم رفت.! باید به صفایی 

 چ   من هڪ نشنید  اصال  انگار ! ردمڪیم اضافه هم رو " لعننی  زورگوی"

  !.خشن یر ادب مغرور ڪمرد. گفتم

 بگه زور  من به نهڪتصمیم داشتم نَرم تا حالش جا بیاد و دیگه هوس ن

 »اگه گفتیم هڪ گذشت  ذهنم از  مهسا  هایحرف بعد  خب ویل

 رفتار  میلش باب مدیی  یه فقط برداره تباها لجبازی از  دست خواییم
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 سمت به و  شیدمڪ ایالفهڪ پوف. ردمڪ عوض رو  تصمیمم. ن«ڪ

نی   مانتوی. حمامبرم نبود  قسمت هڪهام رفتم. مثل اینچمدون لباس
ُ
 ک

،ڪش  و  ایقهوه ریز  هایشکوفه با  رمڪ شال رم،ڪ تانڪ شلوار  الیی

ی  ردیف ڪی هڪ ریمڪ ساننی  سه پاشنه هایفشڪ  ار ڪ روش ز یر  نگیر

 .بود پوشیدن واسه انتخابم بود  شده

ی گ وشیم از اتاق خارج شدم. بعد از یه آرایش مالیم و عطر زدن، با برداشیی

گشتم ویل هرچ  چشم منش یمتوی الیر داشتم با چشم دنبال به

ی . ردمڪچرخوندم پیداش نیمیم  به رو  رسدرگمم نگاه هڪ طور همیر

 :گفت  ایمردانه  صدای انداختمیم اطراف

 ؟بانو نمڪ تونڪمڪتونم یم_

 

 هڪ بود  جوایی  مرد . ردمڪبا تعجب برگشتم و به صاحب صدا نگاه 

 اریڪورزش العادهفوق لڪهی. باشه داشته سال یس نهایتا  خورد یم بهش
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ت یی  پوشیدن با  رو  موضوع این و  داشت ی  رسی  جذب ایحلقه آستیر

 .شیدڪیم رخ به یشڪمش

 دست بازوی روی. رد ڪ جلب رو  امتوجه شوبیڪدر همون نگاه اول خال

وش باز  دور  به انگار  هڪ طوری بود؛ ویر ڪخال اژدها  ڪی راستش

ی مش ه پوست. داشت پا  به انگشنی  دمپایی  و  ڪپیچیده. شلوار جیر ی  و  سیر

 سه به زور  به قدشون نمڪ ر ڪف هڪ موهایی  با  ڪمش ابروی و  چشم

 البته کرد   یاد  جذاب مرد  یه عنوان به ازش شد یم کل  در . رسید یم میی  ساننی 

یی  تیپ از  بعد  دوم مقام در   !دیدم منشبه از  که  اسی 

 :زد من وتڪبه این همه س شی ڪلبخند دخیی 

 ؟گردینیم شڪدنبال _

 خودم نثار  آبداری فحش کردنش  معطل خاطر  به دلم تو  هڪبعد از این 

 :دادم جواب  ردمڪ

 .بله_
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 وطنهم یه هڪ محالخوش: _ گفت  و  برد  فرو  جیبش توی رو  دستش ڪی

 .بینمیم

ی _  .همچنیر

شد از توی کرد، حنی لبخند رو یمکامل مشخص بود که داشت براندازم یم

 .چشماش خوند

 من شاید  داره؟ مشخصایی  چه گردینیم دنبالش هڪ شڪخب، اون _

 .باشمش دیده احیانا 

 :با تردید لب باز کردم

ی سورمهیی _ ت سفید، شلوار جیر  پوستش. پوشیده سفید  تویی ڪای و رسی

 .شماست قد  هم گفت  شهیم تقریبا  ،ڪمش و  لخت موهاشم گندیم،

 :مدلبخندش بیشیی کش او 

ا دور بزنیم، شاید دیدیمش_ ی ی میر  .بیایید بریم بیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

102 
 

 تو  هرحال به. افتادم راه دنبالش و  دادم ونڪرو به عالمت مثبت ترسم

 قدم هم کنار   در  هڪ طور همون. غنیمته زبون هم یه دیدن غریب کشور 

 :کرد  باز  رو  صحبت رس  ردیمڪیم نگاه اطراف و  دور  به و   داشتیمبریم

سمتونم یم_  ؟اسمتون رو بی 

 .نگاه رسرسگ بهش انداختم و دوباره مشغول دید زدن دور و بر شدم

 .ساراهستم_

 .خوشبختم، منم مسعودم_

 جا ڪ از  موقع اون دونمنیم هڪتا اسمش رو گفت با یه حالت شعفی 

  ذوق و  طرفش به برگشتم بود  شده پیداش
 

 نمایش به رو  اممسخره زدگ

 :گذاشتم

؟ چهراست یم_ ی  !جالب، فامیل من مسعودی هستش گیر

 با  لحظه اون در  کنم  فکر  داد، تحویلم ششڪباز از اون لبخندهای دخیی 

 !افتادم ِچیل آدم چه گیر   گفتیم خودش
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! این همش شما _  توی هڪ مطمئنید  پس؟ جاستڪچه حسن تصادفی

 ؟البیه

 نسبت از  نایسی  هڪبا این حرفش تمام ذوقم کور شد. با حالت تدافیع 

منش به عنوان همش به من دست داده بود، ناخودآگاه ابروهام هب دادن

 :در هم گره خورد و صدام خشن شد

 ؟گردمهمشم ؟ من گفتم دنبال همشم یم_

 !تر شداز شنیدن لحن عصبانیم لبخندش پهن

ی _  .باشه همشتون شاید  هڪمن خودم حدس زدم ، ویل خب نه نگفتیر

ایستادم و اون هم مقابلم قرار گرفت. فقط تمام الیر رو دور زده بودیم، 

 .تنها تالشم در اون لحظه این بود که خون رسدی خودم رو حفظ کنم

ی _ ، ایشون رئیس من هسیی  .نخیر

 .انگار تعجب کرد

 ؟با رئیستون اومدین سفر_
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ادب! هم به نظرم جذاب نبود. مردک یر کردم اصال ه یماالن که خوب نگا

منش همش منه! بال به دور...! د فکر کنه بهآخه آدم قحظ اومده که بای

 :رسد جوابش رو دادم

 .اریڪبله، سفر _

 :متوجه ناراحتیم شد چون رسیعا اقدام به عذرخوایه کرد

 .ازتون نمڪآهان، من عذر خوایه یم_

 .نمڪخواهش یم_

 

 منو  حتما  گفتم  خودم با  بودم شده ناامید  منشبه ردنڪ پیدا  از  لڪ به

 این چرا  دونمنیم! خندهیم بهم هرهر  داره االنم ڪمرد گذاشته  ار ڪرس 

 درد   دستتم کردی   رو  کمکت  تو  بگه بهش نبود  یگ. رفتنیم مسعود 

ی  تو ! کنهیم نگاه منو  بر  و  بر  و  ایستاده دیگه، برو  نکنه،  بودم ار ڪاف همیر

 :اومد در  صداش مسعود  هڪ
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یف ایشون پیداست هڪخب اینطور _  هڪ مطمئنید  ، ندارن تشی

ی  ی همیر  ؟جا قرار گذاشتیر

 :میل جواب دادمیر 

ی  ایشون پیداست هڪجور آره، ویل خب این_  از  ممنون خییل. نیسیی

 .شمنیم مزاحمتون این از  بیشیی  کمکتون،

، آشنایی با شما باعث افتخاره. شاید _
ایشونم کار مهیم  چه مزاحمنی

 .براشون پیش اومده

ی   ار ڪتر از رس واجب اریڪشاید. و تو دلم گفتم آره خب، چه _  گذاشیی

 !من

ی  هڪخب خانوِم سارا، رئیستون _  اریڪ نمیاد  نظر  به هم شما  و  نیسیی

، داشته ی  .باشید من مهمون ناهار  و  بدین افتخار  من به باشیر

ه _  !!جناب نی ڪ مهمون ناهار  رو  ایدیگه سڪشما بهیی
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 نداشتم جرأت. اومد یم من رس  پشت از  هڪمنش بود صدای عصنر به

 زده مڪخش مجسمه مثل طور همون. نمڪم و به پشت رسم نگاه برگرد

 !؟ردمڪ درگاهت به گنایه  چه من خدایا . بود 

 :مسعود با تعجب گفت

  ؟ شما_

 باید، هڪ اویی ! بدم پس جواب ڪی تو  به باشه نیاز  نمڪنیم ر ڪف_

 !هستم یڪ من دونهیم خودش

 !برسهبارید. خدا به دادم از تمام جمالتش خشم و عصبانیت یم

م خانوم یه ردنڪ معطل نمڪنیم ر ڪف_  آقای باشه درسنی  ار ڪ محیی

  !رئیس

 !؟شد این یاروچرا خفه نیم

یم _  ناهار  پیشنهاد  باشه، شڪ منتظر  هڪشما به هر خانوم محیی

 ؟دینیم
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 مهمونام از  هڪدونم ی خودم یمآقا، وظیفهمن مدیر این هتل هستم _

  .وطن مثل سارا جانخص هممتش خانوم یه مخصوصا . نمڪ پذیرایی 

 من و  شد  فرما  مڪح وتڪبا شنیدن لفظ سارا جان از دهان مسعود س

س فرط از   و  رفتم نار ڪ یمڪ ترس، با ! بودم شده قلب تپش دچار  اسیی

 .ردمڪ نگاه منشبه به، و  برگشتم بعد 

 

 و  شمیم مواجه خشمش از  شده قرمز  صورت با  االن هڪ ردمڪیم ر ڪف

ایی هم آماده کرده بودم اما با در  رو  خودم حنی  برای شنیدن هرگونه نارسی

 رو  به رو  خنن   گفت  شهیم تقریبا  و  عادی امال ڪای کمال ناباوری، با چهره

 !داد یم رو  مسعود  جواب خونشد  داشت که  شدم

 خب اما  نیست درسنی  ار ڪ خانوم یه ردنڪبله درسته، معطل _

 ؟گمشته باشه، درست نیمدا همراه به هم فوایدی اوقات گایه  نهڪمم
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ه من به امال ڪزد ویل در ظاهر داشت با مسعود حرف یم  با ! بود  شده خیر

 هڪ رو  ناهارتون مسعودی، خانوم خب بسیار : _ داد  ادامه خنن   حالنی 

یف ردینڪ میل  هم با  امشب یجلسه مورد  در  تا  من اتاق بیارید  تشی

 .نیمڪ صحبت

نایستاد تا جوابش رو بدم،  حنی . ردمڪگیج و منگ رفتنش رو نگاه یم

 اتفافی  هیچ اصال  انگار  هڪراهش رو کشید و رفت! مسعود با لحنی 

 :کرد  من به رو   نیفتاده

 ؟دارین میل چ   شما  شد، حل هڪ هم رئیس لڪخب مش_

 رسش؟ تو  وبیدمڪیم و  موردمیا در  رو  فشمڪشد اگه خییل یر ادیر یم

آقای رئیس فقط  لڪمش انگار !   شد  حل رئیس آقای لڪمش گهیم

  از  واقعا ! نمونه گشنه  ردهڪن خدایی  وقت ڪی هڪ بوده من مڪش

 داشت بدجوری اش مسخره خونشدی این با . بودم شده حریص دستش
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 و  جر  روی بگذارم رو  تمرکزم دادم ترجیح ویل. روانم روی کشید یم خط

 .باشم داشته منشبه با  کردمیم پیشبینی  که  ن  بح

 ...ممنونم ازتون آقای_

 انقدر  خودتونه، فامیل من اسم هڪ خوبه هستم، مسعود  هڪگفتم _

 ؟رفت یادتون زود 

صاحاب و همه جا وا اه، لعنت، لعنت، لعنت به تو سارا که اون دهن یر 

! فقط داشتم تظاهر به آرامش یمیم درونم پر از کردم ویل در واقع کنی

 .اضطراب بود

  .باید انجامش بدم هڪ هست تریمهم ار ڪممنونم آقای مسعود، ویل _

 !کردمزد انگار داشتم براش جوک تعریف یمیک جوری حرف یم

 .برین ناهار  بعد  گفت  هڪرئیس بداخالقتون _

ون فرستادم و خدا خدا کردم که تمومش کنه  .نفسم رو صدا دار بیر

 .خوامیم عذر . اومد  یادم االن هڪ دارم ایدیگه ار ڪبله درسته اما من _
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 .برسید ارتونڪخوریم بعد شما به برین ، اول غذا یممحاله بذارم _

 .ردماڪ غلظ عجب نیست، نڪای بابا ول 

 . ممنونم ، اما اگه اجازه بدین من برم_

یف اینجا  یڪتا _  ؟دارین تشی

 .دیگه روز  دو  تا  نمڪیم ر ڪف_

 ؟چطوره ، فردا  به نیمڪیم ولشڪبسیارخب ، پس مو _

 .لحن حرف زدنم تندتر شد شد،دیگه واقعا تحملم داشت تموم یم

 تونمنیم پس هستش اریڪ سفرم هڪآقا مسعود من گفتم خدمتتون _

 .اومد پیش اریڪ یا  داشتیم جلسه فردا  شاید   بدم قویل بهتون

ی  هڪباشه ، هرطور _  حالخوش نم،ڪنیم اذیتتون این از  بیش ، راحتیر

 .بانو سارا  آشناییتون از  شدم

ی ، خدانگهدارهم_  .چنیر

 خداحافظ_
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ون اومدم و به سمت آسانسور رفتم. رسی    ع شماره ی  با عجله از الیر بیر

دم و تا رسیدن آسانسور به طبقه ده رو فشی ی ده بیش از ده بار سیر ی ی سیر

 ردمڪ فوت خودم دور  و  خوندم ریسڪالآیة ڪخدا رو شکر کردم و ی

 هڪ آسانسور  از ! منشبه احتمایل عصبانیت  از  موندن فوظحم برای

ون س مستقیم به سمت اتاق بهرفت بیر منش قدم برداشتم و با م با اسیی

 .اضطراب زیاد در زدم

ی انداخته بودم و با گوشه . شد  باز  در  هڪرفتم ی شالم َور یمرسم رو پاییر

 یی  ونمه و  ڪمش ورزیسی  شلوار  با  هڪ دیدمش و  ردمڪ بلند  رو  رسم

ت ود ز  چه:  گفت  و  انداخت من به نگایه. ایستاده جلوم سفیدش رسی

 .ناهار خوردین! و ته حرفش پوزخندی روی لبهاش نمایان شد

 .سیع کردم آرامشم رو حفظ کنم

 .قرار نبود ناهار بخوریم_

 :گفت  داره ردنڪ مسخره قصد  بود  معلوم هڪبا لحنی 
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 شما  و  ردهڪ تونوتدع آقا  اون هڪ ردمڪ ر ڪجدی؟ پس چرا من ف _

 ؟ردینڪ قبول هم

 !به تو چهآخه یگ نیست به این آدم بگه 

 .نگرفت من طرف از  جوایر  اما  رد ڪایشون دعوتم _

تا جواب من رو شنید رسی    ع از موضعش عقب نشینی کرد انگار که فهمید  

تونست برای مدیی ازش به عنوان عامل آزار من استفاده کنه آتویی که یم

ی رفته  .از بیر

شه ، حاال چرا اومدین اینجا؟ مسائل شخض شما به من مربوط نیم_

  ؟بخورین ناهار  من با  اومدین نهڪن

وای خدایا ، موقع خلقت این بشی احتماال اشتبایه رخ نداده؟ مثال 

 ردهڪ بیشیی  مڪ ڪدرآوردنش رو یی حرصحواست پرت بشه و درجه

 ؟بایسی 
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 خودم رس  هم بعدش ، نمڪخواست اول اون رو خفه اون لحظه دلم یم

  !دیوار به وبمڪب مڪمح رو 

 گفتیم رسدیخون مالڪ در  بعد  رد ڪاب یمخوب من رو سؤال جو 

  !دیوانه ڪمرد! نیست مربوط من به شما  شخض مسائل

ون نییم از عصبانیت و حریص که بهم فشار یم آورد رو در قالب کلمات بیر

  :ریختم

ی اتاقتون تا راجع به جلسه نخیر جناب رئیس ، خودتون فرمودین بیام_

 !نیمڪهم صحبت امشب با 

؟ به گمانم هوای فوق گرم اینجا  خنگ بود یا 
 
خودش رو زده بود به خنگ

 .کردداشت مغزش رو زائل یم

 

 چه هڪ اورد نیم یاد  به اصال  گویا   هڪ رد ڪعمال به نحوی صحبت یم

 .بود نیشدار  کلماتش  تک تک اما . داده رخ اتفاقایی 
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یف بیارید توی  لسهآهان، ج _  .امشب، خب، تشی

من وارد بشم. به محض وارد شدنم و قبل از   تا  رفت نار ڪاز جلوی در 

بسته شدن در، صدای در زدن  اومد، چرچی زدم و به پشت رس نگاه 

  .ردمڪ

پیشخدمت با چند مدل غذا و درس و ساالد مقابل در اتاق من ایستاده بود 

 .زدای به در یمو تقه

 :گفت  تعجب با  و  رد ڪمن رو به  منشبه

 ؟غذا سفارش دادین _

 :از اون جواب دادم تر متعجب

 .نه، حتما اشتبایه پیش اومده _

 زبان به و  رفت پیشخدمت سمت به و  گذشت  من نار ڪمنش از به

 :گفت  اون به  رو  انگلیش

_who are you looking for? ( ؟داری ار ڪ یڪبا) 
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 .دارم ار ڪد: با خانوم سارا مسعودی اما پیشخدمت به فاریس جواب دا

ش جلو رفتم و مقابل چرخ د  ی سنی پر از غذاهای رنگاتگ و هوس برانگیر

 : ایستادم

 .حتما اشتبایه شده ، من غذا سفارش ندادم _

 .دونم خانوم شما سفارش ندادین ، اینارو جناب محمودی فرستادنیم_

 .پیشخدمت بود که جواب داد

 :تعجبم بیشیی شد

 .اومدین اشتباه گفتم  هڪ من دیگه؟ یهڪدی محمو  _

ی مگه شما _    ؟خانوم سارا مسعودی نیستیر

 .بله خودمم_

خب دیگه درست اومدم پس؛ جناب مسعود محمودی هم مدیر هتل _

 .هستند

 :منش پوزخندی زد و رو به من کردبه
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یف میارن _  .البد خودشون هم االن تشی

  :ب دادتا خواستم پاسچی بدم، پیشخدمت زودتر جوا

 هڪد و وقت ندارند دارن ار ڪخیر ، ایشون فرمودن خانوم مسعودی _

ی  برای نند؛ڪ میل غذا  هتل رستوران توی  براشون هڪ دادند  دستور  همیر

شون توی خودشون. اتاقشون بیاریم  .هستند دفیی

 خدمنی  خوش این برای برهایی  و  دلیل هیچ. بودم مستأصل امال ڪ

 .ردمڪ نیم پیدا  محمودی

 :مت گفتمپیشخد فقط به

 خانوم بگید  و  نید ڪ ر ڪشخییل ممنون ، از طرف من از ایشون ت_

ی  مسعودی ی یم داشیی ی  ار ڪ ، جایی  رفیی ی  از  این بنابر  ، داشیی  غذاها  پذیرفیی

 .بودن معذور 

 ...اما خانوم_

  : نذاشتم ادامه بده
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ی _ ون یآماده من هڪ بینید نیم مگه.  بگید  بهشون رو  گفتم  هڪهمیر  بیر

  .برم حتما  باید  و  دارم اریڪ مهم یجلسه یه هم نالا رفتنم؟

 .ممنونم لطفشون از  بگید  و  نید ڪ ر ڪاز طرف من از ایشون تش

 و  گفت  شاهد  بود، زده سینه به رو  هاشدست هڪمنش، همون طور به

 .بود سمج پیشخدمت و  من گوی

 نفسم و  گذاشتم  پیشونیم روی ، رو  دستم ، رفت پیشخدمت هڪوقنی 

 .دادم ونبیر  تند  رو 

  :منشبرگشتم به سمت به

 .برسیم ارمونڪبه تونیم خب، یم_

  این به هتل رئیس باالخره ردین؟ڪچرا ردش _
 

، و  بزرگ  توی اونم معروفی

،  باعث باید  اتاقش، بفرسته غذا  براش و  باشه آدم بودن گرسنه  نگران دیر

  ردین؟ڪ ردش چرا ! باشه خوشحایل
 
 خوشحال خییل باید  االن قاعدتا

 !غذا بخوره شما  با  و  بیاد  هڪ ردینڪیم دعوت ازش حنی  و  نشدییم
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ها چه غریصی توی رس داشت. اصال  دونم  از پرسیدن این سوالنیم

گفت مسائل شخض شما به من رفتارهاش برام قابل هضم نبود. یم

 علت دنبال و  داشت توجه من ارهایڪمربوط نیست، اما به ریز ریز 

 :دادم جواب بهش اطمینان با  و  مڪمح! گشتیم رفتارهام

 هڪ ایل نیست. من یه دخیی بیست ساله نیستمبرای من باعث خوشح _

ی  یه دیدن از   رؤیا  صبح تا  شب و  نگنجم خودم پوست در  رفتارهایی  همچیر

 شاید  و  میاد  نظر  به متشخض آدم خییل ایشون هڪ درسته!  نمڪ بافی 

 دلیل خب اما  باشه؛ هشتدا باالیی  یرتبه اجتمایع موقعیت و  مایل نظر  از 

زده بشم! ایشون هم بت به خودم ذوقنس توجهش از  من هڪ شهنیم

 فقط به خاطر این
 
 من هڪ شدن متوجه و  هستیم وطنهم هڪمطمئنا

ی  اومدم سفر  به تنها  ی  نم،ڪ راحنی  احساس من هڪ خواسیی  .همیر

 :ردڪیم نگاهم ڪهنوز با ش
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ی  فقط منظورش نمڪنیم ر ڪفاما من_   .باشه همیر

 ؟چطور_

، چند لحظه منتظر بمونید لطفا تا _  .من آماده بشمهیچ 

 ؟جایی قراره بریم_

ون برگزار یم_  زنیم،یم شهر  تو  گشنی   یه هم. نیمڪآره، جلسمون رو بیر

 تو  داره انڪام اگه شما . نیمڪیم صحبت شب یجلسه به راجع هم

 .باشید منتظر  اتاقتون

 ڪاوردم.  یاز رفتارهاش رس در نیمای گفتم و به اتاقم رفتم. اصال باشه

ترین بود و بار دیگه نیم شد از رئوف و مهربون  از  بار  ی نظرم نفرت انگیر

 ڪی با  خودش با  رابطه در  رو  معادالتم تمام همیشه! گفت  مڪبودنش 

 .پاشید یم هم از  نندهڪ غافلگیر  تڪحر 

. ردمڪ روشنش و  درآوردم ڪروی تخت نشستم و گوشیم رو از توی سا

دهگس  حجم با  و  شدم تلگرام وارد  نت، ردنڪ شنو ر  با  های ای از پیامیی
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 رو  من هاش پیام تمام در  هڪرو شدم خوانده نشده از طرف مهسا روبه

 به نیاز  هڪ هاشپیام از  ڪی محتوای مثال ! بود  داده قرار  تفقد  مورد 

 منو  جواب هڪ میاد  بدم ازت انقدر  ،اه »اه: بود  این نداشت سانسور 

 .دبو  ردهڪ اشضمیمه هم فحش ر ڪاستی تا  چند  و  «! دینیم

 .نمڪو وارد ایمو شدم تا باهاش تماس تصویری برقرار  تلگرام رو بستم

 

 ی صفحه به هڪ حایل در . زدم یهڪت تخت تاج به و  رفتم عقب یمڪ

ه موبایل  تماس برقراری با  تا  بودم ردهڪ آماده رو  خودم بودم شده خیر

اهای و  غرغرها  تمام . باشم پذیرا  جان گوش  با  رو  مهسا  مایلاحت نارسی

 داشتم قصد  و  بودم شده امید  نا  مهسا  پاسخگویی  از  هڪزمایی  درست

 اخم تصویر  هم بعد  و  جیغوش جیغ صدای اول نمڪ لغو  رو  تماس هڪ

 .بست نقش گویسی   ی صفحه روی آلودش

 ؟تو جایی ڪبه به، سالم سارا خانوم، چه عجب ازین ورا؟ معلوم هست _
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 مڪانوم خ عصبانیت شدت از  هڪبل باشه مظلومانه لحنم ردمڪسیع 

 .بشه

 گوشیم  هڪسالم عزیزم، ببخشید تو رو خدا، اصال حواسم نبود _

منده. خاموشه  .خواهری رسی

 ادامه ایارانهڪطلب لحن با  بود  صورتش ڪالینف جزء اخم هڪهمچنان 

 :داد

 تو . بودم ڪو ڪمش خییل نفره دو  سفر  این به اینجاست، لڪآخه مش_

چ حرفی در مورد تو هی اصال  هڪ بهزادم بود، خاموش گوشیت  هڪ هم

 تو  دخل هڪ داده ترتیب رو  سفر  این بهزاد  نهڪزد. با خودم گفتم ننیم

 .فهمهنیم سڪ هیچ غریب، تڪممل هڪ هم اونجا ! بیاره رو 

 زیر  زدم بود  داده ما  به راجع خودش پیش مهسا  هڪبا شنیدن احتماالیی 

 :خنده
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و  فنڪ مراسم تا  اال  و  ردمڪ روشن رو، گوشیم  هڪ ر ڪخدا رو ش_

پل گزارش  ! البد بعدشم زنگ یم زدی به پلیس اینیی دفن منم پیش یم رفنی

 !قتل منو به دست برادرت یم دادی

 با  هم مهسا  زد؛ جوونه هامونچشم از  ڪاش هڪانقدر خندیدیم 

 :داد ادامه دلخوری

 اونجا  بهزاد  اگه اصال  ! بودم؟ یڪخییل یر شعوری سارا، منو بگو نگران _

  !خری هڪ بس حقته، هم شتتڪب

لڪ رو  امخنده ردمڪسیع  . نشده ناراحت این از  بیشیی  تا  نمڪ نیی

 :ردمڪ ڪپا رو  چشمم ی گوشه  های ڪاش

  .بودی من ر ڪف به هڪحاال ناراحت نشو دیگه عزیزم، مریس _

ی  هڪ وریڪگره   با  بار  این و  شد  باز  هم از  بود  افتاده ابروهاش مابیر

 :پرسید اویڪنجڪ

ون تنته؟ حاال چرا لباس _   ؟االن جایی ڪبیر
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ون_  .تو اتاقمم، ویل خب قراره با داداشت بریم بیر

، تقریبا یم شد گفت، فریاد زد  :با لحن متعجنر

ون؟ دو نفری؟ تنها_ ؟ با بهزاد برین بیر  ؟چ 

 تعجب عالمت شبیه تعجب فرط از  هڪاش لحن حرف زدنش و قیافه 

! رد ڪ یم ڪتحری رو  خندیدنم به مربوط هایعصب شدت هب بود، شده

لڪ رو  خودم بود  هڪ سخنی  هر  به اما   هاش اخم باز  هڪ ردمڪ نیی

 :دادم طوری این رو  جوابش و  نره هم توی

؟ قرار بود در مورد جلسه ای _  اون با  شب هڪحاال چرا داد یم زیی

ون بریم هڪ داد  پیشنهاد  خودش بزنیم، حرف داریم تهڪرسی   دوری یه بیر

ی . بزنیم هم ی ! همیر  !هڪنیست  عجینر  چیر

ی قسمت آخر حرف هام مخالف بودم. نه تنها ویل خودم به شدت با گفیی

 !نداشت وجود  دیگه این از  تر  عجیب هڪعجیب بود بل

 :مهسا با همون حالت تعجبش ادامه داد
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 سارا، تا دیر _
ی ی یا  نخورد؟ جایی  به رسش راه تو  رسیدین هڪببیر ی  چیر

 ؟نخورد رسش و ت ناغافل

لڪدیگه  دستم خارج شد و صدای قهقه ام از شنیدن  از  امخنده نیی

 !های مهسا به هوا بلند شد حرف

 :گفتم  زد  یم موج توش خنده های مونده ته هڪبا صدایی 

مهسا، آدم خواهر مثل تو داشته باشه دیگه به دشمن نیاز نداره! چرا _

ی   تو؟ چه هیر
 

 ؟م تری بهت فروخته مگهانقدر از داداش بدبختت بد یم گ

 یم هڪ بهزاد  از  اون! خورده جایی  یه به دوتاتون هر  رس  هڪایننه، مثل _

ه این با  هم وچهڪرس  تا  حنی  من گفت  خودش حاال  رم،نیم تنها  دخیی

ون برین داده پیشنهاد  بهت  دو  رو  بهزاد  روز  هر  هڪ تو  از  اینم! دور  دور  بیر

 یم دفاع ازش حاال  ا ما ردی،ڪ یم اش خفه خیاالتت تو  مرتبه سه

  !؟نی ڪ
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 تعریف برات بعد  حاال . ردهڪابا تو هم، االنم اوضاع زیاد فرفی نخب ب_

 .نمڪ یم

 ؟چ  شده؟ باز دعواتون شده_

 ؟نداری اریڪحاال بعد بهت یم گم، جریانش مفصله. فعال _

 .نه عزیزم، خوش بگذره بهتون_

 صبح هایحرف یادآوری با  اما  نمڪیم خواستم از مهسا خداحافظی 

 :دادم ادامه اخراج و  ردنڪن پیدا  ار ڪ به راجع منشبه

 حرفی  خونه تو  گردم  یم ار ڪ دنبال من هڪراسنی مهسا، تو درمورد این_

 ؟زدی

 ؟واسه چ   _

 .تو بگو_

 .آره، راستش به بهزاد گفتم_
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لشڪ داشتم سیع هڪبا عصبانینی   برنجونم رو  مهسا  مبادا  تا  نم،ڪ نیی

 :گفتم

ی آخه مهسا جان چ _ حرفامون  ردمڪ ر ڪف من ردی؟ڪ اریڪرا همچیر

ی   لڪمش به بیشیی  ما  یسی  یم باعث اراتڪخودمون یم مونه. با این  بیر

 !نی ڪ یم پشیمونم نم،ڪیم دل و  درد  باهات هڪاین از  داری. بربخوریم

 ازش پشیمویی  هڪ لحنی  و  زد  یم فریاد  رو  ناراحنی  هڪای مهسا با چهره

 :داد رو  جوابم بارید  یم

 منظور  بشه، وتاهڪ مڪزبونش یه  هڪسارا من فقط خواستم  خدا به _

ی شده؟ چ   حاال . عزیزم نداشتم ای دیگه ی  ؟گفته  چیر

 :از روی تخت بلند شدم

 حرف هم با  هڪدیگه هرچ  بود گذشت. حاال حواست باشه درمورد این _

ی بهش زدیم ی   چیر
 
 هڪاین به راجع بزیی  زنگ بهش موقع یه نری مهسا . نگ

و  هم با    پرت و  چرت رفتیم نبیر
 

 !؟بگ
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  ؟ ه بابا دیوونه شدین_

 ؟گلم  نداری اریڪخییل خب، _

 .نه عزیزم. بازم عذر یم خوام اگه ناخواسته باعث آزارت شدم_

 :با جدیت و رئیس مأبانه گفتم

 .چون یم دونم منظوری نداشنی عذر خواهیت رو یم پذیرم. خداحافظ_

 .خداحافظ! نا ڪپررو رو نگاه _

 

 ولو  دراور  روی هڪایش هام آر  لوازم سمت به ردمڪ قطع هڪتماس رو 

  .رفتم بودند 

ی شدم   هم به آرایشم هڪتو آیینه نگایه به خودم انداختم و وقنی مطمی 

 با  زمان هم. زدم هام دست مچ و  ها  گوش  پشت به عطر  یمڪ نخورده

ی   .خورد در  به ریزی ی تقه دراور، روی عطر  گذاشیی
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نش رو خییل مهفتم. در رو باز کردم و بگویسی به دست به سمت در ر 

ی سورمه ایش، دم در دیدم.   ت و شلوار جیر شیک و مرتب با همون یی رسی

 :کنم گفتطور ایستادم و کاری نیم وقنی دید همون

 ؟بریم_

  .بله بریم_

ون اومدم و در رو بستم و با هم به سمت   به خودم دادم، از اتاق بیر
تکویی

ون اومدیم آهسته و در  آسانسور رفتیم. از هتل که سکوت شونه به بیر

 :شونه ی هم قدم یم زدیم که سکوت رو شکست

ی خیابون یه نمایشگاه گل هست؛ جای قشنگیه. من هر وقت _ آخر همیر

میام دیر حتما اونجا هم یم رم. یم تونیم بریم اونجا البته اگه شما موافق 

ی   .باشیر

ه بودم و آروم قدم بریم  :داشتمبه رو به رو خیر

 .فکر خوبیه، موافقم_
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رسیدن به نمایشگاه راجع به قرار شب صحبت کردیم حنی توی تا 

نمایشگاه هم انقدر درگیر بحث درمورد قرارداد بودیم که زیاد متوجه زیبایی 

 جایی هم حس 
ی اطرافمون نشدیم. اما خب، حنی بودن توی همچیر

ی ب  رو به آدم منتقل یم کنه. همه جا رسسیر
 

ود و بوی طراوت و رسزندگ

داد. تو راه برگشت هم حرفی بینمون رد و رو نوازش یمها مشامم عطر گل

بدل نشد، به جز مواردی که برای قرارداد به هم یادآوری کردیم. به هتل 

هامون رفتیم. به محض اینکه وارد اتاقم شدم که رسیدیم مستقیم به اتاق

بود و ا به شدت گرم هام رو درآوردم و به حمام رفتم. هوا اینجرسی    ع لباس

د از اون پیاده روی کوتاه انقدر عرق کرده بودم که لباس هام به تنم من بع

ون اومدم و جلوی آینه ی دراور   ، بیر چسبیده بود! بعد از یه دوش حسایر

مشغول خشک کردن موهام با سشوار شدم. چند دقیقه ای گذشته بود 

کردم و گویسی رو از که صدای ایموی گوشیم بلند شد. سشوار رو خاموش  

منش به طور کامال غیر ارادی وا رفتم! ور برداشتم. با دیدن اسم بهروی درا
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نیم دونستم که االن باید دقیقا چ  کار کنم، آخه مثل دفعه ی قبل که  

  !اومده بود دم در، لباس تنم نبود

رسی    ع مانتوم رو که روی تخت انداخته بودم پوشیدم و شالم رو هم نا 

ی رنگ رو لمس کردمرسم انداختم و در آخرین لحمرتب روی   .ظه آیکن سیر

منش با موهایی خیس که ازشون آب یم چکید و گره ی کور تصویر به

ی ابروهاش روی صفحه خودنمایی کرد. هول و دستپاچه سالم  افتاده بیر

 :کردم که با همون اخم های درهمش جوابم رو داد

تلفن اتاقتون رو جواب شما چرا این طوری هستید خانوم مسعودی؟ _

، چون لباس مناسب نیم  ی . در اتاقتون رو باز نیم کنیر ی دین، چون خوابیر

سم االن چرا انقدر دیر جواب موبایلتون رو  تنتون نیست. یم شه بی 

 !؟دادین

چ  باید بهش یم گفتم؟ هر جوایر که بهش یم دادم، فقط خودم رو بیشیی 

؟ یا یم ضایع یم کردم. مثال چ  یم گفتم؟ یم گفتم  رفته بودم دستشویی
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گفتم این بار کال لباس تنم نیست؟ هر چ  یم گفتم باید قبلش فاتحه ی 

 .خودم رو یم خوندم! بنابر این ترجیح دادم سکوت کنم

 دید هیچ جوایر از سمت من عایدش 
ه نگاهم کرد و وقنی ه خیر یک کم خیر

ون فرستاد، دسنی توی موهاش کشید  و  نیم شه نفسش رو کالفه بیر

 :گفت

 .اده باشید. اصال دلم نیم خواد دیر برسیملطفا ساعت هفت آم_

 :آهسته جواب دادم

 .باشه، حتما_

" خوبه، فعال"  تماس رو قطع کرد ی  .اون هم با گفیی

رو با حرص از رسم کشیدم و روی  گویسی رو، روی تخت پرت کردم و شالم

، همیشه رس بزنگاه رس و کله ی انداختم. لعننی ا یم شه! به اش پیدزمیر

دیوار نگاه کردم که عدد پنج رو نشون یم داد. از صبح که ساعت روی 

ی نخورده بودم و حاال به شدت  ی توی هواپیما صبحانه خوردیم، دیگه چیر
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 و ضعف داشتم. االن هم خودم رو به خاطر رد کردن 
 
احساس گرسنگ

منش رو هم به خاطر اینکه باعثش شده بود، لعنت دعوت محمودی و به

م و مشغول کند و کاو چمدونم شدم تا شاید یم کردم. روی تخت نشست

ی قابل خوردیی توش پیدا کنم اما دری    غ از حنی یک شکالت  !!چیر

ی دراور رفتم  نا امید بلند شدم و تاپ و شلوارکم رو پوشیدم. جلوی آیینه

. برای و با روشن کردن سشوار دوباره مشغول خشک کردن موهام شدم

ی مشکیم رو، با رورسی و فتم مانتوی مشگ و شلو شب تصمیم گر  ار جیر

ش گوشه ی اتاق، گل  ی کفش های عروسگ قرمزم بپوشم. با دیدن اتو و میر

از گلم شکفت و خوشحال لباس هام رو از توی چمدون درآوردم و 

 .مشغول اتو کردنشون شدم

 .ساعت تقریبا شش بود که کار اتو کردنم تموم شد
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ور نشستم و با پیل کردن ابرداشتم روی صندیل در گوشیم رو از روی تخت 

آهنگ شادی از آرش و نگاه کردن به لوازم آرایش هام رسشوق اومدم.  

 .همیشه گوش دادن به موسیفی حالم رو خوب یم کرد

ی کرم پودر، مشغول آرایش کردن شدم  .با برداشیی

است دونم چرا دلم یم خواست زیباتر از همیشه به نظر بیام. احمقانه نیم

منش کم به خواستم در کنار بهالیلش این بود که نیمویل شاید یگ از د 

نظر بیام! خط چشم باریک مشگ کشیدم، تا تونستم ریمل زدم و با زدن 

، آرایشم رو کامل کردم
 
 .رژ قرمز خوش رنگ

 

انقدر از دیدن خودم توی آیینه به وجد اومده بودم که حنی تصمیم گرفتم 

ی های  به خاطر آرایشم به جون منش رو هم احتمایل بهتیکه انداخیی

 !بخرم

 :با خودم گفتم
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کت اون نیست! و با استناد به _ اصال به اون چه ربظ داره؟ اینجا که رسی

 !این موضوع، خودم رو قانع کردم

از روی صندیل بلند شدم. مانتو شلوارم رو پوشیدم. رورسیم رو هم رسم 

م ه رو  هام فشڪ و  ریختم صورتم توی جڪ یمڪ رو  موهام و  ردمڪ

 .ردمڪبه پا 

 و  داد  یم نشون رو  دقیقه پنج و  چهل و  شش هڪ ساعت به ردنڪبا نگاه 

 یمڪ شدم وسوسه بود  پخش حال در  گوشیم  از  هڪ شادی آهنگ

ی برای دادم قر  آیینه جلوی خوب وقنی ! برقصم  ی وسوسه از  جلوگیر

 خودم هایکار   از  و  ردمڪ خاموش رسی    ع رو  گوشیم  پلیر  ڪموزی مجدد 

ی گوشیم از اتاق  ! تا تونستم بهگرفت  ام خنده خودم عطر زدم و با برداشیی

ون رفتم  ون اتاقش از  هم منشبه زمان هم هڪبیر  من دیدن با . اومد  بیر

 :گفت  تعجب با  اومد یم من سمت به هڪ حایل در  و  پرید  باال  ابروهاش
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 ده لحداق قبیل سفرای آخه باشید، آماده وقت رس  ردمڪ نیم ر ڪف_

ی د تأخیر  رو  دقیقه  .اشتیر

 همراه هڪ حایل در  و  ردمڪتو دلم فحش آبداری نثار روح پر فتوح مهسا 

 :گفتم  جوابش در  رفتیم یم آسانسور  سمت به هم

ی _ یف داشیی  !سفرای قبل اگه یادتون باشه خواهرتون هم تشی

ی این حرف خواستم غیر مستقیم بهش بفهمونم 
 تأخیر  اگه هڪبا گفیی

ون . بوده خودش خواهر  تقصیر  داشتم ی نگفت و بعد از بیر ی دیگه چیر

 پرسیدم ازش هڪاومدن از آسانسور به سمت الیر رفتیم و در جواب من 

 :گفت  شد  یم الیر  وارد  هڪ طور  همون نیم؟ڪ نیم تڪحر  چرا 

ی _ ی  خودشون بمونیم منتظر  هڪگفیی ی  یم ماشیر  .دنبالمون فرسیی

ی بود  ی دو نفره ای نشستیم. رسم پاییر ی و با ناخون هام رو  پشت میر ی میر

 .زد هم به رو  زمڪتمر  صداش هڪ ردمڪ یم رسم نامفهوم الڪاش
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ی  روی رو، هاش دست دیدم. ردمڪرسم رو بلند   و  ردهڪ قالب هم به میر

 .نهڪ یم نگاه من به مستقیم

 ؟بله_

 رئیسش قضا، بر  دست هڪ صادراته و  واردات تڪیم گم، اونجا یه رسی _

مرد  یه هم حنی اون بار هم برای  هڪ انقدر . ستصلهو ح  یر  و  بیمار  پیر

، معاون و و   تڪرسی  بود  فرستاده رو  یلشڪبازدید و صحبت های نهایی

ی   هم اونا . ما   ردنڪ سفر  از  دارن هڪ بیماری خاطر  به ایشون هڪ گفیی

ی  معذور   .هسیی

 :هام ناخودآگاه کش اومدام گرفت و لباز طرز حرف زدنش خنده

هولت سن از ڪ علت به نهڪاره؟ نخب؟ این چه ربظ به قرارداد د_

 ؟امضای قرارداد هم معذوره

 :شیدڪ جلوتر  رو  خودش رد ڪ ریز  یمڪچشم هاش رو 

 !نیست مناسنر  یسڪ حال هر  به گفتم،  یلڪ_
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 امال ڪهام تا آخرین حد گشاد شد! تازه متوجه منظورش شدم! چشم

 لڪش ترینفجیع به اونم بشم عمد  قتل بڪمرت هڪ بودم آماده

 با  و  ردمڪتصمیمم ضف نظر  از  لحظه آخرین در  ویل! نڪمم

ی حل راه خیایلیر . شدم مسلط خودم به عمیفی  نفس شیدنڪ  بود، بهیی

ی عذاب قربایی  برای تدریچر  مرگ ڪی  یهڪت صندیل پشنی  به! داره بیشیی

ی  روی هام ناخون با  و  دادم ب میر  ردمڪ یم سیع هڪ لحنی  با . گرفتم  ضی

 :گفتم  بیاد  نظر  به نفس به اعتماد  با  خییل

 .نمڪ یم ر ڪشه، به نظرتون فبا_

  از  تا  شید ڪ طول لحظه چند  هڪ طوری برد؛ ماتش شنید  هڪاز جوایر 

ون ڪشو  قابل شادی دلم تو ! بیاد  بیر  این. اومد  پدید  دیدنش از  وصفی  غیر

 مبهوتش ی قیافه به یلڪ دلم در  و  زدم بهش بدجنش لبخند  من بار 

 .ردمڪ یفڪ و  خندیدم
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مون نپیشخدمنی ب ی  :منش گفتو به فاریس رو به به شد  ڪزدیه میر

 ؟جناب به منش_

 .بله خودم هستم_

ی دم در منتظر شماست قربان_  .ماشیر

 بندازه من به نگایه ترین ڪوچڪ هڪممنویی گفت و بدون این

. افتاد  راه خروچر  در  سمت به و  برداشت پاش نار ڪ از  رو  سامسونتش

ی  با  هم من اینم یه جورش بود  هرحال به. تمفر  دنبالش به گوشیم  برداشیی

ی یم هڪدیگه، جنگ رسد  ی  ارتباط منظورشون دقیقا  نمڪ ر ڪف گفیی  بیر

 !بود منشبه و  من

ی  ڪدم در ی  هڪ ما  دیدن با  راننده. بود  منتظرمون ڪمش سڪلو  ماشیر

ی  سمت به ی  از  رفتیم، یم ماشیر  باز  برامون رو  عقب در  و  شد  پیاده ماشیر

ی در را. منشبه هم بعد  شدم، سوار  من اول. رد ڪ ننده هم بعد از بسیی

 .ردڪ تڪرفت و پشت فرمون نشست و حر 
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 حالت در  فعال  هڪتوی راه هیچ حرفی بینمون زده نشد، متوجه شدم 

ون به نگایه گاه  گه  من. داریم قرار  بس آتش  هم منشبه انداختم، یم بیر

. رد ڪ یم ڪچ  رو  شڪمدار  و  بود  ردهڪ باز  رو  سامسونتش

 ازم رو  قرارداد  به مربوط ڪم مدار تما سفر، از  لبق هڪ ر ڪخداروش

 خیالش بده انجام رو  ارها ڪ خودش اگه هڪ بود  گفته  و  بود  گرفته

 لحظه اون. داشت رو  من شخصینی  تخریب قصد  خیالش به! ترهراحت

 عمال  چون بودم، خوشحال بابت این از  واقعا  االن ویل برخورد، بهم خییل

نش االن تو دلش داره مبه هڪ مطمئنم. نداشتم دادن انجام برای اریڪ

. بود  درگیر  حسایر  چون نهڪ یم لعنت ارشڪخودش رو به خاطر این 

. بست نقش هاملب روی هڪ بود  لبخندی پلیدم ار ڪاف این خورد  باز 

ی   رد ڪ باز  رو  من سمت در  و  شد  پیاده فورا  راننده شد  متوقف هڪ ماشیر

ی  بست، رو  در  شدم پیاده وقنی  و  منش رو به سمت در  و  د ز  دور  رو  ماشیر

 .رفت و  رد ڪ وتایهڪ تعظیم بست؛ شدنش پیاده از  بعد  و  رد ڪهم باز 
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 .از عظمت ساختمان رو به روم دهنم باز مونده بود

ونش نمای هڪ ڪشی خییل ی طبقه چند  ساختمان ڪی  شیشه تمام بیر

ون از  بودند  آمد  و  رفت حال در  طبقه هر  در  هڪ هایی  آدم و  بود   دیده بیر

 .شدند یم

 روی هڪ بود  نصب ساختمان در  رس  هم ییلڪو ش بزرگتابلوی خییل 

ی . بود  شده ڪح  تڪرسی  اسم رنگ طالیی  یبرجسته حروف با  اون  همیر

 درشت یلڪهی با  جوایی  پش  شدیم ساختمان وارد  منشبه همراه به هڪ

 انگلیش به و  شد  ڪه ما نزدیب ڪمش شلوار  و  تڪ و  اریڪورزش و 

 :گفت

_How can we help you?   

 (؟نمڪ تونڪمڪنم یم تو )

 

 :به منش هم جواب داد
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_We meet with mr.Mahmudi. 

 (.ما با آقای محمودی قرار مالقات داریم )

 :پش جوان زبانش رو به فاریس تغییر داد

خوش اومدید، جناب محمودی توی دفیی شخض خودشون منتظرتون _

 : هستند.و جلو تر از ما راه افتاد

 .لطفااین طرف بفرمائید از _

ی  و  مبل دست چند  شدچون یم محسوب تڪقطعا این طبقه الیر رسی   میر

 ڪی هم سالن چپ سمت ی گوشه  و  بود  شده چیده وار  دایره صورت به

 مرد  ڪی هم سالن از  گوشه  هر . خورد  یم چشم به ڪوچ ڪ ی افهڪ

 هڪ جوان پش . بود  ایستاده ڪمش شلوار  و  تڪ با  تنومند  و  یلڪهی

ی باشه ما رو به سمت ر  مسئول رسید  یم نظر  به اهنمایی مراجعیر

 ما  همراه. برد  داشت قرار  سالن راست سمت ی گوشه  هڪآسانسوری 

د  رو  هفت ی طبقه ی مهڪد و  شد  آسانسور  وارد   آسانسور  از  و  فشی
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 ساخته رنگ طالیی  پوششی  از  نیمه تا  آسانسور  های دیواره. شد  خارج

یم داد. با  یلڪتش فی برا و  صاف های شیشه رو  اش بقیه و  بود  شده

 این در  هڪ ما  با  چطور  هڪ بودم شده متعجب تڪدیدن عظمت رسی 

 !؟شدند معامله به حاضی  نبودیم معروف حد 

 :دادم انتقال منشبه به رو  ار ڪاین اف

 !؟نباشه ار ڪ تو  ڪلڪ سنجیدین؟ رو  ار ڪشما تمام جوانب _

  :با تعجب به طرف من برگشت

 ؟ڪلڪمنظورتون چیه؟ چه _

 با  شدن حاضی  چطور  بزرگه، و  بنام تڪاینجا یه رسی  هڪشخصه آخه م_

ی ڪ معامله نیست معروف زیاد  هڪ ما  تڪرسی   ؟یی

 با  هم اقواممون از  ڪی قرارداد، این واسه شیدمڪ زحمت یلڪمن _

ی  آشنایی  محمودی آقای  اطمینان بهمون هڪ شد  باعث این و  داشیی

 .قرارداد پای بیان و  نند ڪ
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 !آهان، من در جریان نبودم_

 با  هڪمنش در حایل ن آسانسور هم در طبقه ی هفتم ایستاد و بههم زما

 ست شلوارش و  تڪ با  هڪ رو  اش اربنی ڪ آیر  راواتڪ دستش ڪی

 نیم هڪاین بدون شد  یم خارج آسانسور  از  و  رد ڪ یم مرتب بود  ردهڪ

 :داد جواب بندازه من به نگایه

ی رس در بیارین خا_ ی  .نومقرار نیست شما از جزئیات هر چیر

ی از هر تنشی در جوابش سمن   پشت و  ردمڪ وتڪهم برای جلوگیر

ون آسانسور  از  رسش  .رفتم بیر

 

 رو به رومون قرار داشت و سمت چپش روی دیوار ی
 

 ڪدر چویر بزرگ

 :بود شده نوشته انگلیش به روش هڪ بود  شده میخ طالیی  تابلوی

General managment office, Mr.Mahmudi 

 (.جناب محمودی ل،ڪدفیی مدیریت )
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 به. بود  شده نصب دیوار  روی تصویری آیفون ڪسمت راستش هم، ی

 فاریس به ای زنانه صدای. درآورد  صدا  به رو  آیفون زنگ و  رفت جلو  منش

  :داد جواب

 ؟منشجناب به_

 .بله خودم هستم_

ی بفرمائید لطفا در رو باز   .ردڪاون خانوم هم با گفیی

 و  ڪجوایی با چشم های درشت مشیی با باز شدن در اول چهره ی دخ

 عمیل هڪ فهمید  شد  یم طبیعیشون غیر  سایز  از  هڪ هایی  لب و  بینی 

ی  تڪ ڪی. خورد  چشممون به هستند   همراه به ڪزرش وتاهڪ آستیر

. بود  پوشیده ڪزرش بلند  پاشنه های فشڪ و  ڪمش وتاهڪ دامن

رش دو  به آزادانه رسید  یم مرشڪ روی تا  هڪ رو  لختش و  بلوند  موهای

 .بود ردهڪرها 
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 به با  اول و  رد ڪ سالم ما  به بود  رسخش های لب روی هڪبا لبخندی 

ی  از  بعد . داد  دست من با  هم بعد  و  منش  مبل سمت به رو  ما  در، بسیی

 شده چیده سالن راست سمت ی گوشه  هڪ چریم ای قهوه رمڪ های

ی   با  و  رد ڪ هدایت بود   به" باشید منتظر  لحظه چند  خوام یم عذر " گفیی

ش سم ی   ای قهوه در  نار ڪ و  سالن چپ سمت هڪت میر
 

 با  بزرگ

ی  با  و  رفت داشت قرار  اژدها  یڪاڪح   صحبت مشغول تلفن برداشیی

 .شد ردنڪ

 و  طالیی  منظم های طرح با  سفید  دیواری اغذ ڪدیوارهای سالن با 

 ی زمینه پس با  هم زیبا  و  بزرگ تابلوی ڪی. بود  شده پوشیده برجسته

 بود  شده نوشته خوش خط با  هڪیی از ایشون بایز  شعر  و  حافظ آرامگاه

 نصب نشان، اژدها  اتاق همون روی به رو  درست و  راست سمت دیوار  به

 .بود شده
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 شاخه سه با  ڪوچ ڪ ریستالڪ گلدان  ڪروی عسیل جلوی مبل ها ی

ی  نار ڪ. داشت قرار  مجله تا  چند  و  درونش طبییع رز   ڪی هم منشی  میر

 رنگ ایقهوه در  ڪیم خورد. ی مشچ  به بامبو  سه با  ای شیشه گلدان

 هڪ داشت قرار  سالن باالی و  راست سمت ی گوشه  درست هم ساده

 چپ سمت ی گوشه.  باشه خونه آبدار  هڪ زدم یم حدس و  بود  باز  نیمه

ی  و   WC آرم از  هڪ داشت وجود  دیگه ی ساده در  ڪی هم سالن پاییر

 .توالته هڪ فهمید  شد  یم روش، شده ڪح 

 :گفت  ما  به رو  رد ڪطع ق و ر  تلفن منشی  هڪوقنی 

ی  منتظرتون محمودی جناب بفرمائید، نمڪخواهش یم _  اژدها  در . هسیی

 بلند  جا  از  هم من منش،به شدن بلند  با . ایستاد  نار ڪ و  رد ڪ باز  رو  نشان

. من هم بعد  و  شد  وارد  منشبه اول. رفتیم در  اون طرف به هم با  و  شدم

و ما با دیدن شخص رو ت بس رسمون پشت رو  در  منشی  ما، ورود  از  بعد 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

147 
 

ش پشت از  هڪبه رومون  ی  ما  سمت به لبخند  با  و  بود  شده بلند  میر

 !شدیم وبڪ میخ جا  در  اومد یم

 ردیمڪنگاه متعجنر به هم انداختیم و در جواب خوش آمد گوییش سیع 

 .بزنیم یڪزور  لبخند 

 دیم نیم نشون العمیل سڪع و  ایستادیم طور  همون ما  دید  هڪوقنی 

ی  و  رد ڪمنش دراز ، دستش رو به طرف بهشد ر ت ڪنزدی  دادن دست حیر

 :گفت

ی _  ؟احوال جناب رئیس؟ خوب هستیر

 :بعد هم به سمت من برگشت

ی خانوم مسعودی؟ مشتاق دیدار_  .خوبیر

 :به منش زود تر به خودش اومد و در جوابش گفت

 !؟اینجا شما؟ شدم، گیج  مڪعذر یم خوام، من یه _
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ی  پشت تا  رفت یم هڪر حایل د و  رد ڪدست هاش رو توی جیبش   میر

 گذاشته  اتاق رستارسی و  بزرگ های پنجره به پشت هڪ مجلیل و  بزرگ

 :گفت  لب به لبخند  بنشینه، بود  شده

 .بفرمائید بنشینید_

ش پشت هڪوقنی   ی  های مبل سمت به دستش ی اشاره با  گرفت  قرار  میر

ش روی به رو  هڪ ڪزرش چرم ی ه ب وتدع رو  ما  بودند؛ شده چیده میر

ی   وقنی . نشست ابهتش پر  ڪمش صندیل روی خودش و  رد ڪنشسیی

ی  اون پشت  طرح مدام بود، نشسته ریز  هایاریڪ ندهڪ با  مجلل میر

 و  دور  ابهت همه اون با  لبخندش. اومد یم یادم بازوش روی ویر ڪخال

ی  اون پشت رو  منشبه لحظه ڪی برای. بود  عجینر  تضاد  در  اطرافش  میر

ی  هڪ ردمڪاقرار م ودخ  پیش و  ردمڪ تصور  ی و  ار ڪدفیی  همچیر ی  میر

 نفری دو  ی پهانا ڪ روی و  رد ڪ تڪحر  منشبه اول! برازندشه واقعا 

 گرفتم  تصمیم لحظه آخرین در  اما  رفتم  رسش پشت هم من و  نشست
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 دو  ی اناپهڪ روی به رو  هڪ ای نفره ڪت های مبل از  ڪی روی هڪ

 از  هڪ بنشینم نارشڪ تمنخواس دلیل این به اصل در . بنشینم بود، نفره

ی هاشپروندن هڪتی ی  هر  به. نمڪ جلوگیر  هم فاصله مقدار  همیر

 .بود غنیمت

ی روی مبل نگاه نامحسویس به اتاق انداختم. گوشه ی اتاق  با نشسیی

ی  نار ڪ  بود؛ گیایه  چه دونم نیم دقیقا  هڪ بود  بزرگ گلدان  ڪی رئیس میر

و روی هر شاخه ن یام در  ڪی های شاخه با  داشت بلندی و  پهن ی ساقه

 .بود زیبا  رنگ قرمز  گل  ڪهم ی

 پوشونده طالیی  و  ڪزرش خطوط با  رمڪ دیواری اغذ ڪدیوار ها از 

 از  زیبا  و  بزرگ سڪع قاب ڪی چن   سمت  دیوار  روی و  بودند  شده

 خط با  فردویس از  زیبایی  شعر  اون روی هڪ داشت قرار  فردویس آرامگاه

ی  ڪی هم اتاق انتهای. خورد  یم چشم به خوش  لڪش مستطیل بزرگ میر

 .داشت قرار  درونش بامبو  هفت با  گلدان  ڪی هم نارشڪ و  نفری دوازده
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 باشه نورگیر  و  دلباز  بسیار  اتاق هڪپنجره های رستارسی باعث شده بود 

 یم القا  رو  خویر  حس آدم به اتاق ی ساده چیدمان و  ها  گلدون  وجود  و 

 .ردڪ

،د "سیپر  محمودی از  هڪبا شنیدن صدای به منش  ی " اینجا؟ شما، نگفتیر

ی  از  دست  سمت به رو  صورتم جواب، شنیدن برای و  برداشتم آنالیر

ش روی رو  هاش دست. چرخوندم محمودی ی  بود  ردهڪ قالب هم به میر

اف دلم در  من و  رد ڪ یم نگاه ما  به لبخند  با  و   این تو  هڪ ردمڪ اعیی

اهن و  الیی ڪش شلوار  و  تڪ و  تڪ ست هڪ راوایی ڪ با  ریمڪ پیر

منش وارش بود، واقعا محشی شده بود. همون طور با لبخند رو به بهشل

 :جواب داد

 .رئیس جناب هستش، من پدر  تڪاینجا رسی _
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 شده جنی ! زد  من به ڪچشم و  رد ڪ ادا  غلیظ یمڪجناب رئیس رو 

  هڪ ردمڪ نثارش جویی  مڪ لبخند  فقط! نظرم به بود 
ً
ان مثال  رد  جیر

 !باشم ردهڪ رو  دعوتش

لشڪ داشت سیع هڪنر عجت به منش با   :گفت  نهڪ نیی

یف نیم_  ؟یارنپدرتون تشی

، پدر خودشون رو بازنشست _  من به قانونا  رو  ارها ڪ و  ردنڪخیر

دن  .سی 

دونستم منش داشتم یمزد و من با شناخنی از بهخییل خونشد حرف یم

 چون زنمیم حدس. نهڪن بیداد  و  داد  هڪ تالشه در  شدت به االن هڪ

لڪترجیح داد خودش رو  و آبداری بود قرارداد نون   آروم نقاب. نهڪ نیی

 :داد ادامه و  زد  چهره به خونشدی و 

 ؟بسیار خب، شما در جریان قرارداد هستید_

 .امالڪبله _
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 .نیست یلڪخب پس مش_

 .نه، نیست_

 :مسعود با همون لبخندش رو به من گفت

ی _  ؟خب، خانوم مسعودی، خوب هستیر

 تال 
ً
و  ردمڪش متقابال  :بیام نظر  به خورسی

 .ردمڪممنون، خوبم، یه مقدار از دیدن شما، اینجا، تعجب _

 .بله متوجه شدم_

 یا  محمودی و  دراومد  صدا  به اتاق در  بزنه ایدیگه حرف هڪقبل از این

ی   با  مسعود، همون  صادر  در  پشت فرد  برای رو  ورود  ی اجازه تو، بیا  گفیی

 .ردڪ

 هڪت سه و  فنجان سه لشداخ هڪ سینی  ڪپیشخدمنی با یدر باز شد و 

 رو  فنجان دو  اول. اومد  داخل داشت، قرار  الیی ڪش ڪیڪ بزرگ ی

ی  روی منش، به و  من جلوی  در  هم ڪیڪ هڪت دو  و  گذاشت  عسیل میر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

153 
 

 و  فنجان هم بعد  داد؛ قرار  ها  فنجون نار ڪ جداگانه دسنی  پیش دو 

ش روی براش رو  محمودی ڪیڪ ی  .رفت و  رد ڪیم تعظ گذاشت،  میر

خیش رو به ما ون لبخند رو محمودی با هم  :ردڪم 

 ر ڪف مسعودی، خانوم شما  مخصوصا   نم؛ڪبفرمائید خواهش یم _

 !؟باشید خورده ناهار  نمڪ نیم

  دیگه نڪ ول گرفتم،  روزه اصال   من آقا ! نبود  نڪای بابا ول 
 
! خواهشا

ودش رو خ اون بعد  و  شدیم چشم تو  چشم منشبه با  ثانیه چند  برای

 .از کیفش نشون داد مشغول درآوردن مدارک

 

  یمڪ ردمڪ سیع هڪبا لحنی 
 

مندگ ی  و  دعوت رد  بابت رسی  همچنیر

 :دادم جواب باشه، مشهود  توش غذاها  برگردوندن

 اما  ردید،ڪ هڪ لطفی  و  دعوت ردنڪمن واقعا عذر یم خوام بابت رد _

  .نداشتم وقت واقعا  خب
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 شام امشب عوضش نید،ڪت نناراح رو  خودتون نداره، ایلڪاش_

ی  من ونمهم  .هستیر

 بود  شڪمدار  برریس حال در  نامحسویس اخم با  هڪبه طرف به منش  

 :ردڪ رو 

_  . ی البته با شما هم هستم جناب رئیس، هردو امشب مهمون من هستیر

 .بشه دورتڪ رفع هڪآشنایی جالنر نداشتیم، امیدوارم 

 یر   و  رد ڪبلند  داشت دست در  هڪ یڪبه منش رسش رو از روی مدار 

 :گفت  تفاوت

 .باشه دوریی ڪ نمڪ نیم ر ڪدرسته آشنایی جالنر نداشتیم، اما ف_

 رس  بریم تا  نید ڪ پذیرایی  خودتون از  بفرمایید  ر،ڪخب خدا رو ش_

 .قرارداد

ی این حرف خودش فنجون قهوه اش رو برداشت و مشغول  و با گفیی

 .نوشیدن شد
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رو به روم، بدجوری بهم  بزرگ نسبتا  الیی ڪش ڪیڪ هڪمن اما اون ت

 یم قورت رو  دهنم آب ردمڪ یم نگاهش هڪ بار  هر . زد  یم ڪچشم

 !نهڪن حضور  اعالم هڪ ردمڪ یم التماس ام معده به و  دادم

ی ف  ڪیڪ بشقاب و  ردمڪ دراز  دست زدم، دریا  به و  دل ها  ر ڪبا همیر

 .برداشتم بود  نارشڪ چنگال ڪی هڪ رو 

ی ت  الت،ڪدهان گذاشتم، طعم ناب ش به هڪ رو  ڪیڪ ی هڪاولیر

 زبونم زیر  شد، یم ختم دلپذیر  و  خاص تلچی  یه به تهش هڪ ینی یر ش اون

ی اشتهای با  و  پیچید   در  هم منش به. خوردم رو  بعد  ی هڪت بیشیی

 .ردڪ یم مزه مزه آرویم به رو  اش قهوه وتڪس

 آماده هڪ یڪمدار  منش به شدیم، فارغ خوردن از  سه هر  هڪبعد از این

ی محمودی گذاشت ردهڪ   :بود رو روی میر

ی بد نیست هی_  .مطالعه ی اجمایل داشته باشیر
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ش پشت از  برداشت، رو  ڪمحمودی مدار  ی ون میر  روی درست و  اومد  بیر

 .شد ڪمدار  زدن ورق مشغول و  نشست من نار ڪ ی نفره ڪت مبل

 رو  رسم! نداشتم خویر  حس. بودم معذب بود  نشسته نارمڪ هڪاز این

ی   ازش ڪوچیڪ نخ ڪی هڪبودم و با گوشه ی مانتوم  انداخته پاییر

ون  پاسخ محمودی سؤاالت به هم گاهگه.  بودم گیر   در  بود  اومده بیر

 ها  برگه محمودی گذشت،  وتڪس در  هڪ دقیقه چند  از  بعد . دادمیم

ی  روی رو   :درآورد جیبش از  رو  ارشڪخود گذاشت،  میر

 .نیمڪ امضا  تونیم یم نیست، یلڪمش_

 :گرفت  دست به رو  ارشڪاب، خودبه منش هم در جو 

 .، بفرماییدر خببسیا_

ی   من. رد ڪ رو  ار ڪمحمودی زیر هر برگه امضایی زد و به منش هم همیر

 هم با  و  شدند  بلند  دو  هر . ردمڪ  امضا  رو  بود  الزم هڪ چندجا  هم

 به و  نشستند  اون از  بعد . ردند ڪ موفقیت آرزوی هم برای و  دادند  دست
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 ها  تابڪ و  حساب و  ار ڪورد نحوه ی م در  هڪ خواست من از  منش

ی توضیح محمودی ایر ب  یم صحبت من هڪ زمایی  طول در . بدم بیشیی

ه من به دوشون هر  ردم،ڪ  زمڪتمر  هڪ شد  یم باعث این و  بودند  خیر

 ادامه رو  بحث و  ردمڪ یم جور  و  جمع رو  خودم زود  اما  بدم دست از  رو 

رخواستش رو مبنی د دوباره محمودی ها، صحبت اتمام  از  پس. دادم یم

 روی از . پذیرفتیم هم ما  و  رد ڪ رار ڪت باشیم مونشهم رو  شام هڪبر این

ی  با  و  شد  بلند  مبل ش روی از  سیم یر  تلفن برداشیی ی  رس  و  برگشت دوباره میر

ی   از  بعد . نشست جاش  یه و  شد  ردنڪ صحبت مشغول شماره، گرفیی

قعا سوال وا برام. داد  سفارش مختلف درسهای و  غذا  از  باال  بلند  لیست

 چون و  زبانن فاریس همه هتلش و  تڪرسی  توی چطور  هڪشده بود 

 و  زدم در  اون به رو  خودم بود، شده فعال اویمڪنجڪ های ڪشاخ

 شده گرد   های چشم با  منش به. ردمڪ سوال ازش موضوع این به راجع

 :داد رو  جوابم لبخند  با  و  آروم خییل محمودی ویل رد ڪ یم نگاه من به
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ی خاطمن و پدر به _  یتمون خییل حساسیم، به همیر
ّ
 تا  ردیمڪر سیع مل

 هشتاد  تقریبا  نیم،ڪ استفاده ایرایی  ارمندایڪ از  داره انڪام هڪ جایی 

 .هستند ایرایی  هتل و  تڪرسی  پرسنل درصد 

 به اومدن اینجا  به ناچاری رس  از  هڪچه خوب، حداقل بنده خداهایی _

 .رسند یم نوایی  یه

ی بود از  هڪ اریڪدیگه _  .دستمون بر یم اومد همیر

 :ه دادو با لبخند ادام

 نخوردین، هڪراسنی گفتم زودتر غذا رو بیارن، به خاطر شما، ناهار _

 .نشده سوراخ بیچارتون یمعده اون تا  بخورین زودتر  رو  شام الاقل

 :گفتم  بود  بعید  من از  هڪ خجالنی  حالت با  نبود، ماجرا  نڪای بابا ول 

 .بود مهیم ار ڪودی، محم جناب هڪگفتم _

 خانوم یه هڪ نیست خوب نیست، ونخودت از  تر  مهم اریڪهیچ _

 .بیاره فشار  خودش به انقدر  ار ڪ خاطر  به جوان
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 طرف تڪرسی  ارمند ڪ نخوردن ناهار ! نمڪر ڪحالش خوب نبود ف

 !؟بود مهم براش انقدر  چرا  قراردادش

 !شیطونه یم گه بهش بگم به خودم مربوطه و والسالم

 هڪستم م به ظاهر با گوشیش مشغول بود، اما من یم دونبه منش ه

. شد  بلند  گوشیم  صدای ناگهان. ماست ی املهڪم به حواسش تمام االن

ی  روی از   شدم متوجه اش، صفحه قفل ردنڪ باز  با  و  داشتم برش میر

 .اومده پیام تلگرامم برای هڪ

 

 اما  ردمڪ نگاه منشبه به و  ردمڪبا دیدن اسم پیام فرستنده رسم رو بلند 

 ی مطالعه مشغول هم دیمحمو  و  بود  گوشیش  رسگرم همچنان اون

 .بود قرارداد  های برگه ی دوباره
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 برای شد  بسته و  باز  بار  چند  دهانم متنش دیدن با  و  ردمڪپیام رو باز 

ی  لڪ رو  خودم اما  حرفی  گفیی  و  بود  منشبه طرف از  پیام. ردمڪ نیی

 :جمالت این حاوی

 قبال  نمڪ یم ر ڪقط شعار یم دن؛ در ضمن فف هڪ سایی ڪمتنفرم از »

 طرف تایڪرسی  با  ارمندامڪ نمیاد  خوشم هڪ بودم تهگف  هم

 «.بزنن ڪتی قراردادمون

 خودش به چطور  خودش؟ پیش بود  ردهڪ ر ڪف چ   خودخواه ڪمرد

 باید  بودم، شده عصنر  بزنه؟ حرف اینطوری من با  هڪ داد یم اجازه

وع بار  چند ! شهڪاد طول بزی نباید  بس آتش حالت هڪ زدمیم حدس  رسی

 یم چون ندم رو  جوابش گرفتم  تصمیم. ردمڪ ڪپا ز با و  ردمڪ تایپ به

 .شه یم حریص شدت به نی ڪ محیل یر  هاش حرف به وقنی  دونستم

 رو  گوشیم  آرامش با  بعد  بشم مسلط خودم به تا  شیدمڪنفس عمیق 

ی  روی و  ردمڪ قفل ی تو  و  برد  رو  ها  برگه هم محمودی. گذاشتمش  میر
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ش شویڪ ی ی  با  و  برگشت و  گذاشت  میر  به راجع صحبت لمب روی نشسیی

وع رو  ار ڪ  .ردڪ رسی

ی محمودی چند بعد از گذشت نیم ساعنی در زده شد و با بیا تو گفیی

ی  پیشخدمت به همراه چرخ دسنی وارد شدند و مشغول چیدن میر

 اتمام به ارشونڪمستطییل انتهای اتاق شدند. وقنی پیشخدمت ها 

 :ز اون ها رو به محمودی گفتا ڪی رسید 

 ؟دیگه ای ندارید جناب محمودی امر _

 :داد ونڪمحمودی هم رسی ت

م  یم تماس بود  اریڪنه ممنون، اگه _  .گیر

ون رفتند و بعد از چند دقیقه  بعد هم همه ی پیشخدمت ها از اتاق بیر

ی  نار ڪسه نفر دیگه وارد شدند و   .ایستادند غذا  میر

 :ردڪرو به ما محمودی از جا بلند شد و 

  .غذاها شه یم رسد  نم،ڪبفرمایید خواهش یم _
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ی رفت  .و خودش به سمت میر

ی رفتیم. هر   دومڪمن و به منش هم زمان از جا بلند شدیم و به سمت میر

 اون روی داشتیم قصد  هڪ صندیل و  اومدند  ما  نار ڪ ها  پیشخدمت از 

ون برامون رو  بنشینیم   :گفتند  و  شیدند ڪ بیر

 ؟چ  میل دارید_

 چیده ش
 
ی انواع غذاهای ایرایی و فرنگ ده بود و آدم نیم دونست روی میر

 گرفتم  تصمیم سوپ، ظرف دیدن با  من نه؛ڪ انتخاب رو  ڪی دومڪ

 :گفتم  پیشخدمت به و  بخورم سوپ مقداری اول

 .لطفا سوپ مالقه ڪی_

 محمودی گاه  گه  فقط نزد  حرفی  شڪ ر ڪموقع ضف غذا، خدا رو ش

 سه هر  خوردن غذا  از  بعد . شد  یم برقرار  وتڪباز س و  رد ڪ یم تعارفی 

 نار ڪ از  رو  سامسونتش منش به. رفتیم ها  مبل سمت به و  شدیم بلند 

 :گفت  داد  یم دست محمودی به هڪ حایل در  و  برداشت دونفره مبل



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

163 
 

ی _ خوشحالم از  ممنونم از پذیرایی عالیتون جناب محمودی و همچنیر

 داشته خویر  اریڪهم امیدوارم. ردمڪ امضا  قرارداد  شما  با  هڪاین

 .باشیم

 :واب دادبا لبخند جمحمودی هم 

 و  باشیم داشته خویر  اریڪهم امیدوارم هم من نم؛ڪخواهش یم _

 .ببینیم رو  همدیگه دوباره

 :داد ادامه و  رد ڪبعد هم رو به من 

 بود _
 

. مسعودی خانوم شد  من نصیب هڪآشنایی با شما افتخار بزرگ

 .هم ببینمتون باز  امیدوارم

ی برداشتم و   :رو بهش گفتم من هم موبایلم رو از روی میر

 .شما لطف دارید جناب محمودی_

 :گفت  هڪ ردیمڪمن و به منش از محمودی خداحافظی 

 ؟هستید دیر  یڪتا _
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 :به منش با جدیت جواب داد

 مهم خییل تماس ڪما فردا ساعت یازده ظهر پرواز داریم، امروز ی_

 .ما خودم رو برسونمحت باید  هڪ داشتم

 .شته باشیدبسیار خب، امیدوارم سفر خویر دا_

 .و با خداحافظی دوباره ای از اتاق خارج شدیم

 

 اتاق به دومڪ هر  بزنیم حرفی  هڪوقنی به هتل برگشتیم بدون این

  از  لباس تعویض از  بعد  من و  رفتیم خودمون
 
 هوش یر  تخت روی خستگ

 .شدم

 بیدار  خواب از  خورد  یم در  به هڪ صبح با صدای تقه های ی  در ی  

 رو  به رو  دیوار  به شده میخ ساعِت  به نگاه با  و  نشستم تخت روی. شدم

 لڪ به. شدم بلند  تخت روی از  رساسیمه داد؛ یم نشون رو  نیم و  نه هڪ

 با  و  رفتم در  پشت! داریم پرواز  یازده ساعت هڪ بودم ردهڪ فراموش
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ه تن داشت و چمدون ب ای قهوه شلوار  و  تڪ هڪ منشبه دیدن

ی  روی نارشڪ رو  شڪوچ ڪ  و  آلود  اخم ی چهره از  و  د و ب گذاشته  زمیر

 امال ڪ هڪ فهمید  شد  یم انداخت یم اش مچ   ساعت به یه هڪ نگایه

 .شدم هول عصبیه،

 مرتب وخوشبختانه داشتم تن به دیشب هڪرسی    ع به سمت لباس هایی 

ی طور رفت بودم ردهڪ آویزونشون اتاق ی گوشه  لبایس جا  روی م. همیر

 .دراومد صدا  به دوباره در  بودم پوشیدن مشغول هڪ

ی این  درگیر  اومد  نیم باال  پام از  هڪ شلوارم تنگ ی پاچه با  هڪدر حیر

 :گفتم  بلند  صدای با  بودم؛

 ؟بله_

 :منش از پشت در به گوشم رسیدصدای عصنر به

ید خانوم_  ؟حاضی

ی د  :گفتم  شلوارم ی مهڪدر حال بسیی
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 .دقیقه ی دیگه آماده امتا ده _

ی و رسی    ع مانتوم رو از روی جالبایس بر  داشتم و پوشیدم و مشغول بسیی

  .شدم هاش مهڪد

رورسیم رو برداشتم و رفتم جلوی آیینه و مرتب روی رسم انداختم. با 

  مڪمداد سیاه، خط 
 
 رژ  و  زدم ریمل یمڪ شیدم،ڪ چشمم زیر  رنگ

 .شیدمڪ هام لب روی دستپاچه هم، رو  قرمزم

ی  زیر  دست ڪچمدونم رو از پای تخت برداشتم و با ی  نگهش  دراور  میر

 چمدون، داخل سمت به رو  هام آرایش لوازم ام، دیگه دست با  و  داشتم

 .دادم هل

ی رو مچاله  تمام  و  داخلش انداختم و  ردمڪلباس های ریخته روی زمیر

ی  با  و  پوشیدم رو  قرمزم های فشڪ. بستم سخنی  به رو  زیپش  برداشیی

 خشم از  ویهڪ با  در، ردنڪگویسی و چمدونم به سمت در رفتم. با باز 
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 در  جلوی عصنر  حالت با  منش به شدم؛ رو  به رو  بود  فوران ی آماده هڪ

 .بود ایستاده من اتاق

ی  با  و  نداد  جوایر . ردمڪهول سالم   آسانسور  سمت به چمدونش برداشیی

 به ر ڪرو ش خدا . رفتم دنبالش به و  برداشتم رو  چمدونم هم من. رفت

 توسط ام خرهر خ  شدن جویده احتمال گرنه  و  رسیدیم پرواز  به موقع

 .بود زیاد  خییل منش،به

 

 موارد  از  غیر  هفته ڪی این توی. گذشت  یم برگشتنمون از  ای هفته ڪی

ی  حرفی  هیچ اریڪ  مدام و  مشغوله شدت به. نشده زده منش به و  من بیر

آمد هستند؛ یا حمیدی تو  و  رفت در  حمیدی آقای ت،ڪرسی  حسابدار  با 

وسط گایه هم از  حمیدی! ایناتاق به منش هستش یا به منش تو اتاق 

م، براش رو  قرارداد  یا  پرونده ڪی هڪمن یم خواد   .زنه نیم حرفی  اما  بیر
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مهسا دیروز یم گفت حنی توی خونه هم گایه تا نیمه شب با لب تاپش 

ه یا این دنه. رفتار هاشون خییل ز  حرف مشغول حمیدی با  تلفنی  هڪدرگیر

 تالش در  هم ارمندا ڪ یبقیه تقریبا  هڪ طوری بود؛ شده ڪو ڪمش

 .بیارند در  رس  ارشونڪ از  هڪ بودند 

 طوری اگه خواست یم ازم و  من اتاق اوومد یم ارمندا ڪ از  ڪهر روز ی

 من هڪ حقیقت از  دور ! نگه شڪ به هڪ داد  یم قول و  بگم بهش شده

تر  یر  همه از  خودم  نزنم دامن شونڪش به هڪدم ویل به خاطر اینبو  خیر

ی گفتم  یم  حرف هم  خودم حنی  ویل تابه؛ڪ حساب رسی یه نیست خیر

 هڪ بود  مشخص امال ڪ! بقیه به برسه چه ردم،ڪ نیم باور  رو  خودم

 معروفه، خیایل یر  به هڪ هم مهسا  حنی . افتادنه حال در  یا  و  افتاده اتفافی 

 از  حرفی  بتونه هڪی برادرش یم پیچید بلپا و  پر  به مدام و  بود  شده نگران

 .بیاره زبون به منشبه هڪ المڪ یه از  ی    غر د ویل شه؛ڪب زبونش زیر 

 :گفت  یم فقط و  داد  نیم جواب شڪحمیدی هم اصال به سؤاالت 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

169 
 

ی نیست، جناب به_ ی ی ڪ یم بازبینی  رو  تڪمنش دارن حسابای رسی چیر  .یی

 ستڪورش تڪرسی  نهڪن هڪاما خب همه توی هول و وال بودند 

ی منشبه و  شده ی  در  من ستدوننیم هم سڪهیچ حنی  اگه. گه  نیم چیر

 ڪورش هڪ دونستم یم و  بودم ها  حساب تمام جریان
 
 موضوع ڪی ستگ

ایط در  هم اون داره خنده امال ڪ  داره؛ تڪرسی  االن هڪ آیل ایده رسی

 این بود، شده بسته محمودی تڪرسی  با  هڪ قراردادی با  مخصوصا 

 در  همه هڪ هفته ڪی از  بعد . بود  منتفی  امال ڪ من نظر  از  موضوع

س  و  شد  همیشه مثل و  مڪ منش،به و  حمیدی آمد  و  رفت بودند، اسیی

ی   با  هم حمیدی  ازش شخصیشون ارهایڪ توی رئیس آقای هڪاین گفیی

، یم ڪمڪ ی  ڪورش موضوع از  رو  همه ر ڪف خواسیی
 
 .ردڪ آزاد  ستگ

 

 ڪرشو  به مربوط اخبار  داغ تب از  هڪچند روزی یم شد 
 
 یم ستگ

 .بود برگشته سابق روال به اوضاع و  گذشت
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 اتاقم به هڪ گرفتم  تصمیم نداشتم، زیادی ار ڪ هڪینبه اتوجهامروز با 

 .بدم سامویی  و  رس 

ی  ی  روی رو  یفمڪ شدم، اتاقم وارد  هڪهمیر ی  گذاشتم،  میر  رو  هام آستیر

وع و  زدم باال   .ردمڪ رسی

بود، اما در عوض گرد و  اتاق من پنجره ای نداشت و از این بابت دلگیر 

 .بود تر  مڪ خییل هم شڪخا

 پریز  از  رو  تلفن و  امپیوتر ڪبوط به سه رایه مر  اول از همه،

ی  روی رو  همه و  ردمڪ جمع رو  ها  شیدم،سیمڪ  .گذاشتم  میر

م رو  ی  و  شیدمڪ زحمت به داشت، قرار  در  روی به رو  هڪمیر

 ڪمش صندیل و  گذاشتمش  اتاق چپ سمت ی گوشه  و  چرخوندمش

و سیم ردونم رو هم پشتش قرار دادم؛ و رسی    ع سه رایه رو به پریز زدم گ

ی منتقل   .ردمڪها رو به زیر میر
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 ی گوشه  و  داشت شو ڪ تا  چهار  هڪ هم رو  ها  فایل مد ڪیم خواستم 

 پرونده آوری یاد  با  اما  نم؛ڪ جا  به جا  بود، گرفته  قرار  چپ سمت پایینی 

 هڪاین نتیجه رسیدم  به بود، داخلش هڪ سنگینی  های نڪزون و  ها 

 .خوبه جاش

ی  برای هڪبه طرف صندیل های نسبتا راحنی   ی گوشه  احتمایل، مراجعیر

 .رفتم بودند، چسبیده دیوار  به راست سمت

م روی به رو  و  داشتم برشون ڪی ڪی ی  دیوار  از  فاصله یمڪ با  و  میر

ی  هم بعد  دادم؛ قرارشون هم نار ڪ  جلوشون فاصله، با  رو  عسیل میر

 .گذاشتم

 

 اتاقم، در  گلدان  ڪنگاه دیگه ای به اطرافم انداختم و با حس جای خایل ی

ی  در  هڪ گرفتم  تصمیم  .برم گل  بازار  به فرصت اولیر
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ی دست هام، به سمت رسویس بهداشنی  ون رفتم و برای شسیی از اتاق بیر

 .رفتم داشت قرار  راست سمت و  سالن انتهای هڪ

ی  ی دست هام و تمیر سته روی مانتو و نش ڪخا ردنڪبعد از شسیی

ون اومدم و به   .سمت اتاقم رفتمشلوارم، از رسویس بهداشنی بیر

 

ی   بود، راست سمت اتاق آخرین هڪ اتاقم وارد  خواستم یم هڪهمیر

، خانوم صدای بشم؛  اون با  هڪ خورد، گوشم  به تڪرسی  منشی  امینی

 اش بینی  ناموفق عمل حاصل نمڪ یم ر ڪف هڪ اش دمایعی  تو  صدای

 :گفت  باشه،

 .دارن ارتڪمنش خانوم مسعودی، جناب به_

 منشبه نهڪن گفتم،  خودم با  هڪ رد ڪاز ادا و به منش رو طوری با ن

 !ندیدمش من و  بوده سالن توی
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ی منشی  ه ی در برداشتم و به سمت میر  هڪدستم رو از روی دستگیر

  قدم آرامش با  بود، منشبه اتاق نار ڪ و  من اتاق روی به رو  درست

 .برداشتم

 

ش  جلوی ی  :گفتم  و  بردم مانتوم جیب توی رو  هام دست رسیدم، هڪمیر

 .اومدم من هڪن اطالع بدین شو به_

ی  امروز  هڪچشم های درشت و غرق آرایشش رو  ی  لیی  و  بود، گذاشته  سیر

ه پوست به انصافا  ی  برداشت رو  تلفن چرخوند؛ حدقه در  یومد، یم اش سیر

 :گفت  حریص حالت با  و 

 .نمڪباید ب ار ڪخودم یم دونم چ  _
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 قطع رو  تلفن داد، اطالع رو  من اومدن منشبه به ناز  با  هڪبعد از این

 بیشیی  رو  اش شده مش موهای هڪ حایل در  و  داد  گردنش  به تایر  رد،ڪ

ون اش مقنعه از   :گفت  من به رو  داد، یم بیر

 .یم تویی بری تو_

 

ه و خورد ارویی ڪما انگار  هڪلب های پهنش رو جوری رژ نارنچر زده بود 

 پشت تا  هڪ ای خنده بهش ردنڪ نگاه با ! ردهڪن ڪدور دهنش رو پا

 برای و  دادم؛ قورت مصلحنی  ی رسفه ڪی با  رو  بود  اومده هام لب

ی ی هڪاین بدون خندیدنم از  جلوگیر ی ش بگم چیر ی  تقه با  و  زدم دور  رو  میر

 اتاق سڪبرع منش به اتاق. شدم منش به اتاق وارد  در  به ای آهسته ی

ی  شدی یم وارد  هڪه ی بزرگ و رستارسی داشت و از در پنجر  من،  اولیر

ی ی ی  رد ڪ یم جلب رو  هتوج  هڪ چیر  دیوار  نجڪ و  پنجره نار ڪ. بود  همیر
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 ڪی هم راستش سمت در  و  داشت قرار  مصنویع بزرگ ی درختچه ڪی

 .بود تابڪ از  پر  و  دیوار  به چسبیده تابخانه،ڪ

 پوشانده ڪه ی مشبرجست های طرح و  سفید  دیواری اغذ ڪدیوارها با 

 از  زیادی هایتابلو  چرخوندی، یم هڪ طرف هر  به رو  رست و  بود  شده

. رد ڪ یم خودنمایی  دیوار  روی خودشیفته، جناب درشت و  ریز  افتخارات

ی  ی  داشت؛ قرار  چپ سمت و  اتاق انتهای الرؤسا  رئیس میر  ای قهوه میر

  ی سوخته
 

ی  روی به رو . داشت خایص ابهت هڪ بزرگ  دست ڪی هم میر

 و  بزرگ عسیل ڪی و  بود  شده چیده وار  دایره صورت به ڪمبل چرم مش

 از  پر  خوری التڪش ظرف روش هڪ داشت قرار  وسطشون هم گرد 

 به آهسته. رد ڪ یم آب رو  من دل و  بود  ائویی ڪاڪ های التڪش

ش سمت ی  هم اون و  ردمڪ سالم رسیدم هڪ شڪنزدی برداشتم؛ قدم میر

 و  داد  ونڪو در جوابم رسش رو ت بست رو  تاپش لب رد،ڪ بلند  رو  رسش
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ش به لمب ترین ڪنزدی به دستش با  هڪ حایل در  ی  رد،ڪ یم اشاره میر

 :گفت

 .بفرمائید بنشینید_

 .نشستم مبل همون روی و  رفتم ڪنزدی

ش چند تا ورق کاغذ  ی کیم نگاهم کرد و بعد دست برد و از داخل کشوی میر

 .درآورد و جلوش گذاشت

گاه یم کردم. هیچ  نیم گفت و فقط برگه با تعجب به حرکات و سکوتش ن

 :اچار خودم سکوت رو شکستمها رو زیر و رو یم کرد. به ن

ی _  !گویا با من کاری داشتیر

بدون اینکه حرفی بزنه، رسش رو بلند کرد و به من نگاه کرد، انگار یم 

ه شدن بهم، از توی چشمام ذهنم رو بخونه. دیگه داشتم  خواست با خیر

ه نگا ه کردنش کالفه یم شدم، انگار دهانش رو مهر و موم کرده از این خیر

 .وت فقط نگاه یم کردبودند، در سک
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ی شدم گفت ی که نیم خیر  :قصد کردم از اتاقش برم، همیر

ی یه قلم؛ حنی _ احتمال انجام هر کاری رو از طرفت یم دادم اال همیر

خّیلم نرسیده بود  .فکرش هم به م 

 :با حرف هایی که زد رس جام نشستم

 ؟متوجه نیم شم، منظورتون چیه_

یک _ یم گم؛ هیچ کس تا حاال نتونسته خییل خوب نقِشتو بازی کردی، تیر

ی کاری بکنه بود   .با من همچیر

 :شدماز شنیدن حرف هاش هر لحظه بیشیی متعجب یم

یم شه لطفا واضح تر صحبت کنید؟ متأسفانه متوجه منظورتون نیم _

 !!شم

 !که اینطور، متوجه نیم شید_

بسیار خب واضح یم گم، رس کار خانوم مسعودی اگه تا یک هفته دیگه 

ل میلیون تو حسابم بود که هیچ  اما اگه نبود، پیشنهاد یم کنم دنبا ۵۰۰
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 خویر 
ی یک سوراخ موش بگردی و بچن  توش، چون اگه پیدات کنم، چیر

 !در انتظارت نخواهد بود

 !تاقدیگه از تعجب کم مونده بود چشم هام بیوفته کف ا

  ؟یعنی چ  جناب به منش؟ این حرفا چه معنی داره_

، فکر نیم_  کردی من به   آچی
 

 ؟این زودیا بفهمم نه؟ فکر کردی خییل زرنگ

 

 حنی ! بفهمم رو  هاش حرف تونستم نیم اصال  بودم، ڪرسما توی شو 

 !آوردمدرنیم رس  هم لمهڪ ڪی

م؟! بریز  تڪگفت پونصد میلیون تومان باید به حساب رسی به من یم

 .رو هاش حرف معنی  ردمڪ نیم ڪبچپم تو سوراخ موش؟! در 

 صحبتاتون جریان در  اصال  من اومده، پیش اشتبایه منڪ یم ر ڪف_

 ؟منشبه آقای چیه موضوع نیستم،
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ی  روی جلوش هڪورقه هایی  ش پشت از  و  برداشت رو  بود  میر ی ون میر  بیر

عصبانیت روی پام انداخت.  با  رو  ها  برگه و  ایستاد  رسم پشت جایی  اومد،

ماس با هر دو دستش رو از پشت روی تاج مبل گذاشته بود و صورتش م

 .صورتم بود

 عصبیش و  داغ های نفس زمان هم و  شنیدم گوشم  نار ڪصداش رو از 

 :خورد یم صورتم به هم

 همش موجوده، شڪبرشون دار، یه نگایه بندازی بد نیست، مدار _

ادامه بدی به این ژست مظلوم نمایی حال به هم  خوای یم یڪ تا  هست،

 !؟زنت

 از  دود  و  خوندمشون دقت با  و  ڪی ڪمبهوت برگه ها رو برداشتم، ی

 !؟دزدی من؟ دیدم؟ یم چ   من، خدای. شد  بلند  ام لهڪ

ادیر و چ  با خودش فکر کرده بود؟! اینکه چون من در مقابل یر 

واست بارم کنه؟! سکوت من تونه هر چ  خبازیاش کوتاه میام، یممسخره
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 به خاطر آروم شدن اوضاع رو گویا طور دیگه برداشت کرده. فکر کرده

گم، با خودش گفته خوب کش رو گیر گه هیچ  نیممن خرم که هرچ  یم

م، گ به کیه؟! ویل این بار کور آوردم، بذار این پونصد  میلیونم ازش بگیر

ی جلوی خوندی! با عصبانیت از جا بلند شدم، برگه  ب روی میر ها رو با ضی

 :گفتم  بهش رو  چرخیدم، رس  پشت به و  وبیدمڪمبل 

ی _ ی ڪاخراجم  اگه یم خواستیر  بود  افی ڪ نبود، سازی پرونده به نیازی نیر

ی   یم خودم به  .گفتیر

 حالت با  و  بود  داده باال  رو  ابروش ڪدست هاش رو به سینه زده بود، ی

 :ردڪ یم نگاه من به ریڪمتف

  ؟تموم شد خب، شو آِفتون_

 به رو  اش دیگه دست ی اشاره انگشت و  رد ڪ جیبش تو  رو  دستش ڪی

  :داد ونڪت من به رو  تهدید  عالمت
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 به برگردویی  رو  پوال  هڪامروز بیست مرداده، تا یس مرداد وقت داری _

 من با  وگرنه بری، و  بدی استعفا  خودت صدا  و  رس  یر  بعدشم و  حساب

 .طرفی 

هایتش زندانه، یم گم با من طرفی چون من نیم گم با قانون طرفی چون ن

ی بلدم! به نفعته   یا  باشه حساب تو  پول روز  اون تا  هڪمجازاتای بهیی

 بعید  هڪ باشیشون نفروخته هنوز  اگه البته انبار، به برگردویی  رو  اجناس

 .دونم یم

ی  به هڪبعد هم جلو اومد و من ناخودآگاه یک قدم عقب رفتم   وسط میر

ه به من روی همون مبل م به ردم،ڪ برخورد  نش هم جلوتر اومد و خیر

 ڪفند و  ار سیگ ی بسته. نشست بودم، نشسته من هڪ نفره ڪی

 شیدنڪ مشغول سیگار  ڪی زدن  آتش با  و  درآورد  جیبش از  رو  طالییش

 یم تحلیل و  تجزیه رو  هاش حرف داشتم بودم، مبهوت و  گیج.  شد 

ی  ارادی غیر  امال ڪ. ردمڪ منش رو به روی به مبل روی و  زدم دور  رو  میر
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ی جلوی پام و اون برگه های لعننی روش.  ه شده بودم به میر نشستم. خیر

؟ یعنی  آخه انداخته، راه ڪمرد این هڪا این چه بازیی خدای  چطور  چ 

ی من نه؟ڪمم ی  حایل در  هم اون بودم، ر ڪتف در  غرق و  گفتم  نیم چیر

. هم داشت نظر  زیر  رو  من شد، یم تار  سیگار  دود  توی اش چهره هڪ

 :زمان با تموم شدن سیگار به منش، من هم به حرف اومدم

 رو  شڪمدار  انبار  خروچر  هر  ایبر  من نیست، من ار ڪ نید ڪباور _

 هڪ بود  برابر  خروچر  با  درخواست بودند، درست همه ردم،ڪ یم ڪچ 

 واقعا  شده، چطور  دونم نیم. ردمڪ امضا  رو  وفنی ڪ های برگه اون پای

 .نیست هڪ خدا  به نیست، من ار ڪ هڪونم د یم اینو  فقط! دونم نیم

 پشنی  به شیی یب باشه عالقش مورد  فیلم دیدن مشغول هڪبه منش انگار 

 به لذت با  و  انداخت اشدیگه پای روی رو  پاش ڪی داد، یهڪت مبل

 بود  ساخته برام هڪ منجالیر  توی نشدن غرق برای من زدن پا  و  دست

 :گفت  و  شید ڪ نداشتش ریش به دسنی . رد ڪ یم نگاه
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انه یر  من ن؛ڪ ثابت خب، بسیار  نیست؟ تو  ار ڪیم گ  .منتظرم صیر

 پیدا  نجات برای و  شه یم غرق داره هڪشتم درست حال آدیم رو دا 

 نهڪ یم تالش بیشیی  چ   هر  اما  اندازه،یم چنگ ریسمایی  هر  به ردنڪ

 دستم دو  هر  هڪ حایل در  رسگردون، و  زده بهت. ره یم فرو  آب زیر  بیشیی 

 :گفتم  مستأصل امال ڪطرف رسم گذاشته بودم،  دو  رو 

 .ندارم یڪمدر  هیچ من نم؟ڪچطوری ثابت _

ش رفت و روی صندیل ریاستش از جا ببه منش  ی لند شد، به سمت میر

 .شد تایپ مشغول هڪ همچنان و  رد ڪنشست، لب تاپش رو باز 

ه به ف_ ، پول برگردوندن ر ڪپس بهیی ی  منم. دارین وقت روز  ده فقط باشیر

یط به البته بمونه وتڪمس موضوع هڪالش قول یم دم قب در   هڪ رسی

 .نیارین هم رو  مهسا  اسم دیگه و  بدین استعفا 

ین یف بیر ی تشی  .االنم یم تونیر
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از جا بلند شدم و قدم های یر حسم رو به سمت در خروچر بریم داشتم، 

 یم خودش دنبال زور  به رو  جسمم روحم بگم، هڪدر واقع بهیی اینه 

 .شیدڪ

 : ایستادم همونجا  اشنکره صدای شنیدن با  هڪتاق رسیده بودم  وسط ا

، ف_  خودت، ی خونه آدرس من نزنه، رست به هم اینا  و  فرار  ر ڪراسنی

 آبروی به قبلش یسی  گور   و  گم  خوای یم اگه دارم، داداشتم حنی  و  بابات

 همیشه مثل روز  ده این. نڪ ر ڪف هم مامانت مریض قلب و  داداشت

 حاال . دی یم استعفا  صدا  رسو  یر  برگردوندی، هڪال رو پو  ری، یم و  میای

 .برو

 

 قدم با  بعد  و  ردمڪ گوش  هاش فر ح  به بود  بهش پشتم هڪهمون طور 

ش از  حال یر  هایی  ون دفیی  اتاقم تا  زور  به رو  ام خسته روح و  تن. رفتم بیر

 .رسوندم
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 و  فرسوده هڪ دیواری مثل هم بعد  دادم؛ یهڪدر رو بستم و بهش ت

 و  ها  ڪده شده، از هم گسیختم و فرو ریختم. شوری اشخور  ڪتر 

ان چطوری باید  رو  مصیبت این. بود  ردهڪ ملتهبم داغیشون  یم جیر

 به رو  ام خورده گره  مشت زد، جوونه ام سینه قفسه توی دردی! ردم؟ڪ

 رسفه شد، یم حبس و  اومد  نیم باال  نفسم. زدم ام سینه قفسه روی

جونم، توی تنم بپیچه. هق هق یم  یر  نفس این تا  ردمڪ ای مصلحنی 

 و  د جوشی یم آیر  پر  و  بزرگ دیگ مثل هڪ بود  هام چشم این و  ردمڪ

 به رس  باید  حاال ! خدایا . زد  یم قل قل آالیشم یر  و  پریده رنگ صورت روی

 و  باد  میون هڪ درخنی  مثل ام، دیده رنج تن بذارم؟ راهه یر  راه دومڪ

ید، یم لرزید و من رو ویرون خروش یم سمت اون به سمت این از  طوفان،

 ردم؟ڪ یم پیدا  دنیا  جایڪ از  باید  رو  پول همه این. رد ڪتر از پیش یم 

 رو، ام داشته تنها  نده اجازه بگذار، پام جلوی مناسب راه ڪی من، خدای

ی تنها  رو، آبروم ی  نگذار  خدایا . بدم دست از  رو  دارم خودم برای هڪ چیر
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،ڪ رسوا  رو  من ی ه من نسبت دادن رو. روی ب هڪ هرچ   نڪ حاشا  یی

ی رسد اتاق چمباتمه زده بودم و مثل یر   توی رو  زانوهام تنها  ها، سڪزمیر

 ده تو  هڪ هم رو  خونه ردم؟ڪ یم ار ڪچ باید . داشتم محبتم یر  آغوش

 جور  رو  پول نتونم اگه مطمئنم نم؟ڪ ار ڪ چه. فروخت شه نیم روز 

دوم حروم ڪ نیست معلوم. نهڪ یم عالمم رسوای منش به این نم،ڪ

 یم من خوشبخنی  نوبت یڪلقمه ای واسم پاپوش دوخته. خدایا پس 

  صف هت به نیست قرار  رسه؟
 

؟ڪ رسیدگ  رسید  باید  یڪ من نی

م ازت رو  خوشبختیم  ؟بگیر

 ؟اصال یم دویی منم وجود دارم

 .ریختم ڪیم بینی منو؟ رسم رو روی پاهام گذاشتم و تا یم تونستم اش

 زدم دری هر  به هفته ڪماجرا یم گذشت و من تو این ی اون از  هفته ڪی

 فرصت دیگه روز  سه فقط. بود  نتیجه یر  اما  نمڪ ثابت رو  گناهیم  یر  تا 

ی خب ویل بودم چاره راه دنبال ذهنم توی مدام و  داشتم ی  ذهنم به چیر
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 داد  یم نشون هڪ داشت من علیه بر  ڪمدر  یلڪ منش به. رسید  نیم

 و  درخواست واقع در  ردم؛ڪانبار جنس خارج  از  تورها ڪفا  از  بیشیی  من

 ننی لع های برگه اون تمام پای من امضای و . نداشت مطابقت خروچر 

 نیم هم سڪ هیچ به! نداشت وجود  این از  بیشیی  بدشانش دیگه. بود 

 ڪمدار  برای اریڪان جای هیچ چون مهسا، حنی  بزنم حرفی  تونستم

دل
َ
ست  .نداشت وجود  منش به م 

 زنگ صدای هڪ بودم ار ڪگیر و مغشوش، مشغول با همون ذهن در 

 با  و  مبرداشت لید ڪ صفحه نار ڪ از  رو  گوشیم.  شد  بلند  گوشیم  ڪپیام

 صفحه روی هفت عدد . ردمڪ باز  رو  ڪپیام صفحه قفل ردنڪ باز 

ی  روی عصبانیت با  رو  گویسی .  رد ڪ یم چر ڪ دهن بهم  و  وبیدمڪ میر

 حرف هم با  هڪ روزی از  منش به. ردمڪ ار ڪ رسگرم رو  خودم دوباره

ی  روز  هر  داد، مهلت من به روز  ده و  زدیم  پیایم برام ده تا  نه ساعت بیر
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 شدن ڪنزدی ی دهنده نشون هڪ عددی. فرسته یم عدد  ڪی حاوی

 !منه بدبخنی  زمان

. نمڪ یم پیچم سؤال مدام هم مهسا  و  ام الفهڪتوی این چند روز خییل 

ی مغزم خط رو  صدایی  ترین ڪوچ ڪ و  شده ضعیف شدت به اعصابم

 ڪپیام این و  مهڪمش دم مدام مڪاش. نهڪ یم عصبیم و  شهڪیم 

 .شده روحم سوهان هم منش به وفنی ڪ های

دوز دیگه هم توی تشویش دست و پا زدم و امروز روز دهمه. از صبح 

ی  تا  شدم بیدار  هڪ ی  پشت هڪ االن همیر  صحنه بارها  نشستم، ارمڪ میر

  .ردمڪرو با خودم مرور  ها  ار ڪهم جلوی تڪرسی  تو  آبروییم یر  ی

شون رو هم تصور  ی  !ردمڪحنی نگاه های تحقیر آمیر

س حالت تهوع گرفته بود ر تو دلم م. به شدت دلشوره داشتم؛ انگااز اسیی

 .رخت یم شستند
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 رو  اتاق عرض و  طول و  رم یم راه یه. ندارم ز ڪاز وقنی اومدم اصال تمر 

ی و  شده نه ساعت. زنم یم قدم  روزش هر  ڪامپی و  منش به از  خیر

 .نیست

ی طور  س با  هڪهمیر  بعد  و  تڪرسی  در  صدای رفتم، یم راه اتاقم تو  اسیی

راق پر  آمدگویی  خوش هم
َ
مط

َ
 وبڪ میخ همونجا . خورد  گوشم  به امینی  ت

 منش به آن هر  هڪ بودم منتظر  بود؛ شده دوخته  در  به چشمم. شدم

. نهڪونم بیر  تڪرسی  از  آبروریزی با  هم بعد . تو  بیاد  و  نهڪ باز  رو  در 

ی ازم دیده شایدم  .آورده مأمور  خودش با  امروز  نشده، خیر

 بود  آشوب دلم. گه  نیم پلیس به گفت  روز  اون آخه نم،ڪن ر ڪویل نه ف

ی  های نگاه تصویر . پلوغ شلوغ رسم و  آمیر  پیش از  هم لحظه یه بقیه تحقیر

 دقیقه بیست و  نه هڪ ردمڪ نگاه ساعت به دوباره. شد  نیم دور  چشمم

  ،هڪون یم داد. و من در اون لحظه به این نتیجه رسیدم نش رو 

 ....ایه شندهڪانتظار چقدر عذاب 
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 در  ی آستانه در  و  ردمڪ باز  رو  در  ؛ رفتم در  سمت به آیی  تصمیم ڪدر ی

 عرق. بود  ردهڪ پر  رو  وجودم تموم دلهره و  زد  یم شور  دلم. ایستادم

ه از  رسدی ام رو به هم یم مالیدم ه دست مدام بود، گرفته  راه پشتم ی تیر

نڪا یڪاند رسوندن برای رو  مڪو لب های خش ی  ار ڪ از  مغز  به سیر

  .ردمڪ یم تهسب و  باز  ام افتاده

 خفیفی  انڪت بست، رو  در  و  شد  اتاقش وارد  هڪبا دیدن به منش 

 پر  های قدم. رد ڪ صادر  پاهام به رو  تڪحر  فرمان مغزم و  خوردم

ی  سمت به رو  اضطرابم ش برداشت امینی  میر ی  رسیدم هڪم، جلوی میر

 :بدم جلوه عادی رو  خودم هڪ ردمڪ سیع و  ایستادم

 .اومدم من هڪنش اطالع بده مامینی جان لطفا به آقای به_

ت _ ی االن گفت خیر ش بیای نمڪاتفاقا رئیس هم همیر  .دفیی
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 این شنیدن با . شد  منش به با  المهڪو تلفن رو برداشت و مشغول م

سم امینی  زبون از  حرف  حنی  و  بود  شده ڪدو چندان شد. دهنم خش اسیی

 شده لرز  دچار  رسدم های دست. بدم قورت رو  دهنم آب تونستم نیم

 مانتوم جیب داخل رو  هام دست نشه، متوجه امینی  هڪاین برای د؛و ب

 :گفت  من به رو  رد ڪ قطع هڪ رو  تلفن. ایستادم منتظر  و  بردم

؟ صبحانه خوردی؟_ ؟ خویر
 فشارت نهڪن چرا انقدر رنگت پریده دخیی

 ؟افتاده

س از  هڪمیان سؤاالت ناتمامش اومدم و در حایل  ف در  اسیی  غش رسی

 :دمدا جواب بودم ردنڪ

ی نیست، یم تونم برم _ ی  ؟توخوبم، چیر

، خوب هڪآره برو، ویل قیافت داد یم زنه _  یه قبلش خوای یم نیسنی

ی قندی آب ی  !؟نی ڪن غش یهو  برو، بعد  بخور  چیر

 :تند و با عجله گفتم
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 .ممنون عزیزم، خوبم_

ش  ی و بعد هم با تقه ی آرویم به در وارد اتاق به منش شدم. پشت میر

گرم لب تاپش بود؛ من هم مثل منگ ها همونجا دم در  نشسته بود و رس 

 لرزید، یم بدنم های سلول تمام. ردمڪایستاده بودم و نگاهش یم 

شه و یم  یم دوال  پام ساق بردارم، قدم از  قدم اگر  هڪ ردمڪ یم احساس

 دچار  هڪ همیشه مثل. بود  بریده رو  امونم دلهره و  ترس حس. نهڪش

س  .بودم تهگرف  تهوع حالت شدم، یم اسیی

ی  روی همونجا  هڪبه شدت دلم یم خواست   وقنی . بزنم زار  و  بنشینم زمیر

 :ردڪ نگاه من به و  رد ڪ بلند  رو  رسش شد، طوالیی  وتڪس

ی _ ؟ بیا جلو بنشیر  .چرا نمیای بنشینی

ی یم راه ن  درد  رسم. شیدمڪیم رفتم، عمال داشتم پاهام رو روی زمیر

 ذهنم به هڪ بود  لفی مخت ار ڪاف حجم از  انفجار  حال در  و  رد ڪیم

 .آورد یم هجوم
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ی انداخته بودم و با  روی همون مبل ده روز پیش نشستم؛ رسم رو پاییر

 هام لب و  بود  شده ڪخش گلوم.  گرفتم  یم شنی ڪانگشت های لرزونم 

بان قلبم به شدت باال چس هم به بیده بودند. خدایا حاال چ  یم شه؟ ضی

 ای. دیدم یم تهڪس معرض در  رو  خودم آن هر  هڪرفته بود، طوری 

 !نڪ مڪمڪ خودت خدا 

سم چند برابر شد، آب دهنم رو قورت دادم، رسم  با شنیدن صداش اسیی

 رو  خایص درخشش هاش چشم توی و  چرخوندم طرفش به یمڪرو 

سوندم. صداش معمویل بود و مثل همیشه، حنی احساس تر  یم هڪ دیدم

 :شادتره هم یمڪ ردمڪیم 

ه یا نه_  ؟خب چ  شد؟ پول حاضی

 پام روی چشمم ی گوشه  از  سمچر  ڪرسم رو به زیر انداختم، قطره اش

 صدای با  وبید،ڪ یم ام سینه ی قفسه به رو  خودش مهابا  یر  قلبم افتاد،

 :دادم جواب بغض از  لرزون
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ی یم خوب خودتونم ردم،ڪن ارو ڪنیست، من این  من ار ڪ_  آخه. دونیر

ی  وشپاپ نیست، من ار ڪ هڪ خدا  به نم؟ڪ ثابت باید  چطور   دوخیی

ی ڪ نیم باور  چرا  برام،  ؟نیر

 ومن بود  ستهڪش بغضم. شدند  روان امگونه  روی بیشیی  هام ڪو اش

ی تحقیر  وضعیت از  بودم متنفر  ی  تند  دستم با . داشتم قرار  درش هڪ آمیر

 :ردمڪ ڪپا رو  هام ڪاش تند 

ی  نمڪ یم ر ڪف هڪمن فقط یه خونه دارم _  ده این تو  ارزه، یم قدر  همیر

 .سندشو بزنم اسمتون به تونم یم بخواین اگه ویل نرفت فروش روز 

ی _ ی  تو  هڪمن خونه الزم ندارم، حنی به اون پول هم احتیاچر ندارم، چیر

اعتمادم سوء استفاده  از  شڪ هڪاین از  من پوله؛ ریخته من وپای دست

 شمام وقت. نمڪ یم استفاده توانم تمام از  تنبیهش برای و  متنفرم، نهڪ

 .نیست یمڪ مهلت روز  ده شده، تموم
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ش پشت از  زد  یم حرف هڪدر همون حال  ی ون میر  تق صدای. اومد  بیر

 یم ایجاد  اتاق فڪ تڪپار  با  هاش فشڪ فڪ برخورد  از  هڪ تفی 

 شد. روی مبل رو به رویی من یم وبیدهڪ رسم توی ڪپت مثل شد،

 :گفت  و  شید ڪ جلو  رو  خودش یمڪنشست، 

 یم انتخاب رو  نزندا و  پلیس نیم؟ڪ ار ڪخب خب خب، حاال چ  _

ی  باد  به و  آبروریزی ادامش در  و  نی ڪ  دی یم ترجیح یا  حیثیتت؟ رفیی

ه؟ بویی  ماجرا  از  هم شڪ خب و  نمڪ مجازاتت خودم  ها؟ نیر

 ؟دومشڪ

 

ی  افتاده بودم، بزاق دهانم  بود و به جون انگشت هامهمچنان رسم پاییر

 ردهڪبیش از حد ترشح یم شد و این موضوع حالت تهوعم رو تشدید 

ی  از  سخنی  به زد  یم فریاد  توش بغض های مونده ته هڪ صدام. بود   بیر

ون صوتیم تارهای  :اومد بیر
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 تهمته، همش اینا  نید،ڪ باور  نیستم، دزد  من ردم،ڪن اریڪمن _

 هر  از  بهیی  شما  هڪ دونمیم و . ردمڪن ارو ڪبه خدا من این  پاپوشه،

،یم رو  موضوع این شڪ ی  قبولش اید خو نیم چرا  دونمنیم فقط دونیر

ی ڪ  .نیر

ی  ڪمدار  وقنی  نمڪچطور یم خوای باور _  ده؟ یم نشون رو  ای دیگه چیر

 لطفی  تنها  تمومه، دیگه مهلتت خودت، اثبات برای داشنی  وقت روز  ده

 انتخاب خودت رو  مجازاتت بدم اجازه هڪ اینه نمڪهت بب تونم یم هڪ

؟  یم چ   حاال . نی ڪ
 

 لطفا  نگیر  منو  وقت پلیس؟ قانون یا  من، قانون گ

؛ رو  تصمیمت زودتر    با  یا  من، مجازات با  ارتڪرس  گردی  بریم یا  بگیر

ون، ری یم اتاق این از  پلیس  .نڪ انتخاب بیر

نیست چه نقشه  معلوم نم؟ڪ ار ڪحس ضعف داشتم، خدایا آخه چ  

ه هڪ شیدهڪای برام   این. بگذره پول همه اون از  خاطرش به حاضی

یش نفرت و  ینهڪ  یم دهنم توی قلبم. داد  دستم ار ڪ رهباالخ  من از  شیی
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 گرفته  جوشیدن هم مڪاش ی چشمه و  بود  افتاده شماره به نفسم زد،

ون آب از  هڪ مایه مثل. بود  ست و د بودم؛ زدن پر  پر  حال در  افتاده بیر

 ...آب قطره ڪپا یم زدم برای ی

 ...امید سوی ور ڪ ڪبرای ی

 مجازایی  و  بود  منش به طرف ڪی از  آبروریزی، و  بود  پلیس طرف ڪاز ی

 رو  هام انگشت انقدر  و  بود  ردهڪ یخ هام دست! چیه نیست معلوم هڪ

 احساس. زد  یم سفیدی به هام ناخون هڪ بودم داده فشار  هم به

 ردمڪ یم ر ڪم رو فرا گرفته بود. به هر رایه فوجود رسارس  بدی حقارت

! سپلی یا  من یا  گه  یم و  ایستاده مغرور  هڪ دیدم یم رو  منش به تهش

، هڪ آخرش  چند  این ی تجربه چون گرفتم،  یم تصمیم باید  باالخره چ 

 هڪ رو  حرفی  هڪ بود  ردهڪ ثابت بهم منشبه تڪرسی  توی ار ڪ سال

م و دو رایه سخت پیش روم. دلم بود من هم االن و  نهڪ یم عملیش بزنه
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. ردمڪ بلند  آروم رو  رسم و  ردمڪ ڪپا رو  هام ڪرو به دریا زدم، اش

 :دوختم منش به یچی  و  رسد  های چشم به رو  میڪاش های چشم

 .ندارم ای دیگه ی چاره چون نم،ڪقانون شما رو انتخاب یم _

ت بود لذ غرق هڪ لحنی  با  و  انداخت پا  روی پا  داد، یهڪبه پشنی مبل ت

 :گفت

 و  چون یر  بگم هڪ چ   هر  نداری، برگشنی  راه دیگه هڪخب، باید بگم _

،ڪ یم قبول چرا   تحویل بسته تڪ همونجا  حرفم، تو  بیاری نه اگه نی

 ؟مفهومه دمت، یم پلیس

 نفرت چاشنی  با  رو  بغضم خشم، و  بغض شدت از  یدمڪداشتم یم تر 

حال همون غریفی  درست حالم. نجات از  بودم امید  نا  دیگه فروخوردم،

 بره یم ی   زدنش پا  و  دست بودن نتیجه یر  به فراوان تالش از  بعد  هڪبود 

ه یم دریا  رحم یر  جوا ام دست به رو  خودش و   هم من لحظه اون در . سی 

 رحم یر  امواج دست به رو  خودم و  بردم ی   تالشم بودن بیهوده به
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دم رسنوشت هم ب رخوت حس یه! داشتم عجینر  حش یر  حس ڪی. سی 

 .دست داده بود،  دچار رسدی خایص شده بودم

 .باشه، قبوله_

 

 .به وضوح درخشش چشم هاش رو از شادی دیدم

وزمندانهمبل فرو رفت و لبتوی  بیشیی   :اومد شڪای هاش به لبخند پیر

 اما  دی، یم ادامه تڪرسی  توی ارتڪبسیار خب، مثل همیشه به _

 عنوان به خوام، یم هڪ زمایی  تا  باید  من به قرضت پرداخت برای خب،

 .نی ڪ ار ڪ برام شخصیم ار ڪخدمت

ی هر  ر ڪاز شنیدن حرف هاش جا خوردم، ف ی  اال  بودم ردهڪ رو  چیر

  روم؟ به رو  مرد  این بود  یڪ خدایا ! نمڪب رو  لفتیشڪ بخواد  هڪاین

  شاید  باشه، انسان دارم ڪش
 

 مطمئنا  آره! داره هم شیطان از  رگ
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این حجم از خشونت و بدجنش رو  قابلیت انسان ڪی وگرنه! همینطوره

 .در خودش نداره

 :چشم های متعجبم رو بهش دوختم

 ؟یعنی چ  _

 ؟نم به پلیس، هوم؟ چطورهنی یم تونم زنگ بز چیه؟ اگه رایصی نیس_

ی  وسط ریستالڪ خوری التڪوای خدا، دوست داشتم همون ش  رو  میر

 این. مریض یدیوانه احمق، ڪمرد. رسش تو  وبمڪب مڪمح و  بردارم

 ؟دیگه چه جورشه

 یه هڪخب، چ  شد؟ تصمیم گرفنی یا نه؟ من حوصله ندارم هر بار _

  و  نی ڪ امگن گیج  جوری این بگم، بهت اریڪ
 
ی ! چ   یعنی  بگ  االن همیر

 .ندارم رو  بازیا  لوس این ی حوصله و  حال دیگه من چون ن،ڪ قطعیش

ی نبود. در عوض پر شده بودم از خشم و  . ینهڪاز اون بغض لعننی خیر

 و  ردمڪ طراچ خودم برای بار  ڪی رو  شتنشڪ ی صحنه ذهنم تو 
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 اریڪ! شمنبه بهزاد  ردیڪ ر ڪف خودت با . گرفت  آروم دلم یمڪ

 !نامرد لعننی . بشی  پشیمون اتردهڪ از  خودت هڪ نمڪیم

 و  شه؟ڪ یم طول چقدر  مدت این. نمڪتصمیمم قطعیه، قبول یم _

 ؟چیه من وظایف هڪاین

 در  میلیون پنج مایه رو  حقوقت اگر  اری،ڪه من بدهپونصد میلیون ب_

یم، نظر    ر قرا ڪی ما  پس. نی ڪ ار ڪ برام ماه پنج و  سال هشت باید  بگیر

 لغوش بخوای زمان هر  اگه نیم،ڪ یم امضا  ماهه پنج و  سال هشت داد 

 یسفته ڪی. طرفی  پلیس با  یا  بدی جا  ڪی رو  پول لڪ باید  یا  نی ڪ

 .نی ڪیی امضا یم پشتیبا برای هم میلیویی  پونصد 

از جاش بلند شد، قدم زنان رفت و روی صندیل ریاستش نشست. به 

دسته های صندیل گذاشت و پشنی صندیل لم داد، دست هاش رو روی 

 :ادامه داد
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ی ظرف ها، لباس هام، مرتب _  ردنڪو اما درمورد وظایفت؛ شسیی

ی  ام،خونه  یم انجام اریڪخدمت هر  هڪ ارهایی ڪ دست این و  غذا، پخیی

 ی خونه ری یم هم بعدش نی ڪ یم ار ڪ تڪده. مثل همیشه، تا دو رسی 

 .یبر  هڪ آزادی بعد  و  دی یم انجام رو  الزم ارهایڪ من،

 !تنبیه آسونیه، در قبال پونصد میلیون پول و خیانت در امانت

ی  دچار حال بدی شده بودم؛ تنفر، انزجار، تهوع، و هر حس نفرت انگیر

هام یم جوشید. حنی اون لحظه در رگ نی ڪب رو  رشڪف هڪدیگه ای 

 تپید؛ یم ند ڪ و  آهسته بود، آروم اما  قلبم! بودم ردهڪ ڪبه خدا هم ش

 رمڪف به چ   هیچ! انگار  بود  رفته خواب مغزم و  بود  هدش رسد  هام دست

 از  پر  و  مبهوت، و  مات فقط. نداشتم العمیلسڪع هیچ توان رسید، نیم

ی  به خشم  ردمڪ. باید تمام توانم رو جمع یمردمڪ یم نگاه روم به رو  میر

 هڪ ردمڪیم اریڪ باید ! رومروبه دم و  شاخ یر  غول با  رویارویی  برای
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. نهڪ پشیمویی  ابراز  رد ڪ من با  امروز  هڪ رفتاری بتبا صدبار  روزی

 .ریخت هم به رو  ارمڪاف نحسش صدای

من سفته دارم، قرارداد هم تنظیم شده، اگه به تصمیمت مطمئنی بیا _

 .نیمڪ امضا 

  ؟صدا از این گوش خراش تر هم وجود داشت مگه

 مه،ڪی عزت و ذلت چقدر چه زود از شما تبدیل شدم به تو... فاصله

 رو  جا  همه ر ڪف هڪ معلومه...! تو  به شما  شدن تبدیل یاندازه به

 ایاسهڪ چه خدایا . قبل از  ردهڪ آماده هم قرارداد  حنی  بوده، ردهڪ

من دیگه بریدم، من توان مقابله با مرد رو به  خدایا ! اشه؟اسهڪ نیم زیر 

 .نڪروم رو ندارم، خودت پناهم باش، خودت یاریم 

 

 :آورد نو بیر  ر ڪصداش من رو از ف

  ؟چیه؟ پشیمون شدی _
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 ندارین، خونه هڪنه، من چاره ی دیگه ای ندارم، دارم؟ ویل خب، شما _

 ؟پدرتون یخونه بیام باید  هڪ اینه منظورم یعنی 

ی چند مردم و   تصور  از  حنی  ردم،ڪ بیان رو  لمهڪزنده شدم تا همیر

 .لرزید یم پشتم پدریش یخونه برم ار ڪخدمت عنوان به هڪاین

 :ه لبخند زدیانموز 

  جدا  من هڪمدتیه _
 

 منم و  نیمڪ امضا  زودتر  بیا  پاشو  نم،ڪ یم زندگ

 .برسم ارامڪ به

ی مهسا  چرا  پس بگم هڪ اومد  زبونم ڪتا نو  ی یل خدا و نگفت من به چیر

م رو  جلوش تونستم موقع به ر ڪرو ش  رحم روم به خودش خدا . بگیر

  جدا  نه،ڪ
 

 !...بودن تنها  یعنی  ردنڪ زندگ

ی  ز احساسات بد و منفیم رو به سخنی از روی مبل بلند  شده اتن سنگیر

ش تا  مونده بافی  قدم دو  و  ردمڪ ی ش جلوی. ردمڪ یط هم رو  میر ی  میر

 .ایستادم
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 ؟نمڪ امضا  باید  رو  جا ڪ_

ش شویڪ داخل از  و  برد  دست شید،ڪندلیش رو جلوتر ص ی  برگه دو  میر

ون سفته تا  ده و  باشه قرارداد  رسید  یم نظر  به هڪ  من جلوی و  د آور  بیر

 .گذاشت

 .ده تا سفته ی پنجاه میلیویی و دو برگه قرارداد

 و  نفرت رسمای از  زده یخ دسنی  با  گرفت؛  من سمت به رو  ارشڪخود

 .گرفتم  ازش رو  ار ڪامعلوم، خودن ای آینده ترس از  لرزان

ی سفته رو امضا و پشت نویش   ؟بشه قراره چ   خدایا . ردمڪاولیر

 .منش دویم؛ نیم بخشمت بهزاد به

ی باش جواب   .باالخره دی یم پس رو  اراتڪسویم؛ مطمی 

 ینهڪ و  نفرت حس انگار  ردم،ڪ یم امضا  هڪ رو  ها  سفته از  دومڪهر 

گه های بعدی رو رسی    ع تر و پر از بر . رد ڪ یم گرمم  و  جوشید  یم درونم
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 رو  نفرتم ردم،ڪ نویش پشت هڪ ای لمهڪ هر  در . ردمڪخشم امضا 

 .ردمڪ  امضا  رو  ام ینهڪ و  ریختم برگه روی

  در  و  زدم امضا  رو  پایینش بخونمش هڪنوبت قرار داد رسید، بدون این 

، دچار  من روز  و  حال به »امیدوارم گفتم  دلم ، نداشته ای چاره بشی  بایسی

، گیج بایسی و رایه برای فرار از اون وضعیت اسفبار نداشته  مبهوت بایسی

 «.بایسی 

 برق هڪ بخورم قسم نمتو  یم جرأت به شد، تموم امضاها  ار ڪوقنی 

وزی . دیدم هڪ خدا  به دیدم، هاشچشم توی رو  خایص شادی و  پیر

 ردمڪ سیع پس شید،ڪ یم خط اعصابم روی لبش، روی مرموز  لبخند 

ه بشم، نامع ی نقطه به  صدای شنیدن مثل صداش هڪلویم خیر

 به رو  اعصابم و  رد ڪ ریش رو  دلم سیاه، تخته روی گچ  شدن شیدهڪ

 .ریخت هم به میلحت قابل غیر  طرز 

  ؟نیم خواسنی بخونیش_
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 :رسد جواب دادم

  نه _

  !شیطون شده بود

ی توش قید شده باشه _ ی رت به هڪشاید چیر  .بشه تموم ضی

 ؟بشم شما  ار ڪباید خدمت هڪبدتر از این_

ی هڪخودش رو به اون راه زد، انگار   ی  های برگه از  ڪی. نشنیده چیر

 :گفت  و  گرفت  جلوم رو  قرارداد 

 .من پیش هم ڪپیش تو باشه، اون ینای بیا _

نگاه رسد و پر از نفرتم رو به چشم های چراغونش دوختم، دو قدم به 

 :عقب رفتم

 .، پبش خودتون بمونهالزمش ندارم این سند حقارت رو _
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 رو  اتاقش آشفته، حایل و  عصنر  هایی  قدم با  و  ردمڪبعد هم عقب گرد 

ی . ردمڪ ڪتر   مخ رو  و  دمایعی  تو  صدای شدم، خارج اتاق از  هڪ همیر

 :زد گوشم  یپرده به تلنگری امینی 

 ؟رئیس داشت ارتڪ چ   شید،ڪچقدر طول _

، لطف به امروز  هڪبعد هم با اون چشم های درشتش  ی آیر بود، رس تا  لیی

 حسادت و  ظنسوء ،ڪش هڪپام رو با دقت از نظر گذروند و با لحنی 

 :داد ادامه رد،ڪ یم القا  بهت رو 

ونفنی تو، لپ  رنگ پریده ر _  !؟گیل اومدی بیر

 برای ظرفیتم. بود  ردهڪ انتخاب پروندن هڪموقعیت بدی رو برای تی

ش جلوی. بود  شده میلڪت امروز  ی ش ر  رو  دستم ایستادم، میر ی وی میر

، و  جدی و  دوختم هاش چشم به رو  خشمگینم نگاه وبیدم،ڪ  عصبایی

 :وبیدمڪ صورتش تو  رو  لماتڪ گفت  شه یم تقریبا 

 .بینی  یم بد  ن،ڪن فضویل من ار ڪدیگه هم تو  نداره، به تو ربظ_
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ی فاصله گرفتم و ادامه دادم  :دو سه قدم از میر

هر روز یه  رئیس توجه جلب برای هڪ خودتن مثل همه ردیڪ ر ڪف_

؟ڪجاییت رو عمل یم   اشتبایه، در  سخت مصنویع، ڪعروس نه نی

 !پندارد خود  یشڪ به را  همه افر ڪ

 .به اتاقم رفتمی ناباور و دهان بازش، بعد هم در مقابل چشم ها

 با  رو  زخمیم غرور  یمڪ ردمڪ حس هڪآدم پسنی به نظر میام اگه بگم 

ی  !؟بخشیدم التیام زدم، امینی  به هڪ تشی

ی پ  بودم زده زل خاموش مانیتور  به هڪ حایل در  و  نشستم ارمڪشت میر

 .ردمڪ یم ر ڪف فرداها  به

 اطمینان با  انقدر  هڪ شنم به ڪو ڪبه رسنوشت شومم، به رفتار مش

 !بود ردهڪ آماده هم رو  قرارداد  و  سفته حنی 

... ازت متنفرم، امیدوارم روزی رو ببینم  ، نداشته ایچاره هڪلعننی  بایسی

،  مات هڪ  تماشا  از  من و  نباشه پات پیش دویم راه هڪو مبهوت بایسی
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 با  لحظه این تو  هڪ اریڪ خاطر  به روز  اون. بشم لذت غرق ردنتڪ

 !نی ڪیم عذرخوایه ازم و  افنی یم پام به یدر ڪ من

 

 نمڪ ار ڪ براش ماه پنج و  سال هشت باید  هڪبا یادآوری این موضوع 

 بهم عقلم اما  نمڪست گریه خوا یم دلم. گرفت  رو  گلوم  بدی بغض باز 

 داره؟ فایده چه گریه  ردی،ڪ گریه  هرچ   بسه گفت  یم و  داد  یم هشدار 

ه ردنڪ یهر گ  جای به نه؟ڪیم حل رو  یلڪمش چه  با  هڪ بهیی

،ڪ قبولش و  بشی  رو  به رو  رسنوشتت  اندیشی  چاره براش هم بعد  نی

نه ام سی یقفسه به مهابا  یر  رو  خودش زد،یم مخالف ساز  اما  دلم. نی ڪ

 گریه  ایستم، یم من وگرنه باش، زود  ن،ڪ گریه  گفت  یم و  وبید ڪیم

 ...نڪ گریه  ات، سوخته بخت برای نڪ گریه  روزت، و  حال به نڪ

 این هڪدر جدال عقل و دل، دلم رو محق تر دیدم و به عقلم قول دادم 

 ؛ریزمیم ڪاش هڪ باشه آخر  بار  بار،
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ی د یم قول نم،ڪ یم ر ڪف منطفی  امال ڪبعدش  م. و رسم رو روی میر

 .ردمڪگذاشتم و های های گریه 

 یم ام گونه  روی تند  تند  بودند، شده آزاد  زندان از  هڪ انگار  هامڪاش

 نفسم نره، باال  صدام تا  آوردم یم خودم به هڪ فشاری خاطر  به. ند لغزید

ی   از  رو  رسم آهسته. بود  گرفته  درد  ام سینه ی قفسه و  بود  شده سنگیر

ی  روی  از  تا  دادم ماساژ  رو  ام سینه ی قفسه دستم ڪردم و با یڪ بلند  میر

 هر  با  انگار  بود، گرفته  آرامش حاال  قلبم. بشه استهڪ فرساش طاقت درد 

ون رو  بد  هایحس اون تمام ،ڪاش رهطق . بود  آروم حاال  و  بود  ریخته بیر

 .شدم ڪسب ردمڪ یم احساس

هایی راحنی  صندیل سمت به و  شدم بلند  جا  از  ردم،ڪ ڪپا رو  هام ڪاش

ی  روی به رو  هڪ  رو  آب پارچ عسیل روی از . رفتم بودم، چیده ارمڪ میر

 اون هڪ انگار . شیدمڪرس  جا ڪی و  ردمڪ آب از  پر  لیوایی  و  برداشتم

 آروم حاال . شست وجودم از  هم رو  نفرت و  خشم های مونده ته آب،
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ی  پشت برگشتم بودم،  رو  ار ڪ امپیوتر،ڪ ردنڪ روشن با  و  ارمڪ میر

وع  ذهنم از  ایگوشه  هڪ رو  موذی صدای اون ردمڪدم و سیع ر ڪ رسی

 امضا  رو  بردگیت و  حقارت سند  قرارداد  اون امضای با  تو  گفت،یم

 به ردنڪ ر ڪف گرفتم  تصمیم. باشم توجهیر  بهش و  بزنم پس ردی،ڪ

 .نمڪ ولڪمو  رختخواب، توی و  شب به رو  موضوع اون

 

 گفته  هڪ ردمڪدریافت  منش به از  ڪپیام اریڪبعد از اتمام ساعت 

وع باید  رو  ارمڪ فردا  از  بود   .نمڪ رسی

 برم پدریم ی خونه به هڪ گرفتم  تصمیم بودم، ستهڪخییل دلگیر و دلش

 دم. نباشم خایل دست هڪ خریدم میوه یمڪ راه تو . بزنم ازشون یرس  و 

 ردمڪ هوس یهو  اما  نمڪ باز  رو  در  لید ڪ با  خواستم یم رسیدم هڪ در 

 منتظرم شڪ هڪ بود  وقت خییل آخه نه،ڪرام باز ب رو  در  مادرم هڪ

 .نهڪ باز  روم به رو  در  و  بزنم در  تا  نبود 
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ی ف  لحظه، چند  از  بعد  و  دمدرآور  صدا  به رو  آیفون زنگ ر ڪبا همیر

 :داد نوازش رو  گوشم  مادرم گرم  صدای

 ؟یهڪ_

 منم مامان جان_

م_  .سارا، تویی مادر؟ فدات بشم، بیا تو دخیی

ی چند  ، حنی از پشت آیفون هم حالم خوب شده بود. انقدر لمهڪبا همیر

ی  منش به حنی  اگه هڪخوب   از  رو  ارمڪ گفت  یم و  زد  یم زنگ االن همیر

ی  و  االن همیر  با . نهڪ خراب رو  خوشم حال تونست نیم هم، نمڪ عرسی

 ڪوچ ڪ حیاط به. رفتم داخل بود  چسبیده هام لب به هڪ لبخندی

ی های معطری  بریم هڪ قدیم هر  با  و  گذاشتم  پا  خانه ی داشتم بوی سیر

 یم وجودم عمق به رو  بود  اشتهڪ حیاط ڪوچ ڪ باغچه در  پدرم هڪ

  و  طراوت حس. شیدمڪ
 

 حس از  بودم شده پر . د بو  داده دست بهم تازگ

وی یه. خوب های  ردهڪ تزریق هامرگ به رو  قدرت حس انگار  جادویی  نیر
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ود در ب شده منتقل بهم هڪ خویر  های حس از  شاد  و  خوش رس . بود 

 فرسای طاقت گرمای  از  و  درآوردم رو  هام فشڪ ردم،ڪخونه رو باز 

 .بردم پناه خونه دلچسب ایڪخن به شهریور  اول

ی اجڪسالم سالم، _   ؟آقا حاج خانوم؟ حاج شما؟ ییر

خونه از  تپلش و  گرد   لڪهی اون با  هڪمادرم رو دیدم  ی ون آشی   و  اومد  بیر

ی   :گفت  اومد یم من سمت به هڪ طور  همیر

 .سالم مادر، خویر گلم؟ خوش اومدی_

 .خوبم مامان جان، ممنون_

من رو در آغوش گرفت و هم رو بوسیدیم، بعد هم میوه ها رو به دستش 

  :دادم

 ؟خوابه جاست؟ڪبابا _

خونه به هڪدر حایل   ی  :داد جواب رفت یم آشی 

 .خوابه اتاق تو  آره جان؟ مامان شیدیڪچرا زحمت _
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ی خوردی یا نه ی  ؟چیر

ی  جوابم اما  خوردم غصه افی ڪگفتم آره به اندازه ی   تو دلم  ایدیگه چیر

 :بود

م مامان، فقط خسته ام، تا بابا خوابه منم یه _  .بخوابم مڪسیر

احت  _  .میان اینا  داداشت شب هڪ نڪبرو عزیزم، خوب اسیی

، ویل خب خودم رو به یر خیایل زدم و رفتم  بادم خوابید از شنیدن این خیر

روح خسته ام رو به آرامش برسونم. خوابیدن تو  یمڪ خواب با  هڪ

ی  پخشه هوا  تو  مادرت و  پدر  هاینفس هڪی پدری، جایی خونه  عیر

 .آرامشه

 گفتم،  بلندی آخ. پریدم خواب از  ممڪتو قسمت ش با حس درد شدیدی

 در  رو  خوردیی  وچولویڪ جسم ڪی و  شد  باز  حد  آخرین تا  هام چشم

 بود  رفته ڪ. هوا رو به تاریدیدم بود  نشسته ممڪش روی هڪ حایل

. نداشت پنجره و  بود  مهمان اتاق اتاق، این. بود  شده ڪتاری اتاق چون
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 قرار  چپ سمت در  دیواری مد ڪ و  بود  اتاق وسط نفره دو  تخت ڪی

 .داشت قدی ی آیینه هاش در  از  ڪی هڪ داشت

 بوس یه و  گرفتم  آغوش در  مڪمح رو  خوردیی  وچولویڪاون جسم 

 .ید و تپلش گرفتمسف لپ از  مڪمح

 ؟سالمتو خوردی جیگر من_

 :داد جواب رد ڪ یم آب رو  من دل هڪ اش انهڪودڪبا اون زبون 

 .ده بودسالم عمه جون، دلم برات تنگ ش_

دمش  :بیشیی به خودم فشی

 جیگر عمه، خویر قربونت برم_
  ؟من بیشیی

 .بله مریس_

 .وای عمه فدای مریس گفتنت_

 .اشتمڪروی لپش و باز بوسه ی دیگه ای  
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ی طور  ا  صدای بودم، ا ڪملی چلوندن و  بوسیدن مشغول هڪهمیر  سمیر

 :رسید گوشم  به

 چ   تو  دست از  من ؟نی ڪن بیدار  جونو  عمه نگفتم ا؟ڪعه عه عه، ملی_

 ؟بچه نمڪ ار ڪ

 :نشستم و  دادم فاصله خودم از  یمڪ رو  ا ڪملی

وه نح فقط رد،ڪ بیدارم رد ڪ اریڪ خوب رو؟ بچمون داری ار ڪچ  _

 .سالم بود؛ خشن مڪ یه ردنشڪی بیدار 

 بخواد  سو ڪ هر  مت،ڪسالم عزیزم، یم دونم دیگه، حتما پریده رو ش_

ی  نهڪ بیدار   .هنڪ یم باهاش ارو ڪ همیر

 .وچولوڪ ڪآره، ویل خب عینر نداره، عشق عمشه این وروج _

 .ردمڪ اریڪعه مامان خانوم، دیدی عمه جون خودش گفت خوب _

 .دلم عزیز  مجازی اریڪ هر  به تو  ردی،ڪ اریڪآره نفسم خوب _

دمش و  ردمڪ بغلش مڪو مح  .گرفتم  لپش از  وچولو ڪ گاز   ڪی و  فشی
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ون چای بخورینها خدا شانس بده، تا باشه از این عمه_ ی بیاین بیر  .، پاشیر

ا  دید  نتواند  هڪآن هر  شود  ور ڪتا _  .اومدیم هم ما  برو  جان، سمیر

ا  ون اتاق از  هڪسمیر  پذیرایی  سالن به  بغل به ا ڪهم ملی من رفت، بیر

ش و  تلویزیون. رفتم ی  راحنی  مبل دست ڪی داشت، قرار  راست سمت میر

 .بود سالن چپ تسم و  روش به رو  دیوار  به چسبیده هم رنگ رمڪ

این طرف دو تا اتاق دیوار به دیوار هم بود و درست اون طرف سالن و 

خونه قرارداشت. حمام  ی و رسویس سمت راست در ورودی هم آشی 

 دیدم رو  بابا  سالن، به ورود  با . بود  ها  خواب اتاق در  نار ڪبهداشنی هم 

لڪ همیشه، مثل هڪ  روی به رو  نفری ڪی مبل روی دست، به نیی

 دو  مبل روی و  بود  گوشیش  تو  رسش هم سعید . بود  نشسته زیونتلوی

ا  و  مامان. بود  نشسته نفری ی  تو  هم سمیر  .بودند خونه آشی 

ی  روی رو  ا ڪملی  گذاشتم و دستش رو گرفتم و با هم به سمت بابا زمیر

 :رفتیم
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 سالم بر بابا جون خودم_

 عه بیدار شدی بابا؟ سالم باباجان_

 .ردیمڪرو بویس  خم شدم و باهاش دست دادم و 

 

 از جا بلند شد
ً
 .به طرف سعید چرخیدم، اون هم متقابال

 .سالم داداش_

 .سالم سارا خانوم، چه عجب ما شما رو دیدیم_

 .ردیمڪدست دادیم و روبویس  با هم

ا گفتم  :خطاب به مامان و سمیر

 ؟ڪمڪبیام _

ا جواب داد  :سمیر

ی من هستم_  .نه عزیزم، بنشیر

 .نشوندم پام روی هم رو  ا ڪملی و  مستنش سعید  نار ڪهمونجا 
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 .نڪن اذیت جونو  عمه ور  این بیا  بابا، ا ڪملی_

 .مڪنه چه اذینی من عاشق این وروج_

 .یم خوام برم بغل بابایی عمه جون، _

 .به بابام یم گفت بابایی 

 .برو عزیز دلم_

ی   .و گذاشتمش پاییر

ی عسیل گذاشت و طلب وع ارانهڪسعید گوشیش رو روی میر  حرف به رسی

 :ردڪ زدن

 ؟خب چه خیر آبچر خانوم؟ خویر _

 :من هم به روش خودش جوابش رو دادم

سیای شما_  !خوبم، از احوالی 

 .ارمڪسارا، از دستت بد ش ها  ننداز  هڪتی_

 .حقیقت من، برادر  حقیقته ه؟ڪمن؟ تی_
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، نباید یه اس ام اس حداقل به من یم دادی؟ مامان _  دیر
پا شدی رفنی

 ؟باید به من بگه

؟ هڪاس یم دادم ام اس _  گذرویی   خوش نرفتم رفتم، اریڪ سفر  چ 

 .هڪ

فریده شده آ فقط بقیه انگار . آدم و  عالم از  همه، از  بود، ار ڪهمیشه طلب

ت به هڪبودند   !بدند خدمات و  نند ڪ توجه آقا  حرصی

ی طور   چایی به دست وارد سالن شد و همیر
ا سینی  تعارف بابا  به هڪسمیر

 :گفت  رد،ڪ یم

ی ڪبس _ ی  یم همو  وقت هر  گه،ید نیر ی  یم بینیر  .هم جون به افتیر

 .قهرگونه روم رو از سعید گرفتم

ا جون، من _ ی هڪبه شوهرت بگو سمیر ی تم، من اگه بخوام گله نگف چیر

 .بزنم حرف صبح تا  باید  نمڪ
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من و سعید از نظر ظاهر شبیه بودیم اما از نظر اخالفی دو قطب مخالف. 

شتم، سعید تمام تالشش این بود هرچقدر من سیع بر صلح و سازش دا

ام دیگران احساسات و  نظرات به من هڪبجنگه. هرقدر   ذاشتم،یم احیی

 هر  مقرص  رو  همه و  دید یم جهان ز ڪمر  رو  خودش. بود  سڪبرع سعید 

 کرد یم توجه بهش زیادی مامانم اینکه البته! دونستیم افتاد یم هڪ اتفافی 

 !ودنب تأثیر یر  هم رفتیم اشصدقه قربون و 

 

اون شب من و سعید قرارداد نانوشته ای رو مبنی بر آتش بس امضا  

ین زبویی های شیر  با  هم، نار ڪ در  رو  خویر  شب ترتیب این به و  ردیمڪ

 رفع اش خانواده و  سعید  شب آخر . گذروندیم  خنده و  شوچی  و  ا ڪملی

 به هڪ وقنی . موندم همونجا  مامان اضار  به هم من و  ردند ڪ زحمت

 استفاده شب ڪتاری و  وتڪس از  موذی صدای اون م،رفت رختخواب

 فردا  از  گفتیم ذهنم توی مدام. بود  ردهڪ پیدا  جوالن فرصت و  رد ڪ
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وع یم شه، هشت سال و پنج ماه باید براش حمایل  بردگیت ،ڪرسی  نی

 تحمل رو  هاش نایهڪ و  نیش و  ها  زبون زخم باید  ماه پنج و  سال هشت

، دم و  نی ڪ  از  ای گوشه  به ردم،ڪ قطع رو  حرفش رسی    ع... فردا  از  نزیی

 هم رو  درش و  گذاشتمش  ارسار  ی صندوقچه داخل و  دادم هلش ذهنم

ون بیاد و حال خوبم رو خراب نت دیگه تا  ردمڪ قفله چند  . نهڪونه بیر

 داشتنی  دوست تصویر  بعد  و  ڪپا ڪپا ردم،ڪ خایل خایل رو  ذهنم

 من یپا به خداحافظی  وقت هڪ بست نقش هام چشم پشت ا ڪملی

 چشم خواب، آروم آروم بعد  و  بمونه پیشم خواست یم و  بود  چسبیده

 .ربود در  رو  هام

 و  پشت خدا پدر و مادرم و "صبح بعد از صبحانه با خداحافظی گرم 

 و  خویر  دیدن. رفتم ار ڪرس  مضاعفی  انرژی با  گفتنشون،"  باشه پناهت

ی سالمتیشون ی  دمبو  حاضی  بابتش و  خواستمیم همیشه من هڪ بود  چیر
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دازم رو  ایهزینه هر  ی  چند  هر . بی   منشبه ار ڪخدمت مثل سخت و  سنگیر

 !بودن

 ار ڪراومد، دست از د صدا  به اتاقم تلفن هڪساعت حدود دوازده بود 

 :بدم جواب تلفن به تا  شیدمڪ

 ؟بله_

 .داره ار ڪآقای رئیس باهات _

 .بسیار خب_

ی  باهام توپیدم بهش هڪ دیروز  از  امینی . ردمڪتلفن رو قطع    رسسنگیر

ی  در  حنی  برام البته بود، شده ی . نبود  هم اهمیت از  درجه ترین پاییر  همیر

م پشت از  هڪ ی ون میر به صدا دراومد، برگشتم و از  موبایلم زنگ اومدم بیر

ی برداشتمش  :روی میر

 سالم عزیزم_

 سالم و درد_
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 باز تو یر ادب شدی مهسا_

؟ زنگ نباید  تو  نزدم، زنگ بهت دیشب یه من مهسا، وفتڪ_  خییل بزیی

 سارا نامردی

 ا ڪعزیزم منم دیشب خونه بابام بودم، سعید اینا هم بودن. با وجود ملی_

گوشیمم نرفتم به خدا، شبم همونجا موندم. حاال   سمت حنی  اصال  دیگه

 .ناراحت نباش دیگه

 خونه هڪخب پس رسگرم بودی، باز این جوری به خودم یم قبولونم _

 این بوده، ردهڪ پرت حواستو  شتدادا ڪوروج  اون و  بودی بابات

ه جوری  .بهیی

؟ _  ؟یهو پیشت نیاد  داداشت تو؟ نداری ار ڪخب، چه خیر

 ؟شد امروز، تو چه خیر  تموم زود  ارمڪنه _

ی مهسا  به هڪخیر زیاد داشتم ویل خب ترجیح دادم  ی  چون نگم، چیر

 یم لو  رو  چ   همه شه، یم احساسایی  وقنی  هڪ بود  ردهڪ ثابت تجربه
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. بیوفته لج رس  باهام این از  بیشیی  منشبه خواست نیم دلم اصال  من و . ده

 :دادم جواب خیایل یر   لحن با  پس

ی _ ، خیر  .نیستهیچ 

 هڪ وقتیه چند  بود  گفته  منش به هڪموضوع  اما بعد با یادآوری این

  جدا 
 

 :دادم ادامه نهڪ یم زندگ

 ؟امروز با داداشت یم ری خونه_

 .هڪخب شب یم ره، نیم مونه آره با هم یم ریم خونه، ویل _

 :تعجب تصنیع به صدام دادم

 ؟پس ره یم جا ڪشب نیم مونه خونتون؟ _

 ؟ونه خریده رفتهمگه بهت نگفتم خ_

، جدا_ ًنه نگفنی
ً
 ؟ 

 و  یس دیگه من گفت  دعوا  و  قهر  یلڪآره بابا، یه هفته ای یم شه، با _

  جدا  خوام یم سالمه پنج
 

 فشحری دیدن هڪ بابامم مامان نم،ڪ زندگ
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ی   شن نیم ، ما  پیش وعده یه باید  پس گفیی  حاال  رد،ڪ قبول اونم بایسی

 .خودش خونه ره یم شبا  ما  خونه میاد  ظهرا 

 

  جدا  هڪ بود  هفته ڪپس ی
 

 جریان اون از  بعد  درست رد،ڪ یم زندگ

 ردهڪ رو  جا  همه ر ڪف  قبل از . بود  داده لقب من به هڪ لعننی  دزدی

 خودت خدایا  بودم؟ طرف یموجود چه با  من واقعا؟ بود  یڪ بوده،

 و  شیدهڪ برام هم ای دیگه های نقشه چه نیست معلوم. نڪ مڪمڪ

م یر  من  !خیر

 ؟سارا هسنی _

 :دادم جواب و  ردمڪمنش لعننی نثار به

 چند  داداشت نم،ڪآره، آره، هستم، مهسا جان من دیگه باید قطع _

 ؟هڪ دویی  یم میاره، در  پدرمو  برم دیر  رد،ڪ احضارم پیش دقیقه

 .عزیزم برو  ال،ڪای بابا، خروس یر محل _
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 قربونت برم، مریس زنگ زدی_

 قابیل نداشت، خداحافظ_

 خداحافظ_

ی  روی قبلیش جای رس  و  ردمڪقطع  گویسی رو   ریڪف با . برگردوندم میر

ی  سمت به و  شدم خارج اتاق از  مشغول  .رفتم امینی  میر

 .اومدم من هڪاطالع بده _

 .نمڪ یادآوری بهم ارمو ڪالزم نیست _

 .نمڪترجیح دادم بهش یر محیل 

 رو  رسش هم بعد  رد،ڪ قطع وتاهڪتلفن رو برداشت و بعد یه صحبت 

 :گفت  و  امپیوتر ڪ توی رد ڪ

 .برو تو_

ش  ی تقه ی آهسته ای به در زدم و وارد شدم. مثل همیشه پشت میر

 .ردمڪرفت. جلو تر رفتم و سالم نشسته بود و با لب تاپش ور یم
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 رئیس خاص ژست همون با  بست، رو  تاپش بل رد،ڪرسش رو بلند 

 :داد یهڪت صندلیش پشنی  به اش مأبانه

یف آوردین، من_  گفتم  شما  به هڪساعت چند بوده  سالم، خوش تشی

  ؟دفیی  بیای

 :داد ادامه و  رد ڪبا حالت مسخره ای به ساعتش نگاه 

 ؟اومدی زود  مڪ یه نی ڪ نیم ر ڪاالن ساعت چنده؟ ف_

. رد ڪ یم استفاده من تخریب جهت در  هم ها  موقعیت ترین ڪوچ ڪاز 

 موقع به خوشبختانه خب اما  خودته خواهر  تقصیر  بگم خواستم یم

 :جلوی زبونم رو گرفتم و فقط گفتم

وری بهم شد، مجبور شدم جواب بدم_  .تلفن ضی

ی   پرت و  چرت هڪو در دلم گفتم چقدرم  وری مهسا  با  گفیی  و  بود  ضی

 و  جمع رسی    ع ویل بست نقش لبم روی ناخودآگاه وچولویی ڪ لبخند 
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 تخریب عملیات برای ازش طلب فرصت ڪمرد این تا  ردمڪ جورش

 .نهڪن استفاده بعدی

ش ڪبا دستش به مبل نزدی ی  :ردڪ اشاره میر

  بفرمایید_

ش شویڪ از  ڪوچڪنشستم و منتظر بهش چشم دوختم. برگه ی  ی  میر

ون ی  مشغول و  آورد  بیر  .گرفت  سمت به رو  اون هم بعد . شد  نوشیی

 به نشستمیم مبل روی هڪشدم و برگه رو ازش گرفتم و همون طور  ند بل

 .ودب آدرس انداختم؛ نگایه روش محتوای

 تموم  هڪ رو  نظافنی  ارایڪاین آدرس خونه ی منه، رس راسته. _

،ڪ درست شام ردینڪ ی  .نمیاد خوشم مونده غذای از  نیر

ی  روی هڪ رو  یفشڪبعد هم   هدست ڪی داخلش از  و  رد ڪ باز  بود  میر

 سمت به و  رد ڪ جدا  لید ڪ دسته از  رو  ها  لید ڪ از  تا  دو  درآورد؛ لید ڪ

 :گرفت  من
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 .ستخونه در  لید ڪاختمون و اینم س اصیل در  لید ڪاین _

 :گرفتم  ازش رو  ها  لید ڪبلند شدم و 

 .برم من ندارین اریڪبسیارخب، اگه دیگه با من _

ی دیگه، _  رین یمن شد  تموم هڪ ارا ڪنه دیگه حرفی نیست، فقط یه چیر

میم تماس باهاتون بیام دیر  بود  قرار  احیانا  هم اگه. خونه بیام من تا   گیر

 .برین هڪ

 :آروم گفتمدپرس و 

 باشه_

 .حاال یم تونید برید_

 چپ چپ هاینگاه به توجه یر . شدم خارج اتاق از  و  ردمڪعقب گرد 

 .رفتم اتاقم به بود، مونده دستم تو  های لید ڪ و  برگه روی هڪ امینی 
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ی   گوشیم  سمت به حسیر . اومد  برام ڪپیام شدم اتاقم وارد  هڪ همیر

ی  پشت رفتم،  وارد  رمزش ردنڪم و با باز برداشت رو  گویسی   و  نشستم میر

 :شدم هام پیام

 یمڪی من، برین خونتون،  الزم نیست بعد از اینجا برین خونه_

احت ،ڪ اسیی ی ی  من یخونه شش ساعت اما  نیر  .باشیر

ی  روی و  ردمڪگویسی رو قفل   در  داشت حتما  خیالش به. انداختم میر

ی صبحم خوش حال از  دیگه. رد ڪ یم لطف حقم  منش به نبود، خیر

 یهمه اتاقش، برم خواست یم دلم. بود  ردهڪیصی حالم رو خراب عو 

 نمڪ تف بود  ردهڪ دچارش رو  من وقت چند  این هڪ رو  بدی حال

ی م روی رو  رسم! دردم روی شد  یم مرهم یمڪ شاید  صورتش؛ توی  یر

 رو  خورد یم وول گلوم  توی هڪ بغضی . بستم رو  هامچشم و  گذاشتم

عقلم قول دادم دیگه بابت این موضوع  به هڪاین یادآوری با  و  دادم قورت

ی  روی از  رو  رسم نمڪگریه ن  و  شیدمڪ عمیق نفس تا  چند  برداشتم، میر
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 رو  حقارت حس هڪ وفنی ڪ ڪپیام اون از  رو  ذهنم هڪ ردمڪ سیع

 .نمڪ پرت ،د ر ڪ یم القا  بهم

 

ی تقریبا نیم ساعت راه بود. منش تا خونهی بهاز خونه ی من، با ماشیر

 اون یخونه و  بود  شهر  وسط متوسط هایمحله از  ڪیی من خونه

 هڪ بود  شش دقیقا  ساعت. اعیایی  و  شهر  باالی اصطالح به یمنطقه

 .شدم پیاده و  ردمڪ ڪپار  رو  ماشینم. رسیدم

توی دستم از درست  ادم و با نگایه به آدرسجلوی در برج بلندی ایست

و طرف د. الماس برج بود، خودش ردم؛ڪاومدنم اطمینان حاصل 

 عمیق نفس. داد  یم آدم به خویر  حس و  بود  شده اریڪخیابون درخت

 قرمز  راحنی  مبل دست دو . شدم الیر  وارد  آروم هایی  قدم با  و  شیدمڪ

 جایگاه مه چپ سمت و  بود  شده چیده الیر  راست سمت ڪمش

 به رو  هڪ آسانسور  طرف به. داشت قرار ( الیر  مسئول)من الیر  و  نگهبایی 
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 رنگ آیر  لباس با  سایلمیان مرد  هڪرار داشت یم رفتم ق ورودی در  روی

 .شد ڪنزدی بهم نگهبایی 

 ؟نمڪ تونڪمڪروز بخیر خانوم، یم تونم _

 .داشتم ار ڪمنش ممنون، با واحد آقای به_

یف داشت_ ی چند لحظه تشی  .ه باشیر

 .رفت نگهبایی  انیی ڪو به سمت 

 :چند لحظه بعد برگشت و ادامه داد

ین، جناب مهندس عذر یم خوام اگه مع_ یف بیر ی تشی طل شدین، یم تونیر

ی   .منتظرتون هسیی

" متعجب شدم، آخه  ی از شنیدن جمله "جناب مهندس منتظرتون هسیی

 .قرار نبود خودش خونه باشه
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 یمهڪفتم و وارد آسانسور شدم. دبا این حال ممنویی به نگهبان گ

ی  از  رو  پانزده یشماره دم موجود  عدد  بیست بیر  ذهنم ردمڪ سیع و  فشی

 .دارم نگه مصون شد یم ور حمله بهش هڪ منفی  ر ڪف هر  از  رو 

ون هڪاز آسانسور   ڪی در  رس . بود  در  دو  راستم و  چپ سمت اومدم بیر

 تالش یمڪ با . بود  شده ڪح  یس، ڪپال  دیگری و  نه و  بیست ڪپال 

،  سمت به و  آوردم یاد  به رو  آدرس ڪوچ ڪ برگه اون های نوشته ذهنی

 با  اما  نمڪ باز  رو  در  لید ڪداشتم. یم خواستم با بر  قدم یس ڪپال 

 نیمه از  دستم منتظرمه، منشبه بود  گفته  هڪ نگهبان هایحرف یادآوری

ی . نشست در  نار ڪ زنگ روی و  برگشت راه  صدا  به رو  زنگ هڪ همیر

 تیپ با  منشبه و  شد  باز  در  هڪ شید ڪن طول بیشیی  ثانیه چند  درآوردم

ت، امال ڪ ی  شلوار  اسی  ، جلوم قد علم  آیر  جیر ت لیمویی
 .ردڪو یی رسی

 داخل به و  رفت نار ڪ در  جلوی از  هم بعد  داد، جواب و  ردمڪسالم 

 اینجا  خدایا . زد  مڪخش در  دم همونجا  خونه، به ورود  با . رد ڪ دعوتم
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 ستهفته ڪی گفت  هڪ مهسا  ریخته؟ همبه ر انقد چرا  بود؟ جا ڪ

 ؟اینجا جوریهاین چرا  پس! شده جدا  و  خریده خونه

ی سورمه پذیرایی خونه خییل بزرگ بود، دو تا فرش سه در چهار بازمینه

 دایره ،ڪای وسط حال پهن بود و دور تا دورش هم دو دست مبل زرش

 هم روی نامنظم هڪ هایی لباس از  بود  پر  ها  مبل روی. بود  شده چیده وار 

ی  روی. بودند  شده ریخته  و  چیپس و  تخمه پوست از  بود  پر  ها عسیل میر

 .ڪپف

ش گذاشته شده بود و  ی تلویزیون وسط و چسبیده به دیوار روی میر

 سمت. بود  اغذ ڪ و  دییس از  پر  سالن فڪ هایتڪاطرافش روی پار 

خونه راست ی  به زدم یم حدس هڪ راهرو  یه هم چپ سمت و  بود  آشی 

 .بشه ختم بهداشنی  رسویس و  ها اتاق
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 تمام هڪبه منش در رو آروم بست و اومد جلوی من ایستاد، طوری 

 خاطر  به مطمئنم هڪ لببه لبخندی با  و  شد، محدود  اون به فقط دیدم

  ذوق
 

 :گفت  بود  من یوارفته و  ر ڪپو  یقیافه دیدن از  حدش از  بیش زدگ

یف بیارین بری_ ی جاها م تا اتاق ها و بقیهخب، خوش اومدین خانوم، تشی

 .نشون بدم رو هم بهتون

 .ردڪلت ادا رذا و  بدجنش اوج در  رو  لماتڪو این 

 االن داشتم ڪش بودنش بدجنس و  شعورییر  به هم درصد  ڪاگه حنی ی

ی  صد  در  صد  وضع این دیدن با   .شدم مطمی 

 

خونه سمت به اول. افتادم راه رسش پشت متعجب و  نانڪلخ لخ  ی  آشی 

 .رفت

خونه دیگه، معلومه هڪاینجا _ ی  رو  ابینتا ڪ و  یخچال لطفا  ست،آشی 

،ڪ ڪچ  ی ی تا تهیه د الزم هڪ چ   هر  نیر ی بگیر  .نمڪاشتیر
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ف غش از دیدن صحنه  از  رو  دستم اگر  و  بودم ردنڪی رو به روم در رسی

ی  پخش همونجا  ڪش بدون گرفتم،نیم انیی ڪ ی  روی. شدم یم زمیر  نهار  میر

 از  بود  پر  بود، شده گذاشته  یخچال یو ر  به رو  هڪ نفره چهار  خوری

ا  یجعبه مرصف، بار  ڪی هایظرف ی . توی ساندوی    چ اغذ ڪ و  پییی

 عنوان به ازش شد  یم هڪ بود  هم روی ثیفڪ ظرف قدری به ،ڪسین

. داشت قرار  ڪوچڪ یقابلمه تا  چند  هم گاز   روی. برد  نام جبال سلسله

 بیست مهمایی  ڪی یاندازه به و  بود  شده گذاشته  ساز  چای اپن، روی

 و  متعجب هایچشم. بود  جلوش ثیفڪ فنجان و  لیوان ان،ڪاست نفره

ونم  و  خوشحال و  بود  زده یهڪت ها ابینتڪ به هڪافتاد  بهش حیر

 .ردڪیم نگاه من به باشه، برده التاری هڪ شڪ مثل درست خندون،

 ؟حالتون خوبه؟ چرا رنگتون پریده_

 نشم شاد  دشمن بیشیی  این ز ا تا  نمڪ جور  و  جمع رو  خودم ردمڪسیع 

 :مداد جواب نهڪ لجبازی والدینش با  خواد یم هڪ ایبچه مثل بعد  و 
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 .خوبم، حالم خیلیم خوبه_

 .ببینیم ی جاها رو خب، پس بریم بقیه_

 .رفت راهرو  همون سمت به و  شد  رد  من نار ڪو از 

، ناراحت و غم ی . رفتم دنبالش ار،ڪزده از دیدن این همه من هم خشمگیر

 سمت شدی،یم هڪ واردش. شد یم جدا  سالن از  وتاهڪ یپله دو  با  هرو ار 

 چپ سمت و  بود  شده ڪح  wc وش برچسبر  هڪ بود  در  ڪی راست

 راهرو  انتهای. بود  شده چسبونده روش وان سڪع هڪ بود  در  ڪی هم

ی  منشبه. داشت قرار  هم نار ڪ در  در، سه هم  سمت به هڪ طور همیر

 :گفت  ترفیم راهرو  انتهای درهای

، حمام و  دستشویی  معلومه روشون برچسبای از  هڪاین دو تا در _ ی  هسیی

 اتاق هم ڪی و  مهمان اتاق ڪی من، خواب اتاق ڪم، یه در  تا  سه این

 .ارمهڪ

ی در از سمت راست رو   .ردڪباز اولیر
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 .اینجا اتاق مهمانه_

 و  قرمز  تخنی  رو  با  نفره دو  تخت ڪی. شیدمڪ اتاق داخلبه یڪرس 

ی  هم دراور  و  دیواری مد ڪ بود، اتاق وسط سفید   سمت و  تخت پاییر

 .داشت قرار  راست

 .ردڪدر بعدی رو باز در رو بست و 

 .بگم رو  تهڪاینجا اتاق خواب منه. بیاین تو، الزمه چند تا ن_

 بزرگ یپنجره ڪبه همراه هم  وارد اتاق شدیم و من انگار مسخ شدم. ی

 ڪی. بود  ردهڪ روشن العادهفوق رو  اتاق هڪ بود  دیوار  روی رستارسی

 روش هڪ ندهڪاپر  ابرهای طرح با  و  آسمایی  آیر  تخنی  رو  با  نفره دو  تخت

ی . بودند  افتاده شلخته رنگارنگ، هایلباس  و  دیواری مد ڪ هم تخت پاییر

ی  ش روی. داشت قرار  نارشڪ نسولڪ میر ی  مواد  و  برس و  ژل انواع میر

 هم، بر  و  درهم و  ریخته هم به هڪ داشت وجود  مو  مخصوص آرایشی 

 .بودند افتاده هم روی
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گفت حمام و   منشبه هڪی اتاق و سمت راست دو در بود گوشه

 خودش از  سڪع ڪدستشویی هستند. باالی رس تخت ، روی دیوار، ی

. داشت پا  به ڪمش شلوار  ڪی و  بود  لخت اشباالتنه هڪ بود 

ه افق به اخم با  و  بود  جیبش توی هاشدست  رو  روم عرسی    . بود  شده خیر

 به افتاد  چشمم اما . زدم چپ عیل یوچهڪ به رو  خودم و  برگردوندم

 امال ڪتا لباس زیر روش بود. هجوم خون رو به صورتم  چند  هڪ تختش

 به. ردمڪ منشبه ڪپا روان نثار  آبداری فحش دلم تو  و  ردمڪ حس

 .ردڪ باز  رو  درش و  رفت دیواری مد ڪ سمت

تاینجا لباس_  های اسی 

 :ردڪباز  در بعدی رو 

 شلوارها و  تڪهای رسیم و اینجا لباس_

ی در ها رو بست و روی زانو نشست،  ون رو  شو ڪاولیر  :شیدڪ بیر

ت_  .های تو خونهاینجا شلوارها و یی رسی
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ون رو  بعدی شویڪ و  بست رو  شو ڪ  :شیدڪ بیر

 ها و مایو هااینجا جوراب_

ون رو  بعدی و  بست رو  شو ڪ  :شیدڪ بیر

 اینجا هم لباس زیر ها_

ی انداختم، باشه ی آرویم گفتم و تو با دیدن اون صحنه، رسی    ع رسم رو پاییر

 گفتنیم اگه مثال  حیا، یر  ڪمرد. ردمڪای نثارش آبدار دیگه دلم فحش

 ڪی ردم،ڪ یم پیدا  رو  جاشون خودم حال هر  به فهمیدم؟نیم من

 !نادان ابله. ریختمیم رسم به یڪخا

 هم رو  حیا  یر  گرفتم،  نظر  در  شبرا هڪ صفایی  سیونڪلڪیادم باشه به 

 روی هڪخندی لب من دیدن با  و  شد  بلند  و  بست رو  شو ڪ! نمڪ اضافه

 حتما  بود  راحت من با  یمڪ اگه هڪ زدمیم حدس و  بود  بسته نقش لبش

 تونستم یم. داد  قورت مصلحنی  یرسفه ڪی با  رو  شد یم تبدیل قهقهه به

 خاطر  به منشبه احتماال  و  شدم قرمز  شدت به االن هڪ بزنم حدس
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ون اتاق از . انفجاره حال در  من یشده گوجه  یقیافه هم از  من و  رفت بیر

ون رفتم. در اتاق رو بست و بالفاصله در  خدا خواسته پشت رسش بیر

ی  اتاق به شدن وارد  با . رد ڪاتاق آخر رو باز  ی اولیر ی  به رو  توجه هڪ چیر

. بود  تابڪ از  پر  هڪ بود  بزرگش یتابخانهڪ رد،ڪیم جلب خودش

 رزهای توش هڪ بود  بزرگ گلدان  ڪی تارسیش رس  یتابخانهڪ نار ڪ

 . بودگلدایی   ڪوچ ڪ

 سمت بود، ردهڪ دلباز  رو  اتاق هڪرو به رو هم پنجره ای رستارسی بود 

ی  ڪی هم چپ . قرارداشت گاوصندوق  ڪی هم نارشڪ و  تحریر  بزرگ میر

ش روی ی  .بود شده گذاشته  نامنظیم طرز  به تابڪ تا  چند  میر

ش روی به رو  هم راحنی  مبل دست ڪی ی  هڪ بود  شده چیده میر

ی  ڪی وسطشون  .بزرگ قرار داشت لڪش مستطیل میر

 

ی هم چند تا   .بود ندهڪپرا اغذ ڪ ورق چند  و  تابڪروی اون میر
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م شویڪ و  گاوصندوق  به ست،مطالعه و  ار ڪاینجا اتاق _ ی  به هم میر

ی  نیم دست عنوان هیچ  .زنیر

 ؟متوجه شدین

 .بله، متوجهم_

 ...آرامش ون،ڪیه حس خویر داشتم توی اون اتاق، یه حس طراوت ، س

ون رفت و من هم پشت رسش رفتمبه منش از اتاق   .بیر

 

ایستاد و من هم به  منش وسط سالنهم به سمت سالن رفتیم. به با 

 .تبعیت ازش ایستادم

ون _  ؟شهڪیم طول یڪ تا  ارتڪ شما  دارم؛ ار ڪمن دیگه یم رم، بیر

 با  و  گرفتم  مرمڪ به رو  امدیگه دست و  گذاشتم  رسم روی رو  دستم ڪی

 :گرفته از اوضاع قاراش میش دور و برم بود گفتم  نشأت هڪ گیچر   حالت

 .شهڪیم طول چقدر  دونم نیم یده،ڪنیم دونم، اینجا انگار بمب تر _
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وع به زنگ خوردن   از  رو  گوشیش  هڪ طور همون و  رد ڪگوشیش رسی

ون شلوارش جیب  :گفت  آورد یم بیر

 هڪعینر نداره، الزم نیست زیاد به خودتون فشار بیارین، تا هرچقدر _

اش برای فردا. فقط لیست خرید یادتون نره؛ نسنی انجام بده، بقیهتو 

 .نیدڪبنویسید و برام تلگرام 

 .باشه، حتما_

« گفت و همون»  از  داد یم جواب موبایلش به هڪطور فعال خداحافظی

 .شد خارج خونه

ز اون گیچر در اومدم. مانتو و شالم رو درآوردم و روی من هم ا با رفتنش

 برای فردا  حتما  هڪ ردمڪگذاشتم و به خودم یادآوری   ها مبل از  ڪی

ی  تو . بیارم روفریسی  دمپایی  خودم  منشبه هایدمپایی  هڪ بودم ر ڪف همیر

. پوشیدمشون و  رفتم سمتشون به زد، ڪچشم بهم ورودی در  نار ڪ

 العادهفوق عوض در  ویل! بچه قیر  یاندازه تقریبا  د،و ب بزرگ برام خییل
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ی  به بودند، نرم و  راحت  ها دمپایی . بود  بهیی  هڪهر حال از پا لخت راه رفیی

ی  راه موقع هڪ پام به بود  بزرگ انقدر  ی  روی رو  پام بودم مجبور  رفیی  زمیر

 .درنیاد پام از  تا  شمڪب

ی  شلوار  و  ایسورمه نچی  تاپ ڪی  باز  رو  موهام بود، تنم ڪمش جیر

، حساب ڪی با  و  بستمشون رسم روی مڪمح دوباره و  ردمڪ  رسانگشنی

وع ت خونه رسی ی  لیست مورد  در  منشبه حرف. نمڪصمیم گرفتم از آشی 

ون جیبم از  رو  گوشیم  شد  باعث خرید   در . بشم تلگرام وارد  و  بیارم بیر

 فریزر  و  یخچال واریس از  بعد . شدم تایپ مشغول و  ردمڪ باز  رو  یخچال

 بیشیی  البته هڪ منش،به برای خرید  لیست فرستادن و  ها ابینتڪ و 

 انیی ڪ روی ردم،ڪود؛ پیل لیست گوشیم رو روشن ب طومار  شبیه

خونه ارهایڪ تا  شدم ڪهال . رفتم ڪسین سمت به و  گذاشتمش ی  آشی 

ی  صندیل روی یمڪ. شید ڪ طول دوساعنی  تقریبا  شد، تموم  میر

  از  رو  ها لباس ڪی ڪی. رفتم سالن سمت به بعد  و  نشستم نهارخوری
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وی تخت ریختم. بعد ر  و  بردم خوابش اتاق به و  ردمڪ جمع ها مبل روی

 مرتب و  ردمڪ جمع تلویزیون بر  و  دور  از  رو  ها اغذ ڪها و دیهم یس

ی  روی  رو  ها تخمه پوست و  ها ڪپف و  چیپس پوست. گذاشتم  عسیل میر

 هایلباس نردڪ جدا  مشغول و  رفتم خواب اتاق به. ردمڪ جمع هم

ی   پوشیده لباس ڪی بفهمم هڪاین تشخیص برای. شدم ثیفڪ و  تمیر

 هیچ روی ایهڪل هیچ آخه نمڪنه مجبور بودم بوشون  یا  شده

 .خوردنیم چشم به دومشونڪ

 

بوی عطر لعنتیش واقعا خوب بود و داشتم از بوییدنش حایل به حایل 

ز لباس بود. شدم؛ رسد و تلخ. وسط تخت نشسته بودم و دورم پر ایم

 داره رسم پوست ردمڪیم حس هڪموهام رو انقدر سفت بسته بودم 

ی  از  و  بردم دست ردم،ڪمیاد. موهام رو باز  شڪ  هڪ هایی لباس بیر

یشون ی تیی  بود  نشده تأیید  هنوز  تمیر  به هڪ برداشتم رو  سفیدی رسی
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 هڪ اومد  یادم ذهنم ردنڪ رفرش یمڪ با . اومد یم آشنا  خییل چشمم

تیهیی  همون این  .ردڪیم تنش دیر  هڪ رسی

 بررسیش هڪو ل ثیفی ڪ حیث از  امال ڪباالتر جلوی روم گرفتمش تا 

 .خوردنیم چشم به هیچ   نه، اما  نم،ڪ

ی  ی آوردمش و بوییدمش، چه بوی خویسی داشت، و همیر وع پاییر طور رسی

 :زدن حرف خودم با  ردمڪ

، مستت یم»  یه نه،ڪاوه، عجب بوی خویسی داره عطرش، لعننی

 «.نی ڪ بوش دوباره یخوایم

ت رو انگار و دوباره یی  م آغوش در  هڪرسی  و  ردمڪ ڪخودم نزدی به بگیر

  با   حال همون در  و  بوییدمش عمیق
 
 شد یم پخش گوشیم  از  هڪ آهنگ

 .دادمیم ونڪت هم رو  خودم و  ردمڪ یم خوایی هم

 شنوم صدای تو رواز اتاقت هنوز دارم یم

ه قلبم تو  برام تونهیم یڪ  رو تو  جای بگیر
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ی شدم دیوونهعطرت پیچیده همه  جای خونه، ببیر

ی ماست هنوزت هنوز، یه عالقهاینجاس تو  سایڪع  ی خاص بیر

 شناسهیم یڪدوستت دارم، تو رو جز من 

..... 

 صدای هڪخوندم این قسمت آهنگ رو همراه خواننده داشتم یم 

 :رسید گوشم  به منشبه ینخراشیده

ی  االن داری، نظر  بهم هڪ ردمڪمن همیشه حس یم_  .شدم مطمی 

ت رو پرت ها یی مثل برق گرفته و به پشت رسم چرخیدم. دست  ردمڪرسی

،ڪ و  مسخره لبخند  یه با  و  بود  داده یهڪبه سینه به در اتاق ت  من ذایی

 یصحنه بدترین هڪ شڪ مثل لحظه اون در . رد ڪ یم تماشا  رو 

 بهش باز  ایی هد با  و  بودم شده ڪخش است، نظاره حال در  رو  عمرش

د؛ هیچ فرمایی بو  استارتری حال در  و  بود  داده ارور  مغزم. ردمڪیم نگاه
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ی  در  دنیا  هڪ انگار . رد ڪرو به اعضای بدنم صادر نیم  لحظه همیر

ی اون نه. بود  شده متوقف ی  .من نه گفت،یم چیر

ی  بعد  و  چرخید یم صورتم روی هڪهاش با دیدن چشم  جایی  و  رفت پاییر

 شد، حبس سینه تو  نفسم. اومدم خودم به تازه شد، وقفتم امسینه روی

ی بود یا نه، اگر بود ایستا تپش از  قلبم  در  من هڪد. نیم دونم مردن همیر

 !مردم لحظه اون

ون رو  نفسم هڪ ردمڪهر چقدر سیع یم  خواستمیم شد، نیم بدم، بیر

 اریڪ هر  توانایی  و  بود  رفته عظییم ڪش تو  بدنم گویی .  تونستمنیم اما 

  احساس. بود  شده صلب ازش
 
 بر  ازم اریڪ هیچ اما  ردمڪیم خفگ

 ردهڪشد و رسما تا مغز استخوانم نفوذ هر لحظه دیدم تارتر یم. اومد نیم

 ڪدردنا و  بار  اسف وضعیت این از  هڪ شد یم باعث مرگ اگر . بود 

! خواستمشیم وجود  تمام با  لحظه اون در  من قطعا  نم،ڪ پیدا  خالیص
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 با  و  گرفت  در  از  رو  اشیهڪت هڪ دید  صورتم تو  چ   منشبه دونم نیم

 .من رسوندرو به خودش رسی    ع هایقدم

 

ام پیچید و ی سینههام رو به افول بود، درد بدی تو قفسهخورشید چشم

 یگوشه  از  هڪ بود  ڪاش قطره بدم نشون تونستم هڪ نشی ڪتنها وا

ی  جایی  انگار . گرفت  راه چشمم ی  بیر  ڪسب احساس بودم، آسمون و  زمیر

بات هڪ شد یم بسته داشت هامچشم. ردمڪیم خایص  به یمڪمح ضی

 نگرایی  با  توأم هڪ رو  منشبه عصنر  صدای هم بعد  و  رد ڪپشتم اصابت 

 :زدیم فریاد  هڪ شنیدم بود 

 ....لعننی  شڪب نفس سارا، ش،ڪنفس ب_

به  در . هوام رو  هڪ ردمڪی پیای  به پشتم زد، اما من حس یمچند ضی

به. بودم رفته فرو  عجینر  یخلصه لتاح  ڪی  به ایدیگه مڪمح یضی

ی دو  پشتم،  باید  هڪ اومد  یادم تازه انگار  من و  رد ڪ وارد  تفمڪجایی بیر
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. پیچید  امسینه یقفسه تو  بدی درد  و  ردمڪ آزاد  رو  نفسم. شمڪب نفس

 و  تند  تند  هم منشبه. ردمڪیم رسفه هم رس  پشت و  بودم افتاده رسفه به

 :گفتیم و  داد یم ماساژ  رو  پشتم دورایی  لتحا با 

 .آروم، آروم باش_

 نفسم باز  و  بود  گرفته  راه هامچشم از  ڪاش هڪ ردمڪدر رسفه انق

ی  تخت روی نارمڪ از . شد یم تنگ داشت  دو  روی روم به رو  و  اومد  پاییر

 :گذاشت  صورتم طرف دو  رو  دستش دو  هر . نشست زانو 

ی _ ی ی سارا، آروم باش، چیر نیست، تو حالت خوبه، فقط به من منو ببیر

 .هبد انجام گمیم ار ڪ هر  و  نڪنگاه 

ی بردم  .رسم رو به عالمت مثبت باال و پاییر

 :نفسش رو به داخل فرستاد

 دم_

ون داد  :نفسش رو با آرامش بیر
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 بازدم_

م اما تونستم جلوی رسفهاول نیم  اریڪ دیدن با  مڪ مڪهام رو بگیر

 حالت به تقریبا  و  شد  منظم تنفسم ،داد یم هڪ توضیچ و  رد ڪیم هڪ

 .برگشتم عادی

  ایتشنه مثل هم من و  شد  قطع امرسفه شیدن،ڪنفس بعد از چند بار 

 عطرش خوش بوی ایضا  و  بلعیدمیم رو  هوا  رسیده، گوارا   آیر  به تازه هڪ

 !رو

 :گفت  هڪ شیدمڪچند نفس عمیق 

ی _  .طور ادامه بده، خوبهآهان، حاال شد، آفرین، همیر

 روی از  رو  ها لباس تمام و  شد  بلند  رد،ڪ ڪپا رو  هامڪاش اشهستبا د

ی انداخت. بعد به سمت من اومد و هر دو دستش رو روی ت خت پاییر

هام گذاشت و با فشار خفیفی من رو مجبور به خوابیدن روی تخت شانه

 اون و  طرف این اشهمه نم،ڪ نگاه بهش نداشتم جرأت حنی . رد ڪ
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 شده قفل انگار  زبونم. نیوفته بهش چشمم هڪ ردمڪیم نگاه رو  طرف

ی   مریس ڪوت زده بودند. حنی قدرت یڪس مهر دهانم روی و  بود   گفیی

 گیر   توش هڪ بغرنچر  وضعیت اون با . نداشتم هم رو  خایل و  ڪخش

 هڪ دادمیم ترجیح لعنتیم، باز  یقه تاپ اون مخصوصا  بودم، افتاده

 .مردمیم و  رد ڪنیم مڪمڪ

  :ایستاد و به سمت من چرخید ی در ت، در آستانهآروم به سمت در رف

احت یمڪجوری بشه، از جات بلند نشو، ینخواستم امن نیم_  اسیی

 .نڪ

ه شدم و هیچ  نگفتم. مرد  مثل مالحظه،یر  احمق ڪمن اما به سقف خیر

ی  بود  انداخته رو  رسش بز   جن مثل هم بعد  خونه، تو  بود  اومده و  پاییر

ی  گفتیم من به هڪاین بدتر  همه از  و  بود  شده ظاهر  من رس  پشت  مطمی 

گفت و تا پای مرگ برده بود و حاال یمر  من ؛داری نظر  بهم شدم

 ؟جوری بشهخواست چهجوری بشه؟ دقیقا یمخواستم ایننیم
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 تو  ڪاش هم من زد، من به رو  حرف این هڪالبد توقع داشت وقنی 

 حدس درست آره بگم بهش و  نمڪ باز  رو  آغوشم بزنه، حلقه هامچشم

یادم باشه به !! عشقم؟ بغلم بیا  بدو  حاال  دارم نظر  بهت من زدی

 !نمڪ اضافه هم رو  مالحظهیر  و  خودشیفته القابش، سیونڪلڪ

 

ی  ی خودم با  هڪطور همیر  آب لیوان ڪی با  دسنی  یهو  داشتم، ذهنی  درگیر

 بلند  قصد  رساسیمه. شید ڪ خط ارمڪاف روی و  گرفت  رو  دیدم جلوی

د  و  گذاشت  امشانه روی رو  اشدیگه دست هڪ داشتم شدن  نتونم تا  فشی

و  تمام انگار  هڪشم. من هم ب بلند   به بودم داده دست از  رو  توانم و  نیر

 هڪ صدایی  و  عصنر  حالنی  با  و  گذاشتم  بالشت روی رو  رسم دوباره ناچار 

 :گفتم  بود  شده دورگه رسفه شدت از 

؟ اصال حریم خصویص ح_ ی شه؟ الیت یمشما عادت ندارین در بزنیر

طالع بدی؟ پس تو ا رو  ورودت باید  تنهاست خانوم ڪفهیم وقنی ییم
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؟ چ  یمچ  یم فهیم؟ فقط بلدی نقش آدمای مبادی آداب رو بازی دویی

،ڪ  !هیچ   نیست، بارت هیچ   واقع در  نی

 .و این هیچ  آخر رو تو صورتش فریاد زدم

 شیدهڪ ڪی االن چرا  هڪ بودم متعجب من و  رد ڪمن نگاه یمناباور به 

ّرایی  یخطبه خاطر  به نهڪنیم نثارم
َ
 !اش خوندمبر  هڪ ق

ی آورد، دست دیگه  نیم رسی    ع هڪاش رو زیر رسم برد آهسته لیوان رو پاییر

ی   :ردمڪ بلند  رو  صدام و  گرفتم  جبهه مقابلش در  و  شدم خیر

ه انقدرم نزن، دست من به ش،ڪدستتو ب_ ه خیر . نڪن نگاه من به خیر

ون، برو   ؟اصال و ڪ لعنتیم شال و  مانتو  نو ا بیر

 :آورد دهانم ڪ داخلش گذاشته بود، نزدییی  ڪی هڪبا آرامش لیوان رو 

نڪبخور، آب قند و گالبه، واست خوبه، حالتو جا میاره؛ ا_ ی  به سیر

 با  بعد  بخور، اینو  دیده، آسیب مغزت بافتای نمڪ ر ڪف نرسیده، مغزت

 .زنیمیم حرف هم
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 .ردڪ تر ڪو لیوان رو به دهانم نزدی

به دهان گرفتم و  رو  یی  و  ردمڪهای مسخ شده، دهانم رو باز مثل آدم 

وع   .قندآب نوشیدن به ردمڪرسی

ینی و خنراست یم  گالب،  دلپذیر  عطر  همراه  به آب ڪگفت واقعا، شیر

 تا  هڪ رو  قند آب. انداخت ار ڪبه رو  مغزم و  رد ڪ بهیی  رو  حالم یمڪ

 .ایستاد و  برد  عقب رو  لیوان نوشیدم، آخرش

، مڪ یه نڪرم توی سالن، سیع من یم_  هم با  شدی هڪبیدار  بخوایر

 .زنیمیم حرف

های مغزم آسیب دیده بود یا خودش؟ گفت؟ من بافتچ  داشت یم

 االن حتما، باشه. سالنم توی من بخواب، یمڪگفت خدای من،یم

 تو  اقات تو  هڪ ردمڪ رو  ها ار ڪ این یهمه چیه دویی یم اصال  خوابم،یم

ی نظریهافرضیه چه با ! گمونم  به بود  شده دیوانه! بخوابم ای رو ی همچیر

 ؟دادارائه یم
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 :گفتم  هم حالت همون در  و  بشم بلند  جام از  ردمڪسیع 

ه _  ترجیح برم، من هڪخییل ممنون از پذیراییتون، قبال ضف شده، بهیی

م، خودم تخت رو  و  خودم یخونه تو  دمیم  رو  و  تو  یهخون تو  اینجا  تا  بمیر

احت تو  تخت  !بخوابم و  نمڪ اسیی

 

ی عسیل لیوان رو   از  هڪ من روی به رو  گذاشت،  تخت نار ڪروی میر

ون لعننی  اتاق اون از  خواستمیم و  ردمڪیم غش داشتم ضعف شدت  بیر

 مطمئنا  هڪ شید ڪ عمیفی  نفس برد، موهاش توی دسنی . ایستاد  برم

لڪ برای  .بود عصبانیتش نیی

؟ڪبازی یمچرا انقدر لج_ احت مڪ یه گفتم  نی  حرف بعد  نڪ اسیی

 .زنیمیم

 :حال جواب دادمعصنر و یر 

 .ی خودم، برو اون ورخوام برم خونهخوام، یمنیم_
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ای لجباز و غد، داری یم_ ی، چهاه، اه، اه، متنفرم از دخیی جوری میر

  ؟اتخوای بری خونهیم

 خواد نیم شما  ریزم،یم رسم تو  یڪبرو اون ور، بذار برم، باالخره یه خا_

 .بایسی  من نگران

ی بازوم جلو آورد  به سمتم اومد و   همون با  هڪدستش رو به قصد گرفیی

 :گفتم  عصنر  و  رمقیر  و  زدم پسش توانم یموندهته

 تو  برم، خوامیم دیگه، ور  اون برو  جونم، از  خوای یم چ   ش،ڪدستتو ب_

 هڪ تنهام ست،وهیب زنه این گفنی   البد  ها؟ ردی؟ڪ ر ڪف خودت با  چ  

 
 

 نم،ڪیم خواستم ار ڪست، هر ه صاحابم و  رس  یر  حتما  نه،ڪیم زندگ

 خوندی، ور ڪ فهیم؟یم خوندی، ور ڪ. میارم رسش خواستم بالیی  هر 

 خوامیم ور  اون برو  هم حاال  نم؛ڪ دفاع خودم از  هڪ دارم عرضه انقدر 

 .بشم رد 
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 با  جلوش، ردممیم خجالت از  داشتم رد،ڪیم نگاهم وتڪآروم و در س

خورد از جاش. ون نیمڪت قدم ڪی هڪ اینم! لباسم افتضاح وضع اون

ی انداخته بودم و به   .ردمڪیم نگاه هاشفشڪرسم رو پاییر

احت نداری، الاقل _ ، نظرم عوض شد، تو احتیاج به اسیی ی بگیر بشیر

 .گهیم اینو  هڪزبونت 

ی تا راجع به این اتفاق صحبت   رایڪف به واد خنیم دلم اصال  نیم،ڪبشیر

 .بدی پر  و  بال مزخرفت

 و  مانتو  بگم بهش هڪشد ذب بودم، اما روم هم نیمبا اون وضع خییل مع

ی  چون خوام،یم رو  شالم . نمڪنیم دریافت خویر  جواب هڪ بودم مطمی 

 منشبه هرحال به چون اومد،یم نظر  به هم ایبیهوده ار ڪ عالوه به

هایی 
ی ی  در  دید  هڪ وقنی ! د بو  دیده دید،یم نباید  هڪ رو  چیر  تعلل نشسیی

 :ردڪ رار ڪ تعصنر  هم یمڪ و  مڪمح ردم،ڪ
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 بخواد  دلت اگه نم؟ڪنشینی یا خودم اقدام نشنیدی چ  گفتم؟ یم_

 ...ندارم یلڪمش من نم،ڪ تڪمڪ تونمیم

هام قرمز شد از شدت خجالت و عصبانیت. ها گوشبا شنیدن این حرف

 اتفافی  چه نبود  معلوم ستادماییم بیشیی  ثانیه ڪی اگه گستاخ،  ڪمرد

 .افتادیم

ی انداخته بودم و  پاهام از تخت آروم روی تخت  نشستم و رسم رو پاییر

ی  هڪ تخت ڪآویزون بود. تش  به. نشسته هم اون فهمیدم رفت پاییر

ی  ایمنی  یفاصله از  تا  انداختم وتایهڪ نگاه سمتش  .بشم مطمی 

ی اندا  نارمڪختم، دو دستم رو خوبه، با فاصله نشسته. باز رسم رو پاییر

 فڪ هایتڪهای پام روی پار گشتان با  و  گذاشتم  تخت یلبه روی

 .ردمڪیم رسم رو  نامنظیم الڪاش اتاق
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 بود  ردهڪ قالب هم به زانو  دو  روی رو  هاشدست هڪمنش در حایل به

وع  :ردڪ رسی

 بار  چند  خونه، اومدم و  ردمڪ تهیه بودین فرستاده هڪمن لیسنی رو _

ی  هڪاین هوای به منم. نیومد  جوایر  اما  زدم زنگ ختم و اندا لید ڪ رفتیر

ی صدای خانویم اومدم تو. از اتاقم صدای آهنگ یم  هڪاومد و همچنیر

! بود  گرفته  اشتباه استیج با  هم رو  تختم و  نشتڪ سالن با  رو  من اتاق

تیی  هڪ دیدم و  اومدم سمت این  آهنگ اون با  دارین بغل به رسی

ی ڪیم خوایی هم ی  بود  من جای هم ایدیگه سڪ هر . نیر  رو ڪف همیر

، همهن من رد؛ڪیم ی اتفافی بود. من دنبال ه قصدی داشتم و نه غریصی چیر

 هڪسوءاستفاده از تو نیستم، برای من موارد خییل بهیی از تو وجود داره 

،ڪیم اریڪهر  من با  بودن شب یه برای ی  هم چشیم گوشه  من اما  یی

 .ریدا خود  جای هڪ تو  ندارم، بهشون
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تفافی بوده دلم ا موضوع این هڪهاش و ایناز شنیدن قسمت اول حرف

زد هام یمهاش، دود از گوشآروم گرفت، اما با شنیدن قسمت دوم حرف

ون. گستاخ یر   هم تختش توی مسائل مورد  در  مونده مڪمالحظه! بیر

 تختش توی درد  به حنی  هڪ گفت  مستقیم غیر  امال ڪ بده، توضیح برام

  !رمخو نیم هم

 .....ثافتڪ ثافت،ڪ ثافت،ڪ

 خییل نیستم مهم براش هڪالم راحت شد، اینخی لحاظ ڪاما خب از ی

 .نمڪ امنیت احساس هڪ شد یم باعث. بود  خوب

 اومده وجود  به هڪی حرفای شما درست، اما خب من با وضعینی همه_

 قابل و  مهم برام هڪ دارم عقایدی من معذبم، نم،ڪ ار ڪ اینجا  تونمنیم

ی  موافق اگه امه،یی اح  م، اسناد وقت یم ثبت دفیی  ڪی از  فردا  من باشیر گیر

یف بیارید تا سند خونه رو به نامتون بزنم  .شما هم تشی
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 نگاه تاب دیگه هڪآره اینطوری قطعا بهیی بود چون با این اتفاق من 

 ...نهڪ قبول امیدوارم ندارم، رو  هاشچشم به ردنڪ

؟ حالت خوبه؟ حرفچ  داری یم_
 

 مجازات اگه هڪیادت رفت؟ این امگ

 هڪها رو دیگه راه برگشنی نداری؟ اون قرارداد و سفته نی ڪ قبول رو  من

  ؟نرفته یادت

ه و  ردمڪرسم رو ناباور بلند   انتظار . شدم خندونش هایچشم یخیر

ایط با  داشتم  حرف اون اما  نه،ڪ قبول رو  پیشنهادم اومده پیش رسی

 .زدیم ایدیگه

 :آروم لب زدم

 ؟...یعنی چ  _

م هاش برفی شیطایی ندید و چشمخ یم هاشلب هڪقسم بخورم  حاضی

 .ردڪیم راست تنت به مو  ناخودآگاه هڪداشت 
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 رسخویسی  حالت با  و  رد ڪ بدنش ییهڪدو دستش رو به پشت برد و ت

 :گفت  رد ڪیم نگاه سقف به هڪ حایل در  نامحسویس

نم یه قرارداد هشت سال و یعنی با من قرارداد بسنی خانوم مسعودی، او _

 من ردی،ڪاش ی صد میلیویی هم ضمیمها سفتهپنج ماهه و چند ت

 اموال از  دزدی بابت و  سفته اون بابت قرارداد، نقض بابت تونمیم

 .نمڪ ایتڪش ازت قانویی  امال ڪ ت،ڪرسی 

 

 از  حجم این. بود  مونده باز  دهانم ردم،ڪماتم برد، فقط نگاهش یم

 من هڪ خواستیم رو  پولش اگه ؟! نبود؟؟ زیاد  نانسا ڪی واسه رذالت

 با  بودم خونهحاضی 
 

ام رو در قبالش بهش بدم و اعصاب خوردیه زندگ

ی تی  چه! بخرم جون به برادرم گاه  یر  و  گاه  هایهڪپدر و مادرم و همچنیر

 بود  مانند  شڪ به بیشیی  رفتارهاش و  ارها ڪ این! دقیقا؟ بود  مرگش
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ه مانتقا شڪ از  خواستیم هڪ  طلبش وصول قصد  هڪ شڪ تا  بگیر

 !داره رو 

 

ه بودم بهش، اون هم در حایل مات   از  پاهاش هڪو مبهوت فقط خیر

 .گذاشت  رسش زیر  رو  هاشدست و  شید ڪ دراز  بود  آویزون تخت

  ؟نی ڪیم ار ڪخب چ  _

 

 ازم بعد  و  بود  بسته روم به رو  درها  تمام نم؟ڪ یم ار ڪ چ   هڪیعنی چ  

 ؟نمڪ بانتخا هڪ خواستیم

د، مغزم خایل خایل بود رسیمستأصل بودم و هیچ جوایر به ذهنم نیم

 .انگار

ه سقف به هڪطور همون  :داد ادامه بود  خیر

  ؟دیدمت من و  نامحرمیم هڪ این چیه؟ لتڪاالن مش_
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 .بود شده زده هاملب به وتڪمن همچنان مهر س

 .دارم براش حیل راه یه من ه،ڪخب اگه فقط اینه _

 ....وتڪباز هم س

ی نیم_ ی  چرا چیر
 

 ؟گ

ی شد و نشست، ننیم  .ردڪسمت من متمایل اش رو بهتنهیمخیر

جوری شدی تو؟ یم دونم خییل جذابم، ویل خب توام خوب چرا این_

ه بشی   .نیست انقدر بهم خیر

 

ی ردمڪدهان باز  ی  وتڪس ینشانه به رو  اشاشاره انگشت هڪ بگم چیر

 :گفت  و  گذاشت  بینیش روی

 لتڪمش تو . بده جواب بعد  ن،ڪگوش به حرفام  چ  نگو،هیس، هی_

 ؟درسته دیدم، نباید  هڪ وضعینی  در  رو  تو  من و  نامحرمیم ما  هڪ اینه

 .دادم ونڪبه معنی آره ت فقط رسم رو 
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 اول ن،ڪن قضاوت ن،ڪخب من براش راه حل دارم. به حرفام گوش _

س ازم داشنی  سوایل بعد  نڪ گوش  من، به  درمانق دم،یم جواب منم بی 

 .نڪن نگاه نهڪازت سوءاستفاده  خواد یم هڪ آدیم یه چشم به

من هیچ قصد و نینی در رابطه با تو ندارم و نخواهم داشت، حداقل از این  

 این از  قصدم هڪ بدون پس. نیسنی  من یسلیقه باب هڪمطمئنم  بابت

ام فقط حرفا  ی   احیی ؛ توئه، عقاید  به گذاشیی ی  یلڪمش اینجا  تا  خب؟ همیر

 ؟نیست

 

م شد اما باز هم زبونم قفل بود و آرو  دلم زد  هڪ هایی حرف با  یمڪ

 .دادم ونڪناتوان از بیان، فقط رسم رو به معنی نه ت

 

ی ما یم_  ،ی محرمیت بخونیمتونیم یه صیغهببیر
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 ینشانه به رو  دستش فڪ هڪ مخالفت برای ردمڪاز از لب باز 

 :داد ادامه و  گرفت  من جلوی ایست

رف بزن، ح  بعد  نڪ گوش  فقط گفتم  نگو، هیچ   گفتم  ن،ڪصیر _

  ؟یِڪ او 

 

 :داد ادامه هم اون و  دادم ونڪی موافقت تباز هم رسم رو به نشانه

ا طبیعیه و اصال هیچ اهمینی نداره، حنی اگه لخت _ ی ی من برام این چیر ببیر

 هم بودی برام مهم نبود. من آدم بوالهویس نیستم اما تو یم
 

 برات هڪگ

 یم مهمه،
 

ن برات اهمیت داره، بهشو  پایبندی و  اعتقاداتته جزو  هڪ گ

ی محرمیت فقط برای راحنی تو و معذب نبودنت و به قول پس این صیغه

ام برای ردنته،ڪشماها گناه ن  ارتباطمون ما   ؟یڪاو  عقایدته، و  تو  به احیی

ی  هیچ مونه،یم قبل مثل  تو  راحنی  فقط خب؟ بینمون، نهڪنیم تغییر  چیر

ی   ؟خب ؟همیر
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ی انداخته بودم و عمی  راست لحاظ ڪی از  بودم، ر ڪف قا تو رسم رو پاییر

 عذاب دیگه طرف از . نمڪ آمد  و  رفت تونستمیم تر راحت من گفت،یم

ی  از  اتفاق این بابت هم وجدانم ؟ فهمید یم شڪ اگه اما . رفتیم بیر  چ 

 .رسوندیم شی ڪخود مرز  به رو  من هم رشڪف حنی  خدایا، نه

 .دراوردم تڪحر  به آروم رو  مڪخش لب های

 ؟بفهمه چ   شڪاگه _

 راز  یه این تو، و  دارم خیر  من فقط ماجرا  این از  بفهمه؟ خواد یم یڪ_

ی  مونهیم  .دمیم اطمینان بهت بابتش من ما، بیر

 

 :رغم میل باطنیم آهسته گفتمناچار و عیل

 ...باشه_
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 . شد جا جابه رسجاش یمڪ

 این نه،ڪ محرممون تا  میارم شیخ یه ا،نجای بیا  تڪفردا بعد از رسی _

 ڪدست و  دفیی  و  محرصی  به نیازی پس داره، اریڪی حرمیت فقط جنبهم

 .نیست

 

 روی از  رو  شالم و  مانتو . شیدمڪهام رو به سمت سالن بلند شدم و قدم

 روچ و  ستهڪش دیل و  مغشوش ریڪف با  و  پوشیدم و  برداشتم اناپهڪ

 از  پاهام شد  باعث صداش هڪ داشتم رو  خونه از  خروج قصد  ناآروم،

 .یستهبا تڪحر 

 گوشیتون_

 

 شد؛ ڪبه پشت رس چرخیدم و چشمم روی گویسی توی دستش خش

 ...نولوژیڪت به لعنت
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ی گویسی مسخره باعث همه ی این فجایع شده لعنت به فناوری... همیر

 !بود

 دراز  رو  دستش اومد، جلوتر  دم،نیم نشون العمیلسڪوقنی دید هیچ ع

ازش گرفتم و با  رو  گویسی   رمق یر . گرفت  من طرف به رو  گویسی   و  رد ڪ

 .رسی به زیر افتاده از خونه خارج شدم

 

 هر . نمڪ یم ار ڪ چ   دارم هڪ فهمیدمنیم اصال  تڪفردا توی رسی  

 همه هڪ داشتم ڪش هم آخرش و  ردمڪ یم ڪچ  بار  چند  رو  پرونده

ی   قول به رو  شمامان هڪ گفت  و  زد  زنگ بهم مهسا ! نه یا  بوده درست چیر

 پیشم شب تا  و  من یخونه بیاد  تڪرسی  از  بعد  هڪ پیچونده خودش

  مالڪ با  من بمونه،
 

مندگ  هڪ بگم دروغ بهش شدم مجبور  بد  حال و  رسی

 !دعوتم مهربونم برادر  یخونه
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 هم به خودم از  داشت حالم ردم،ڪ قطع رو  تماس هڪبعد از این

 صد  و  بودم ردهڪ گیر   توش هڪ ایاحمقانه وضعیت این از  خورد،یم

 .بانیش و  باعث البته

 راه تو  و  روندم منشبه یخونه سمت به راست ڪی ارم،ڪ بعد از اتمام

ی همه هڪ ردمڪیم ر ڪف این به وع وفنی ڪ مسافرت اون از  چیر  .شده رسی

 

 نفره دو  مبل روی نارشڪمنش با همون لباس فرمم، ی بهتو خونه

 .بود هستنش رومون بهرو  هم آقا حاج و  بودم نشسته

وع  یم ست دستخوا ازمون ارشڪقبل از رسی هامون رو به حالت دعا بگیر

 دلخویسی  رس  از  بود  ردهڪ ر ڪتا ازدواجمون با خویسی همراه باشه. هه! ف

 تند  عریر  غلیظ لحن با  رو  صیغه داشت..! نشستیم هم نار ڪ عاشفی  و 

 دلم عجیب. بود  گرفته  باال  به رو  رو، دستش دو  هر  فڪ و  خوند یم تند 

 ....با حمیدل پیش، روز عقدمسا چند  به بودم رفته داشت، گریه  هوای
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اون روز هم دلشوره داشتم اما ته دلم خوشحال بودم. محرم حمید شدم 

 ار ڪخدمت هڪشم اش، اما االن محرم مردی یمتا بشم خانوم خونه

 ....شدم اشخونه

 ....زدی رقم برام هڪخدایا چه رسنوشنی بود 

ی طور   .حال برم گردوند به منشبه صدای بودم غرق ارمڪفا تو  هڪهمیر

 .دیگه بگو  رو  بله جاست؟ڪسارا؟ حواست _

 

گفت سارا؟ هه! چه زود صمییم شد؛ سارا.... البد با من بود؟ به من یم

ی ما تغییر منم باید بهش یم ی دیروز گفت هیچ  بیر گفتم بهزاد!! خوبه همیر

 شدم براش من ،دهنش صادر  محرمیتمون مڪح هنوز  حاال  نه،ڪنیم

 ...ایمسخره تضاد  چه سارا؛
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؟ڪچرا انقدر دست دست یم _  گرفنی   جدی نهڪن چیه؟ بازیا  ادا  این نی

 !؟خواییم زیرلفظی  االن البد  رو؟مسخره یصیغه این

 

 !زنهیم نیش ه،ڪ زنهنیم حرف یه؟ڪخدایا این بشی 

 .گفتم  بله آقا حاج به رو  مڪمح و  ردمڪرسم رو بلند 

ی  بلند  و  رد ڪتا دعا آقا چند گفت و بعدش حاجهم بله  منش به  گفت  آمیر

 االن هڪ شیطایی  از  رو  من انتقام هڪ خواستم خدا  از  دلم ته از  من و 

ه نشسته نارمڪ  .بگیر

 

زمان از جا بلند شدند و به سمت در ورودی رفتند، آقا هممنش و حاجبه

،  منش مقداری پول بهش داد و بعد جلوی در ایستادند و به از خداحافظی

 .در رو بست
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ی  شلوار  ڪت اتاقش رفت و چند دقیقه بعد با یبه سم  و  روشن آیر  جیر

تیی  ڪی  مبهوت و  مات همچنان هڪ من به رو  برگشت، بنفش رسی

 .ایستاد بودم نشسته

 تویی یم شد  تموم هڪ ارتڪگردم، رم، امشب احتماال دیر بریممن یم_

 ؟نداری اریڪ خب،. ورمخیم ساالد  فقط امشب هم شام واسه بری،

 

 :گفتم  شدم یم بلند  جام از  هڪ طور همون

 نه_

 خداحافظ_

 به سالمت_

 

ون خواستیم و  رد ڪدر ورودی رو باز  ی انگار  هڪ بره بیر ی  یادش چیر

 :چرخید من سمت به اومد،
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، اگه تلفن خونه زنگ زد الزم نیست جواب بدی، اگه زنگ در _ آها راسنی

ی   .طوررو هم زدن همیر

 باشه_

 خوبه، خداحافظ_

 .رفتدر رو بست و 

 و  مانتو . هستم خالء توی هڪ ردمڪیم ر ڪاحساس یر وزیی داشتم، ف

 احتیاط محض  امروز . شیدمڪ تنم لباس به دسنی  و  درآوردم رو  شالم

تیی  ڪی ی  ایقهوه رسی  .بودم پوشیده بلند  آستیر

خونه رفتم و مشغول  ی  .شدم ار ڪبه سمت آشی 

ساعت نگاه  به و  دادم انجام هم رو  بود  مونده دیروز  از  هڪ ارهایی ڪ

 .دادیم نشون رو  هفت هڪ ردمڪ

ون آوردم و توی سین  ڪمواد مورد نیاز برای ساالد رو از یخچال بیر

 هڪ ردمڪ ر ڪف این به ردم،ڪ یم برگ برگ هڪ رو  ها اهو ڪ. گذاشتم
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ش بفهمه بابام اگر   آقم حتما  شده، جوون مرد  ڪی ار ڪخدمت دخیی

 .نهڪیم

 بفهمه سعید  اگه هڪ ردمڪر ڪف این به ردم،ڪیم ریز  هڪ و ر  ها لمڪ

 شهڪیم رو  من اول حتما  شده، رئیسش یصیغه خواهرش... خواهرش

 !رو منشبه هم بعد 

 بفهمه مادرم اگر  هڪ ردمڪ ر ڪف این به ردمڪیم رنده هڪها رو هوی    ج

 پام و  دست زاری، و  گریه  یلڪ از  بعد  حتما  نم،ڪیم ار ڪ شیفت دو  من

ون برم خونه از  نتونم دیگه تا  ندهبیم رو   .بیر

 هڪ ردمڪ ر ڪف این به ردم،ڪیم حلقه رو  ها گوجه  داشتم هڪوقنی 

 دو  و  شده اشصیغه و  شده رییسش ار ڪخدمت زنش بفهمه حمید  اگه

 ...نهڪیم ار ڪ شیفت

ی ناگهان هڪ ی  درد  هم بعدش و  ردمڪ حس دستم روی رو  چاقو  تیر

 .دپیچی هامانگشت توی فرسایی  طاقت
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ستم رو زیر شیر آب گرفتم و با اون دست د رسی    ع و  ردمڪچاقو رو ول 

 .آوردم تا خونش بند بیادام روی محل جراحت فشار یمدیگه

 ...سوخت، هم زخمم، هم دلم درد داشت، هم دستمحاال هم دلم یم

 

ی منوال گذشت. من ساعت شش بعدازظهر یم اومدم چند روزی به همیر

 در  به هڪ اغذیڪ روی از  بعد  و  ردمڪیم رو  ارها ڪمنش، ی بهخونه

 هم بعد  و  ردمڪیم درست رو  درخواستیش غذای چسبوند یم یخچال

 بعد  برم، تونمیم من و  میاد  دیر  هڪ ردمڪ یم دریافت طرفش از  ڪپیام

 روزها این شدمیم خسته انقدر . خودم یخونه رفتمیم و  شدمیم حاضی  هم

ی  غذا  یحوصله و  حال اصال  هڪ  ناهار  هڪ ظهر . نداشتم پخیی

ی نداشتم، رس راه نیم خوردم، فقط نماز و خواب. شب هم وقت شام پخیی

 خییل اگه و  خریدمیم الیی ڪش ڪیڪ ڪی امخونه گشتمبریم هڪ
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 تریبزرگ الیی ڪش ڪیڪ گرفتم،یم تحویل رو  خودم و  بودم گرسنه

 .آبمیوه همراه خریدمیم

 خییل شدم، تڪسا خییل هڪگفت پیچید و یممهسا مدام به پروپام یم

گفتم نه ای شدم! من هم در جوابش یمجیب شدم و خییل یه جور دیگهع

 تعریف براش سعید  با  بچگیمون خاطرات از  و  خندیدمیم مڪو یه 

 امنقشه  هربار  خوشبختانه هڪ نم،ڪ منحرف رو  ذهنش تا  ردمڪیم

ی  موفق  .بود آمیر

 توی. بود  شده خوب یمڪمنش گذشت. رفتار بهدو هفته ای یم

 هم با  االن تا  هم تڪمثل همیشه بود و خارج از رسی  رفتارش تڪرسی 

 من هڪ وقنی  و  نبود  اون بودم اشخونه هڪ من. نداشتیم برخوردی

 خییل موضویع ڪی فقط. اشخونه گشتبریم اون رفتم،یم

 امال ڪ طرز  به تڪرسی  انباردار  و  حسابدار . بود  ردهڪ مشغولرو ذهنم
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وی جدید برای دنب منشبه و  بودند رفته تڪرسی  از  نامحسویس ال نیر

 .استخدام بود

خیر نداشت. بنابراین امروز عزمم رو دونستم ماجرا چیه، مهسا همنیم

 سؤال بارهاین در  ازش برم هڪ خریدم جون به رو  خطر  این و  ردمڪجزم 

 .نمڪ

  ڪریس
 

 هایحرف توسط شدنم بسته رگبار  به احتمال درواقع و  بود  بزرگ

 !رسیدیم نظر  به بدییه شمنبه

 امینی . شدم خارج اتاقم از  و  برداشتم رد ڪیم امضا  باید  هڪای رو پرونده

 باد  ڪنڪباد مثل باشه، دیده رو  هووش انگار  من دیدن با  همیشه مثل

ش جلوی. رد ڪ ور اون رو  روش و  رد ڪ ی  هڪ خواستم ازش و  ایستادم میر

 برداشت رو  تلفن گویسی   ر اجبا به هم اون بده؛ اطالع منشبه به رو  ورودم

 ور اون رو  روش باز  و  گذاشت  رو  گویسی .  رد ڪمنش ورودم رو اعالمبهبه  و 

 امخنده اتشڪحر دیدن از . داد  ونڪت برو  عالمت به رو  دستش و  رد ڪ
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 وارد  رسعت به بشه قهقهه به تبدیل لبخندم هڪاین از  قبل اما  بود، گرفته

 صورتم جلوی رو  پرونده و  دادم یهڪت در  به. بستم رو  در  و  شدم دفیی 

 گوشم  به منشبه صدای هڪ خندیدم ریز  ریز  زیر  اون یمڪفتم؛ گر 

 :رسید

ی شده_ ی  ؟خانوم مسعودی؟ چیر

 

، اصال نیم لڪام رو تونستم خندهلعننی  ردمڪیم سیع فقط. نمڪ نیی

ی  من و  لرزید یم هامشونه خنده شدت از . نخندم بلند  بلند   هڪ همیر

یر امینی با اون همه تصو  باز  بردارم صورتم ویلج  از  رو  پرونده خواستمیم

اومد و باز روز از دارش جلوی چشمم یمهای بچگانه و خندهآرایش و رفتار 

 !نو روزی از نو

 

 :منش با حالت متعجنر ادامه دادبه
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 ؟نی ڪچ  شده؟ سارا؟ چرا گریه یم_

 

 شها قدم صدای. شد  شدیدتر  امخنده زبانش، از  گریه  یلمهڪاز شنیدن 

 :گفتیم زمانهم و  شد یم تر ڪلحظه داشت نزدی هر  هڪ شنیدمیم رو 

ی نیم_ ی ؟ چ  شدهچرا چیر
 

 ؟گ

المصب یه دقیقه حرف نزن خب، اصال صداش رو که یم شنیدم 

 !ام شدید تر یم شدناخودآگاه خنده

 :صداش از جایی نزدیک گوشم بلند شد

 .مچ  شده آخه؟ بردار این لعننی رو از جلو صورتت ببین_

ون کشید. انقدر خندیده بودم که اشک زمان پرونده و هم رو از دستم بیر

 .هام جوونه زداز چشم

ی که با پشت دست، اشک هام رو پاک کردم، گلوم رو صاف کردم و همیر

فی زدم زیر خندهی مات و متعجب بهچشمم به قیافه  .منش افتاد باز پ 
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یل روی خندیدنم نداشتم، انقدر خندید ! م که دل درد شده بودماصال کنیی

کردم، فکر کنم بدنم آنرمال خودم هم این حجم از خنده رو درک نیم

 !شده بود

ش نشستبه ی  .منش پرونده به دست رفت و پشت میر

 .هروقت خندت تموم شد بیا و بگو چ  کار داشنی _

 

 مصلحنی  ایرسفه شیدم،ڪهام رو بستم، چندتا نفس عمیق چشم

ی  سمت به و  ردمڪ  .رفتم نشمبه میر

ش ڪیروی مبل نزد ی  :نشستم میر

 امضا  باید  دو  و  بیست یصفحه آریاست، تڪاین پرونده مربوط به رسی _

 .نیست بد  بندازین بهش هم اجمایل نگاه یه بشه؛
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ی   برسه نظرش مورد  یصفحه به تا  زد یم ورق رو  پرونده هڪطور همیر

 :گفت

 ؟خندیدیحاال به چ  یم_

وع  باشه، داده مڪقلقل هڪتا این رو پرسید باز انگار   به ردمڪرسی

 :بست و  رد ڪ امضا  رو  پرونده. خندیدن

م_  .خب موضوع جالب شد، بگو منم فیض بیر

لڪام رو خنده  :گفتم  و  ردمڪ صاف رو  گلوم  ردم،ڪ نیی

ی خایص نبود_  .چیر

 .اومد شڪ یمڪ هاشلب طرف دو  و  رد ڪهاش رو ریز چشم

ی  ر ڪخداروش_ ی  اگه خندیدی، انقدر  و  نبوده خایص چیر  بود  خایص چیر

؟ البد انقدر یم خندیدی تا روده  .بر بشی چ 

ی ڪباور _ ی  نیر  خندم امینی  خانوم رفتارای از  مڪ یه نبود، خایص چیر

ی  گرفت،  .همیر
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 ؟چه رفتارایی _

ی ڪولش _  .نیست مهم نیر

 ؟مگه ازش دیدی رفتارایی  چه شد، اویمڪنجڪنه اتفاقا خییل باعث _

، ویل نیم دونم چرا وقنی من_ وش رو دیده، با اون بینه انگار هو و یمهیچ 

 هڪ نهڪمحیل یمآرایش غلیظش یه جوری عشوه میاد و مثال به من یر 

س و  نگو   .نی 

تویی تا هروقت دلت خواست پس حق داشنی انقدر خندیدی، یم_

 ..بخندی، آزادی

وع   .خندیدن به رد ڪو خودش هم رسی

 :داد ادامه شد  تموم هڪاش خنده

ی من زنه حرف یمدیدی وقنی با من _ ی میاد؟ واسه همیر
چقدر عشوه شیی

ه خندم ترسمیم نم،آخهڪهمیشه بهش اخم یم  ر ڪف بشه، پررو  این بگیر

 .ازش میاد  خوشم نهڪ
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 :لبخندی زدم و گفتم

  ؟پس شما هم بله آقای رئیس_

 هڪخدایی مثل من چیه مگه؟ رئیسا دل ندارن؟ اونم رئیس بنده_

ی . باشه امینی  این منشیش لده و منظم، وگرنه تا اربڪ هڪ هست همیر

ه بودم ردهڪاالن صدباره اخراجش   .رو عمیل یدخیی

 

ی  درمورد  خواستمیم هڪ افتاد  یادم اومد، اخراج و  اربلدیڪتا اسم   رفیی

سم ازش انباردار  و  حسابدار  آروم و  دلیلیر   .بی 

 یهویی  انقدر  چرا  تڪمنش، حسابدار و انباردار رسی راسنی جناب به_

؟ ی ی چ رفیی  ؟بود شده ییر

هاش به هم گره خورد و باز تو همون ژست هام، اخمبا شنیدن حرف

 .جدی و مغرورش فرو رفت
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 نبود، مقدور  براشون ما  با  اریڪی همخواسته بشه؟ ادامهنه چ  یم_

ی   .همیر

 به و  نیست جایز  این از  بیش پرسیدن هڪاز طرز جواب دادنش فهمیدم 

 ار ڪما خدمتش حنی . است سبڪ مانع بیجا  ایستادن معروف، قول

 !عزیز

ش برداشتم ی  .آروم بلند شدم، پرونده رو از روی میر

 .خوام وقتتون رو گرفتم، روز خوشبله درسته، عذر یم_

 

 .رفتم در  سمت به من و  داد  ونڪرسش رو ت

ی چند   بودیم ردهڪ صحبت هم با  تنش بدون هڪ هم رو  ایلمهڪهمیر

 ...بود تعجب باعث
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 منشبه یخونه تو  ردنمڪ ار ڪز ا هڪ شهیم مایه ڪامروز دقیقا ی

ه، اوایل. گذرهیم ی  تقریبا  دیگه. گرمه  همچنان هوا  انگار، نه انگار  اما  پاییر

ی   بنابراین. نمیاد  خونه هستم، منش به یخونه من وقنی  هڪ بودم مطمی 

تیی  ڪی امروز . پوشیدمیم لباس تر راحت ی  رسی  البایسڪ ایحلقه آستیر

ت، اما چون خییل نرم و راحت بود داش بازی ییقه هڪ بودم پوشیده

بودمش. مثل همیشه از گوشیم آهنگ درحال پخش بود و من هم پوشیده

 .درحال پخت و پز

ی  مشغول و  بود  شده تموم نظافنی  ارهایڪ  نوع، دو  اونم بودم، غذا  پخیی

یقورمه ی  .اشتها خوش جناب بود  خواسته هم ساالد  الزانیا، و  سیر

ی دو روز پیش نوزم متعجب از سفارش امروزش ه بودم، آخه تازه همیر

ی خواسته بود و من تا جایی قورمه
ی  طول در  رو  غذا  ڪی فهمیدم، هڪسیر

 .دهنیم  سفارش بار  دو  هفته ڪی
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وقت هم دو مدل غذا سفارش نداده بود. اما امروز هم عالوه بر این، هیچ

 گاز   پای! بود  داده سفارش غذا  نوع دو  هم و  بود  خواسته راریڪغذای ت

 ....هڪ نمڪتاده بودم، برگشتم به ساعت نگاه ایس

 

 به خودم از  دفاع برای مثال  رو  خورشنی  یمالقه و  شیدمڪجیغ بلندی 

 !گرفتم  طرفش

 با  پاش به ڪشلوار  ڪی و  لخت یباالتنه با  آلود خواب پش  عدد  ڪی

 سینه به دست و  بود  ایستاده انیی ڪ به یهڪت هم، در  و  ژولیده موهایی 

 !!!ردڪیم نگاه رو  من

 

؟ یڪت.. ت... تو _  ؟خواییم چ   اینجا  هسنی

 :داد جواب و  گرفت  انیی ڪ از  رو  اشیهڪت رد،ڪباز  هاش رو از همدست
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ش میاد و این همه رس و _ من؟ من دوست بهزادم، نگفته بود دوست دخیی

 صدا  و  رس  مزاحم وقت یه هڪ خوابیدمنیم وگرنه نه،ڪصدا یم

 .زالمادما نشم ردنتونڪ

ی آوردم. چشم هام  مالقه رو   یهو . بود  شده گرد   تعجب شدت از  هڪپاییر

 رد ڪیم نگا  چشم تو  هم پررو  پررو  بود، شده ظاهر  دم و  شاخ یر  غول مثل

 .دادیم جواب و 

ی نگفت؟ اصال تو چ  یمپس چرا به _ ی  واسه خودت؟ منش به من چیر
 

گ

مخت  دیتااف تخت از  شدن بیدار  موقع نمڪ ر ڪف یه؟ڪدوست دخیی 

به خورده  .ضی

 

 مثال  و  شید ڪ موهاش توی دسنی  گرفت،  خودش به ریڪحالت متف

 :ردڪ مرتبشون یمڪ
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  خواییم یعنی  نیوفتادم، تخت از  یادمه هڪنه، تا جایی _
 
 دوست بگ

ش  ؟نیسنی  دخیی

 

ی  و  ردمڪ بهش رو  پشتم زدم، مرمڪ به رو  دستم ڪی  هڪ طور همیر

 :دادم جواب زدم،یم هم رو  خورشت

 .نهڪال به دور، خدا قسمت گرگ بیابون ن، بیر نخ_

 

 :اومد گوشم  نار ڪ جایی  از  صداش بعد  و  شد  وتڪچند لحظه س

. اگه دوست_ ش نیسنی پس االن اینجا تو اوم، چه بویی راه انداخنی دخیی

خونه ی ؟ڪیم ار ڪاش چ  ی خونهآشی   در  و  خوشگل لباس این با  اونم نی

ی قورمه حال ی ی  سیر  !پخیی
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 جریان ڪی باشند، ردهڪ وصل بهم برق هڪرد انگار رو آو تا اسم لباس 

یسیتهڪال قوی  ول قابلمه توی رو  مالقه. شد  بدنم وارد  هامگوش  از  یی

 اگر  هڪ طوری بود، ایستاده رسم پشت درست. چرخیدم درجا  و  ردمڪ

 .بودم بغلش تو  امال ڪ داشتمبریم دیگه قدم ڪی

 لطفا نار ڪبرین _

 :تخس جواب داد

 ؟شهنرم چ  یم_

. رفت یادم لباسم از  و  شدم زدهڪبرین اون طرف، من با دیدن شما شو _

 .شمرد  من تا  نار ڪ برین لطفا 

دی بعد هرجا خواسنی د نه دیگه، اومدی و نسازی ها، اول جواب منو یم_

 ؟اریسی ڪری، ببینم اگه دوست دخیی بهزاد نیسنی پس چهیم
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ی  بود  نڪمم هڪرسم رو تا جایی  یچ رایه برای فرار ه ،دمبو  انداخته پاییر

ون چاه ته از  هڪنداشتم، ناچار با صدایی   :گفتم  اومد یم بیر

ی  ارشم،ڪمن خدمت_  ...همیر

 

؟ خدمت_   هڪاین تا  ردمڪیم باور  بیشیی  زنشی  گفنی یم ار؟ڪچ 
 
 بگ

 !اریسی ڪخدمت

 و  ردمڪ جمع رو  شجاعتم تمام  بارید،یم لماتشڪ ڪت ڪتعجب از ت

ه بود. اما از حالت صورتش یم من هب دقیقا  ردم،ڪ بلند  رو  رسم شد خیر

  آروم و   ردمڪ استفاده گیجیش  حالت این از . رفته ر ڪف تو  هڪفهمید 

 .شدم رد  نارشڪ از  از 
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به سمت سالن رفتم و تند تند و با حرص مانتو و رورسیم رو پوشیدم. به 

خونه برگشتم و دیدم  ی  پشت رفتم. ایستاده همونجا  همچنان هڪآشی 

 :گفت  و  زد  چرچی  نیم. بشه حضورم متوجه تا  ردمڪ صاف رو گلوم  رسش،

؟ یڪعه، _  ؟اومدی یڪ رفنی

 

 .باشه تفاوتیر  امال ڪ هم رفتارم و  روح یر  و  رسد  صدام لحن ردمڪسیع 

 .نسوزه غذام نار،ڪلطفا برین _

 :گفت  و  اومد  نار ڪبا عجله 

ی در چهآخ راست یم_  ببینم، خوبه، خییل هڪحاله؟ بوش گیا، بیا ببیر

 ؟شه خوردشن یمالا

 گذاشتم،یم رو  درش و  زدمیم هم رو  قابلمه محتویات هڪطور همون

 :دادم جواب و  ردمڪ گرد   براش رو  هامچشم

 .نیدڪ صیر  دیگه ساعت ڪشه، باید یاالن؟ نه نیم_
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 بهشون رو  عالقشون مورد  بازی اسباب مامانشون هڪهایی مثل بچه

 گفت،"  باشهمظلویم "با لحن گرفت و   خودش به غمگینی  یقیافه نداده،

 روم جلوی رو  عضله همه اون با  اری،ڪورزش لڪهی و  قد  اون اگر  هڪ

 !طرفم ساله پنج یبچه پش  ڪی با  هڪ ردمڪیم ڪش قطعا  دیدم،نیم

 آب دادن قورت اثر  در  هڪ گلوش  ڪی نارایصی و سیباز دیدن چهره

ی  و  باال  تند  تند  دهانش  به هڪطونش شی هایچشم و  رفت،یم پاییر

ی قورمه یقابلمه ی  لبخند  ناخودآگاه. گرفت  امخنده بود، شده دوخته سیر

 ڪسین باالی ابینتڪ و  رفتم تر  جلو . بست نقش هاملب روی غلیظی 

 برداشتم، خوریماست یپیاله ڪی و  ردمڪ دراز  دست ردم،ڪ باز  رو 

 همالق ڪی برداشتم، رو  قابلمه رس . رفتم قابلمه سمت به و  بستم رو  درش

 .شد پر  تقریبا  هڪ اسهڪختم توی ورشت ریاز خ 

 .گذاشتم  توش و  برداشتم دستم نار ڪ شویڪ توی از  هم قاشق ڪی
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 قابلمه به همچنان اون ردم،ڪیم رو  ارها ڪ این من هڪدر یط زمایی 

ه  .ردڪیم نگاه من اتڪحر  به هم گایه  و  بود  خیر

 :پیاله رو به طرفش گرفتم

 بفرمائید_

 برق هڪهایی زد و با چشم من چنگ از دست شد گفتپیاله رو یم

 .ردڪ ر ڪتش ازم بود  توش خوشحایل

ی ناهارخوری نشست و آروم آروم مشغول مزه مزه  رفت و پشت میر

 .شد پیاله محتویات ردنڪ

 چشید یم  رو  خورشت جوری. بود  گرفته  امخنده واقعا  اتشڪاز دیدن حر 

ی نخو سقورمه ساله چند  انگار  هڪ بست،یم رو  هاشچشم و  ی  !ردهیر

 .شدم الزانیا  مواد  ردنڪمن هم مشغول آماده 

 مشغول آب، شیر  ردنڪ باز  با  و  گذاشت  ڪی خایل رو توی سینپیاله

 .شد شستنش
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 :بهش گفتمرو 

 .شستمشالزم نیست، خودم یم_

 اگه شما . شورمشیم خودمم پس ردمڪ ثیفشڪنه، چرا شما؟ من _

نداری، این  ایظیفهن هیچ و م قبال در  بدی، انجام بهزادو  ارایڪ موظفی 

، معر یادت باشه. درضمن، قورمه یت واقعا عایل بود، محشی ی  نیم ه،ڪسیر

 .نه یا  شهیم حاضی  هڪ دیگه ساعت یه تا  بیارم طاقت تونمیم دونم

 

 :هام نشست و در جوابش گفتملبخند عریضی خود به خود روی لب

 هڪ نمڪنیم ر ڪف منشبه آقای شماست، مال قابلمه این لڪ_

 .خورنیم الزانیا  ایشون احتماال  نم،ڪیم درست الزانیا  دارم رن،بخو 
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 اگه دوما  نمیاد، خوشم نزن، حرف رسیم من با  انقدر  لطفا  هڪاوال _

یقورمه اون لوبیاهای از  دونه یه حنی  من گفتَیمنیم ی  بهش رو  سیر

 .دادمنیم

 الزانیا  واسش گفته  هڪدونسته دست پخت تو چقدر خوبه اونم یم

،ڪدرست  ی هڪ زده حدس قطعا  چون نی ی یا  قورمه از  چیر ی  بهش سیر

 .ماسهنیم

خونه رفت بعد هم ی  .لبخندی زد و به طرف خروچر آشی 

 .وسط راه ایستاد، به سمت من چرخید

 .بایسی  راحت هڪرم ببخشید مزاحمت شدم، من یم_

 

 :من هم با لبخند بهش جواب دادم

 .بگذریم، مراحیم هڪاز اون یهویی ظاهر شدنت _
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 طوری رفت،یم ها اتاق سمت به هڪ طور همون و  رد ڪ ایخنده ڪت

 :گفت  زنه،یم حرف خودش با  داره انگار  هڪ

 بخوابم، من نذاشته ردهڪ صدا  و  رس  انقدر  نا،ڪحاال بچه پررو رو نگاه _

 !شدی ظاهر  یهویی  گهیم من چشم تو  چشم بعد 

اخالق و از همه  طبع و خوشبه نظر شخصیت جالنر داشت، شوخ

 !منش گور به گوریی مقابل اون بهنقطه تر انسان! درستهمم

ی با خودم ف ی حیر  اصال . ردمڪیم ر ڪمشغول پخت الزانیا شدم و در همیر

 اخالقخوش جذاب دم و  شاخ یر  غول یه هڪ نگفت من به منشبه چرا 

ی،قورمه با  مواجهه در  هڪ هست اشخونه تو  ی  ڪی به شهیم تبدیل سیر

نی اومد حتما بازخواستش له؟! یادم باشه وقی پنج شش سا بچهپش 

 خود  از  اون! آخه؟ باشم بدشانس انقدر  باید  من چرا  خدایا . نمڪ

 بود، آقایی  پش  واقعا  نگذریم حق از  ویل. دوستش از  اینم اش،مالحظهیر 
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 انقدر  دریده، چشم منشبه سڪبرع درست نیاورد، خودش رویبه اصال 

 .بپذیرم رو  اشصیغه هاد پیشن شدم مجبور  هڪ رد ڪ بارم هڪتی

 ....اه، باز یاد اون روز نحس افتادم، لعننی 

ی   بودم، ساالد  برای لمڪ و  اهو ڪ ردنڪ ریز  مشغول هڪطور همیر

 و  نگران صدای هم بعدش و  اومد  قفل توی لید ڪ چرخیدن صدای

 :داشتیمبر  قدم تند  تند  هڪ منشبه عصنر 

؟ڪعیل؟ عیل؟ سارا؟ سارا _  ...اه تو؟ هسنی  گوری  ودومڪ عیل جایی

یس   وسط! ردمڪ تعجب بود  صداش توی هڪاز این همه عجله و اسیی

 رو  صدام هڪ رفتیم ها خواب اتاق سمت به داشت و  بود  رسیده سالن

 :درآوردم

 .سالم، من اینجام_
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 درجا  من صدای شنیدن با  هڪهاش متوقف شد. معلوم بود صدای گام

 ثانیه چند  از  بعد . میاد  خونه قسمت دومڪصدام از  ببینه تا  ایستاده

. اومد یم طرف این به مطمئنا  شد، بلند  برداشتنش قدم صدای دوباره

خونه انیی ڪ روی رو  یفشڪ ی  بلند  گام  چند  با  و  رد ڪ پرتاب تقریبا  آشی 

 یر  و  رسوند  من ڪنزدی رو  خودش باشه، رسیده آب به هڪ ایتشنه مثل

قب برد طوری  من نشست. رسش رو به عرویی روبه صندیل روی معطیل

 و  دم و  بست رو  هاشچشم. بود  شده آویزون صندیل پشنی  از  یمڪ هڪ

 تا . بودم عجیبش رفتارهای مبهوت همچنان من. رد ڪ تنظیم رو  بازدمش

ی  پرسیدن برای نمڪ باز  لب خواستم  جدا  هم از  هاشڪپل سوال، اولیر

 .شدند

خواست بازجویی یم انگار  هڪ طوری و  شید ڪ جلو  یمڪخودش رو 

وع نهڪ  .ردڪ رسی

 ؟چرا گوشیت خاموشه_
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 اهو ڪ ردنڪمشغول ریز حالت دلخوری به خودم گرفته بودم. خودم رو 

ف در  منشبه توجیهیر  این از  عمیقا  اما  دادمیم نشون ها لمڪ و   رسی

 با  او  وقت اون ردم،ڪیم هوار  و  داد  رسش االن باید  من. بودم انفجار 

ی من انداخته بو  رو  توپ گستاچی   نهایت  !دتو زمیر

ی  رسم هڪطور همون  :دادم جواب بودم مشغول و  بود  پاییر

 .روشن بوده، حتما شارژش تموم شده و خاموش شده_

 ؟ندیدی هڪبا عجله خودمو رسوندم خونه، عیل رو _

 نشون جوابم به بود  قرار  هڪ العمیلسڪع دیدن برای ردمڪرسبلند 

ه شدم و گفتم هاشچشم رقصان ڪمردم به صاف. بده  :خیر

 یعالقه و  خوابه مهمان اتاق تو  هڪرتون همون دوستتونه منظو اگه _

یقورمه به وافری ی  لڪش بدترین به اونم دیدمش، هڪ بگم باید  داره، سیر

 .نڪمم
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 هڪبرد باز، دم و بازدمش به هم ریخته بود. طوری تو موهاش دست یم

ی حرفی   برای رد ڪیم دست دست. داشت شباهت ندنڪ به بیشیی  گفیی

 به جزء هڪ فهمیدمیم منی  رو  این و  بود  اومده هاشبل پشت تا  هڪ

 .بودم بر  از  رو  عصبانیتش جزء

ی _ ی   ؟نیوفتاد برات هڪ اتفافی ... هڪ اینه منظورم نشد؟ هڪچیر

 ناغافل هم خودش هڪدونستم منظورش از اتفاق حال بد اون روزمه نیم

 نم رفیقش نهڪن این بود ننگرا هڪاین یا ! بود  ردهڪ ڪتر  زهره رو  من

 منظورش حال هر  به! باشه دیده دیده، اون هڪ لبایس مدل همون با  رو 

م نظر  مد  رو  اول گزینه  دادم ترجیح من بود  هڪ هرچ    طبق بر  و  بگیر

 .بدم پاسخ همون

 .نه اتفاق خایص نیوفتاد_
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ی آره ارواح عمه ام، فقط پشه دار و ندار منو دید، آبرومم رفت، همیر

 .دیگه

 

 ؟نشد رار ڪت هڪاتفاق اون دفعه _

 از  منظورم من هڪ داشت ڪگویی جوابش رو نگرفته بود. اون هم ش

 !چیه خاص اتفاق

 .ی اول رو مدنظر قرار دادمباز هم در جوابش همون نظریه

 .نه، حالم خوبه_

 

ی   بدون هم بعد  و  رد ڪ ِمن ِمن یمڪ شید،ڪدسنی توی موهاش   گفیی

 .ها رفتشد و به سمت اتاق بلند  جا  از  ایدیگه حرف
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 ردهڪ تموم رو  ساالد  ردنڪ درست ار ڪای گذشت و من چند دقیقه

 .بودم

 پشیمون بعد  اما . برم خیر یر  خواستمیم برداشتم، رو  گوشیم  و  یفڪ

 صدا  رو  منشبه و  ایستادم شد یم ختم ها اتاق به هڪ هایی پله جلوی. شدم

 .زدم

 

ارج منش ازش خ مان باز شد و بهای گذشت و بعد در اتاق مهچند لحظه

 .شد

 ؟بله_

 .برم دیگه من ندارین ایدیگه ار ڪ اگه شده تموم ارمڪمن _
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 عیل اسمش بودم فهمیده حاال هڪام تموم شد، همون پش تا جمله

ون اومد  و  زد  نار ڪ در  جلوی از  زور  به رو  منشبه هست،  دیگه بار این. بیر

تیی  ڪی بود، مناسب پوشش با   .بود تنش ڪشلوار ورزیسی مش با  آیر  رسی

ی قورمه پس! هڪ نخوردیم شام هنوز  بری؟ خواییم جا ڪ_ ی  چ   من سیر

 ؟شهیم

 

 :ام گرفت، با لبخند جواب دادماز دیدن عجله و لحن گفتنش، خنده

یت آمادهام دیگه، نگران نباش شما قورمهرم خونهیم_ ی ست، روی گاز سیر

 .شهڪداره انتظارتو یم

 

 :گفتم  رد ڪیم نگاهم داشت اخم با  و  ر ڪمتف هڪمنش به بهبعد هم رو 

 با اجازتون، خداحافظ_
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 من یه با  هڪخوردیم دیگه، این بهزادو موندی با هم شام یمای بابا یم_

 تو  الاقل شه،یم ور ڪ اشتهات نی ڪ نگاه بهش خورد، شهنیم عسلم

 .بخوریم شام هم با  بمون

 

 من هم از این فاصله متوجه حنی  هڪ رد ڪبه منش نگاه نافذی به عیل 

 .شدمخفه شو_ مستیی در زبان نگاهش _ 

 !لطفا... نشو  مزاحمشون دارن، یلڪخانوم مسعودی باید برن، فردا _

 عیل به هڪ جوری رد،ڪ ادا  حرص و  ثڪم یمڪبا لطفا آخرش رو 

 در  خویر  اتفاقات قطعا  ، بزنه حرف دیگه لمهڪڪی اگر  فهموند 

 .بود نخواهد  انتظارش

 

 .خداحافظ سالمت، به ینر ب نم،ڪشه پس، دیگه اضار نیمبا_

 .بردیم حساب شفیقش رفیق از  هم اون انگار . اومد  وتاهڪ لجباز  ڪپش 
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 .جوابش رو با لبخند دادم و از خونه خارج شدم

 

 با  باید  هم اشهمه هڪ داشتم ار ڪ یلڪ تڪفردا صبح توی رسی 

 هڪقرارداد، برریس تحقیقایی  تا  چند  برریس. شد یم انجام منشبه حضور 

 ..... و پرونده تا  چند  امضای بودیم، داده انجام  تڪرسی  تا  چند  به راجع

 

 تماس امینی  با . رفتم اتاقم به مستقیم شدم، تڪرسی  وارد  هڪصبح 

 گفت  ادا  و  ناز  هزار  با  هڪ پرسیدم ازش منشبه اومدن درمورد  و  گرفتم

ی  تمام و  قراردادها  ها،پرونده. اومده  به  و  برداشتم رو  بود  الزم هڪهایی چیر

 .افتادم راه منشبه اتاق فر ط

 امینی  جلوی بودم اومده تنگ به اممحموله سنگینی  از  هڪدر حایل 

 .ایستادم

 .گرفت  درد  دستم هڪ زود  فقط اومدم، من هڪاطالع بده _
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هاش رو در حدقه طبق روال این چندوقت، قری به گردنش داد، چشم

ی گویسی تلفن، به بهچرخوند و بعد با ب  .رو اطالع دادمنش اومدنم رداشیی

 :گفت  تفاوت یر  و  آهسته نهڪب من به نگایه هڪبدون این

 .برو تو، منتظرتن_

  .مسئولیتیش طاقتم طاق شدخیایل و یر از این همه یر 

 گلم،  داری درشنی  این به چشمای ماشاءهللا دیگه، نڪباز خب بیا درو _

 ؟پره دستام بینی نیم واقعا 

 

 رد،ڪ باز  برام رو  در  و  شد  ند لب جاش از  حرص با  و  گفت  داریشڪایش 

 .نشست رسجاش هم بعد 

 :رفتم تو و به سمتش چرخیدم

ی در رو هم باید بهت بگم عزیزم؟ واقعا متوجه نیسنی _  ؟امینی جان؟ بسیی

 .وبیدڪاه غلیظی گفت و در رو با عصبانیت به هم 
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ی نایاب حرص خوردن صحنه دیدن از  نایسی  هڪمن هم با حس شعفی 

 و  ها  نڪی زونبر لب به پشت رس چرخیدم.  از ال به الامینی بود لبخند 

ی  سمت به متعجب شد  رد  نظرم از  مبل روی نشسته فرد    اوراق،  میر

 .برداشتمقدم منشبه

 

ی عسیل وسط گذاشتم و روی مبل دو  های توی دستم رو پرونده روی میر

ون دادم   .ردمڪو سالم نفری نشستم. نفسم رو بیر

 اما  رد،ڪ تفا ڪا رسش دادن ونڪت به فقط مواقع ی  ڪمنش مثل ابه

 :گفت  نایهڪ با  و  شید ڪ جلو  یمڪ رو  خودش عیل

 ؟جاڪ اینجا  جا ڪبه به سالم، شما _

 

 هڪ لمایی ڪ جزء به جزء و  صورتش اجزای ڪت ڪشد از تتعجب رو یم

ی  نگاهش. خوند  رد،ڪ ادا  ، وقنی دید بود  آمد  و  رفت در  منشبه و  من بیر
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ون ما  از  دومڪیی از دهان هیچهیچ آوایی مبنی بر پاسخگو  ادامه نمیاد، بیر

 :داد

ی نیم_ ی ؟... بهزاد؟ ... ساراچرا چیر ی  ؟گیر

 

 دست صورتش به اشهمه و  بود  گر نظاره وتڪمنش اما فقط در سبه

 .بود الفگیشڪ از  نشان هڪ شید ڪیم

 :ردڪبه من  رو  باز  شد  ناامید  منشبه از  هڪعیل وقنی 

ی _  هڪ ی بهزاد گفنی ی خونهخونهشما چ  سارا؟ دیروز تو آشی 

، اریسی ڪخدمت ی ! تشڪرسی  بازرگایی  بخش مدیر  شدی یهو  امروز  بعد  همیر

سم تونمیم ه چه اینجا  بی    ؟خیر

ی انداخته بودم، نیم دونستم چه جوایر باید بهش من فقط رسم رو پاییر

متعجب بودم. آخه تا به حال  منشبه العملسڪبدم. از طرفی هم از ع

ی خاطر  به نهڪ جرأت شڪ هڪد پیش نیومده بو  ی  بازخواستش چیر
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 بازخواستش عیل تنها نه هڪ بود  این باورتر  قابل غیر  همه از  و  نهڪ

 از  و  بود  ردهڪ وتڪس مقابلش در  هم منشبه هڪبل بود، ردهڪ

لڪ در  سیع هڪ بود  معلوم رفتارهاش  .داره خودش ردنڪ نیی

صدای بلند و مملو از حرف اومد و با ویسی ما طوالیی شد، باز بهوقنی خام

 :ش گفتمنعصبانیت رو به به

_ 
 

ه چه وفتیتڪبهزاد، ِد لعننی به منم بگو تو این زندگ  ؟خیر

 :داد جواب مڪمح اما  آروم بعد  و  شید ڪمنش اما چندتا نفس عمیق به

 .زنیم عیل، بعدابعدا حرف یم_

ی االن بهزاد، اال_  هڪم ری، االنن. از دیشب داری از زیرش در یمنه، همیر

 طرفی  از  تته،ڪرسی  بازرگایی  مدیر  ارتڪخدمت بینمیم تتڪرسی  اومدم

ه چه اینجا  بهزاد  ندارین، هم با  هم ایرابطه هیچ گهیم  ؟خیر
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ش بلند شد، به ی  مڪمح رو  دستش دو  هر  فڪمنش عصنر از پشت میر

ی  روی یستاد و هر دو دستش ا پشتش. رفت پنجره سمت به و  وبید ڪ میر

 روی من نار ڪ و  برگشت بعد  لحظه چند  . رد ڪرو پشت رسش قالب 

 یدسته به و  ردمڪ جمع یمڪ رو  خودم ترس از  من هڪ نشست مبل

 ڪ با . چسبیدم مبل
 
 نگاهش داشت فقط آروم حاال  هڪ عیل به رو  الفگ

 :گفت  رد،ڪیم

؛ خانوم مسعودی یه بدیه به من داره _ ه ڪهیچ  نیست عیل، هیچ 

ی خاطر به  ارایڪ تو  هڪ رد ڪم پیشنهاد توان پرداختش رو نداره به همیر

 از  ردیمڪ یط هم با  هڪ رو  مبلیعی  یه ماه هر  منم و  نهڪ مڪمڪ خونه

 .بشه تموم تا  نمڪ مڪ قرضش

  

ی  با  بعد  و  رد ڪ نگاهمون ناباور  یمڪعیل اول   ها نڪزون از  ڪی برداشیی

ی  روی از   :گفت  من به رو  میر
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ی چرا اینا رو ت_  بهزاد  ا ی من گفنی یم ه،ڪنها آوردی؟ خییل سنگییی

 .تڪمڪ اومدیمیم

 

. بشه گشادتر   این از  هڪهم جا نداشت  هامو من دهانم باز موند، چشم

ی  تا  انگار  نه انگار  هڪ رد ڪ عوض یهویی  رو  بحث طوری  دقیقه چند  همیر

 .دوستش گوش  زیر  بخوابونه ڪی و  بشه بلند  بود  مونده مڪ پیش

 هایلبخند  اون از  ڪی بعد  اما  رد،ڪمثل من فقط نگاهش یممنش هم به

 .داد دوستش تحویل رو  نایابش

 .ڪمڪگفنی بیایم گه عیل، یمراست یم_

 :بگم تونستم فقط فرمان به گوش  یمهره ڪو من هم مثل ی

 .آوردمشون دیگه_
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ها و منش و در حال برریس پروندهاون روز تا پایان ساعت اداری تو اتاق به

 مورد  موضوع با  رابطه در  حرفی  هیچ دیگه هم عیل. بودیم ها نڪزون

ی  وقت هیچ اصال  هڪ انگار  نزد؛ بحث  .نیومده پیش بحن   همچیر

ی   با  من و  شد  تموم ارمونڪ هڪساعت دو و بیست دقیقه بود   گفیی

ی  نیم نباشید  خسته  روی از  رو  ها پرونده تا  ردمڪ دراز  دست و  شدم خیر

ی   :برداشتشون من از  زودتر  و  رد ڪسنی د پیش عیل هڪ بردارم میر

 .نڪن میارم، تو فقط راهنماییم گه، منه دی_

ام رو های خستهراست ایستادم، با دو انگشت شست و سبابه چشم

دم یمڪ  .ردمڪ تقدیمش ایجانانه ممنون خواسته خدا  از  و  فشی

ی بهزاد، ما تصمیم داریم شب بریم خواد بیای خونهراسنی امروز نیم_

د سال، هم بهزاد یه ان. هم من یه دوری تو شهر بزنم بعد از چنرستور 

 .بخوره اشلهڪهوایی به 

 :گفت  ابرو  و  چشم یاشاره با  و  رد ڪرو به بهزاد 
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 ؟مگه نه بهزاد_

 ردهڪ ولهڪ و  جڪ رو  منشبه هایلب ناچاری رس  از  و  یڪلبخند زور 

 :ردڪ تأیید  رو  عیل حرف رسش دادن انڪت با ! بود 

ون، الزم نیست امروز بیاینآره، شب یم_  .ریم بیر

 

 به اون در  هڪ بود  برپا  عیل از  ویژه ریڪمراسم تقدیر و تشهنم تو ذ

 ریشش بدون و  صاف لپ روی  آبداری ماچ تونستمیم هدیه عنوان

ی   به فقط اما  ارمڪب  از  خداحافظی  از  بعد  و  ردمڪ تفا ڪا باشه گفیی

 .دنبالم اومد به هم عیل و  رفتم در  طرف به منشبه

ی و با خودم گفتم امروز این   لبخند  من حضور  در  منشبه هڪیه بار  دومیر

واقیع و  واقیع حساب اگه البته زنه،یم  .بگذاریم نار ڪ رو  بودنش غیر
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ون رفتم و  ون هم عیل تا  ایستادم نار ڪاول من از اتاق بیر  در  بعد . بیاد  بیر

تر از عیل به سمت  جلو  امینی  به توجیه ترینڪوچ ڪ بدون و  بستم رو 

 .اتاقم راه افتادم

 :بستم رو  در  شدیم هڪوارد اتاق 

ی ممنون، بذارینشون روی این_  .میر

 .هڪ ردمڪن اریڪ نم،ڪخواهش یم_

 

ی گذاشت و ایستاد، دسنی به پرونده  ڪمش شلوار  و  تڪها رو روی میر

 .شیدڪ تنش

 ؟نداری اریڪخب دیگه من برم، _

 نه ممنون_

 با . ردمڪ رمڪخند غلیظ و جانداری هم چاشنی تشلب هڪناگفته نماند 

 .شد خارج اتاق از  عیل و  ردیمڪ ظی حافخدا هم
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 ولڪمو  فردا  به رو  ها پرونده ردنڪ مرتب و  برداشتم رو  گوشیم  و  یفڪ

 عیل جون به رو  دعاش و  خوابیدم سیر  دل ڪی و  رفتم خونه به. ردمڪ

 .ردمڪ

 

منش ایستاده تمان بهفردا مثل همیشه، رأس ساعت شش، جلوی در آپار 

 چ   باید  دقیقا  االن هڪ ردمڪیم ر ڪف این به دست، در  لید ڪبودم و 

 .نمڪ ار ڪ

دم دستم تو  رو  لید ڪ  مردد  نشد، داده جوایر  وقنی . زدم رو  در  زنگ و  فشی

 رسم و  ردمڪ باز  آهسته رو  در . چرخوندم و  انداختم قفل توی رو  لید ڪ

 .بردم تو  در  الی از  رو 

 مگب ردم؟ڪود، آخه االن چطوری باید ورودم رو اعالم یمدار بواقعا خنده

 ؟اومدم یه بگم یاهللا؟
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 !؟دقیقا نمڪب باید  ار ڪچه 

 روز  هر  سڪبرع ردم،ڪدل رو به دریا زدم و وارد شدم. به دور و بر نگاه 

ی  همه امروز  بود، یدهڪتر  خونه توی بمب انگار  هڪ  معجزه طرز  به چیر

 !بود رسجاش آسایی 

 

ی و نظم،  متعجب از این ی  مبل تریندست دم روی رو  یفمڪهمه تمیر

خونه سمت به و  ماختاند ی  ناباوری مالڪ در  اما . ردمڪ تند  قدم آشی 

  !؟نخوردن هیچ   االن تا  دیشب از  اینا  یعنی ! بود  مرتب امال ڪ هم اونجا 

 !نبود هم مرصف بار ڪحنی اثری از ظرف ی

ی مبنی  هیچ ویل ردم،ڪ ڪبه طرف یخچال رفتم و روی درش رو چ  ی چیر

 .شدبر دستور غذای امشب روش دیده نیم
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؟ نعی ی یم امشبم نهڪنی چ  ون برن خواسیی  یادش منشبه این باز  و  بیر

 اون و  بود  نفر  ڪی قبال  مرتبه؟ انقدر  اینجا  چرا  اصال ! بگه من به رفته

 ار ڪ برابر  دو  باید  قاعدتا  نفرن، دو  هڪ االن داشت، پاش و  ریخت همه

 !!رسم بریزه

 

 ؟اومدی یڪم، سال _

ی  خوردم، ویی ڪاز شنیدن صدای عیل ت  رس  پشت به و  دادم رس  ندیلب هیر

ی  طرف اون درست. چرخیدم  .بود ایستاده روم به رو  و  نهارخوری میر

یڪخا اسلش شلوار  ڪی تیی  ڪی با  سیی ی  رسی  تن به سفید  یحلقه آستیر

 .ردڪیم نگاه رو  من منتظر، و  سینه به دست و  داشت

ی _  .االن اومدمسالم، همیر

ون   .نشست و  شید ڪصندیل رو بیر

 ؟شینی چرا نیم_
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ون   و  شیدمڪمن هم به تبعیت از اون، صندیل جلوی دستم رو بیر

 .نشستم

 

ی این گربه_  ؟های گیچر چیه؟ چرا عیر

 .و خودش زد زیر خنده

 

 :ردمڪ نگاهش فریڪ

 اصال غول بیابویی تو چ  یم_
 

 ؟گ

. دهیم دستم ار ڪ! همیشه زبونم بشه باز  موقعیر  هڪلعنت بر دهایی 

 .گرفتم  مدهان جلوی رو  دستم زده خجالت

 زدم، هڪ حرفی  شنیدن از  یا  بود  هامنشڪدونم از دیدن واعیل اما نیم

منده هم یمڪ و  متعجب. شد  بلند  هوا  به اشخنده ڪشلی  نگاهش رسی

 .ردمڪیم
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ه ڪتونم به پای این بذارم خوام واقعا. خندیدنت رو یممعذرت یم_

 ؟ناراحت نشدی

 

 من به رو  زد،یم موج توش خنده هایمونده ته هم هنوز  هڪبا صدایی 

 :گفت

 اما . دیگه نمڪمعذرت چرا؟ حقیقت تلخیه، ویل خب باید قبولش _

 هڪ بود  نگفته بهم پردهیر  و  واضح انقدر  سڪهیچ حاال  تا  وجدانا 

 .ردیڪ یادآوری بهم هڪ مریس ام؛گنده

 

وع  .ردڪبه خندیدن  و باز بلند بلند رسی

 .تم غول بیابویی خب حاال، بسه دیگه، چه خوششم اومده بهش گف_

ی تانگشت اشاره  :داد ونڪاش رو، رو به من به حالت نه گفیی
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 .آ، آ، آ، آ، حسودی؟ اصال از یه خانوم متشخص انتظار نداشتم_

 

 :هام رو در حدقه چرخوندم و جواب دادمچشم

ی تو؟ توهم زدی خودت حالیت گنده  لڪمن؟ حسودی؟ اونم به هی_

 .نیست

 شده، ار ڪ روش ها سال اریه،ڪورزش نیست، گنده  من لڪهی_

 ؟شه آب دلت بدم نشونت امو ڪپ سڪسی خواییم

تش گرفت و خودش رو آمادهی یی هاش رو به لبهو دست ی درآوردن رسی

 .لباسش نشون داد

 

واسه ما  حرفت نیستم، زحمتت به رایصی  نه،ڪنه نه، دستت درد ن_

 .سنده

 .و هر دو با هم خندیدیم
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 و  تخس یچهره خشن، و  اریڪورزش لڪ، هیرسید آدم جالنر به نظر یم

 منشبه با  چطور  موندم فقط. داشت شوچی  شخصیت و  مهربون

 !؟!رفیقه

ی تا آسمونه. نه به این   اون به نه راهه، به رشڪ و  هر  هڪتفاوتشون زمیر

 جا ڪصال معلوم نیست یهو از ا. خوردش شهنیم عسلم من ڪی با  هڪ

 !شد پیداش

 

 ؟رڪچیه؟ رفنی تو ف_

ی _ ی ست؛ آقای بهی نینه چیر  ؟منش نیسیی

ی یم_  آقای بهاوه، همچیر
 

 بهزاد، اونم امعیل من! هست یڪمنش انگار گ

، هڪ توام  بدون رو  جوون آقایون و  خانوما  دارم عادت من ببخش سارایی

 .زنمیم صدا  اسمشون با  فقط پسوند، و  پیشوند 
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، مش_ ی ، نیست، یلڪراحت باشیر ی ی  نگفتیر  ؟منش به آقای نیسیی

 .ی مایم و ددیرفته یه رس خونه یست،نه ن_

. شده احضار  هڪاین مثل رسبزنه، ازشون نرفته اومدم، من هڪدو روزی 

 ؟اینجا میای تو  هڪ دوننیم اشخانواده راسنی 

 

ی  باشه رازی هڪ قراره نفهمن، هم وقت هیچ هڪنه، و قراره _ بیر

 .شدین اضافه االن شمام البته هڪخودمون، 

 

ی زیپ روی لبهاش رو به حاانگشت  :گفت  و  شید ڪهاش لت بسیی

 .تخت خیالت م،ڪمح مڪآ...آ، قرص قرص، مح_

ی شگفت طرز  به هڪممنون؛ خب امروز _ ی  من مرتبه،حاال  جا  همه انگیر

ی برن هڪاین از  قبل نم؟ڪ درست چ   ی ی  چیر  ؟شما به نگفیی
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 و  دور  همیشه بوده، منضبظ آدم همیشه بهزاد  یادمه، هڪجایی تا _

 .مرتبه ورش

 تا  من هڪ بود  ریخته هم به جوری اینجا  اومدم،یم روز  هر  هڪاما من _

ی  فقط ساعت دو   .ردمڪیم اریڪتمیر

 

ه شده بود، معلوم بود به نقطه ی ناهارخوری خیر  ر ڪف به هڪای وسط میر

 .رفته فرو 

 

 ؟نمڪحاال چ  درست _

 

ی نگفت و من ناچار، صداش زدم ی  :چیر

 ؟!عیل آقا؟ عیل آقا ؟ با شمام_
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ی  هان؟_  ؟ی گفنی چیر

، یم_  ؟نمڪگم چ  درست هیچ 

اش آها،... نمڪ ر ڪاوم، بذار ف_  ڪپیر

شو نداریم_  خمیر

ی دیگه ای هم الزم داری بگورم یمخو عیب نداره، االن یم_  .خرم ، اگه چیر

 .نه ممنون_

؟ نه _ ی  ؟ممنونهمیر

ی دیگه ای الزم نداریم_ ؟ خب چیر  .!پس چ 

 .:لبخندی زد و از جا بلند شد

 جواب در  باید  و  خانومیم؛ توام و  ام خانواده مرد  ردمڪ ر ڪفحظه یه ل_

  من
 
 .جیگر نه بگ

 

 .ها رفتی پر از حرص من بلند خندید  و به سمت اتاقبه قیافه 
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ار هیچ جوایر به ذهنم اضطر  مواقع در  ردم،ڪبا حرص رفتنش رو نگاه یم

 !رسید و االن هم از اون مواقع بودنیم

 

 .شیدڪه بیشیی طول نحاضی شدنش چند دقیق

اهن ڪبا ی  به رو  و  سالن وسط رمڪ تانڪ شلوار  و  ڪزرش یمردانه پیر

 :ایستاد من

ی دیگه_  ؟خوایای نیمپس چیر

 .نخیر جناب مرد خانواده_

های تم، و بعد هم مثل بچهاین جمله رو در نهایت حرص و عصبانیت گف

 وننش گوشیم  مشغول رو  خودم و  ردمڪ طرف اون رو  صورتم ڪوچیڪ

 .دادم
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 آشنی  اگه خرمیم ها خوشمزه پاستیل ازون برات خانومم، نڪحاال قهر ن_

 .نی ڪ

 

 روی رو  گوشیم  باشه، ردهڪبا زدن این حرف، انگار بمب ساعنی رو فعال 

ی   برداشتم مالقه ڪی گاز   نار ڪوی شڪ از  شدم، بلند  جا  از  و  وبیدمڪ میر

 :رفتم سمتش به زنان قدم و 

؟ اگه جرأت داری_  .نڪ رار ڪیه بار دیگه ت چ  گفنی

 

ی   به یواش یواش هم اون رفتم،یم سمتش به آروم آروم من هڪطور همیر

وع آن ڪی در  و  رفتیم در  طرف  هم به چشم در  و  رد ڪ دویدن به رسی

 خونه از  رسعت به هم بعد  رد،ڪ بازش و  رسوند  در  به رو  خودش زدیی 

 تند  و  آورد  تو  در  الی از  رو  رسش ببنده، رو  در  هڪاین از  قبل و  شد  خارج

 :گفت  تند 
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 ؟خانومم، خانومم، خانومم، خوبت شد؟ حرصت دراومد_

 .بست نقش هاشلب روی مایی  مرگ شڪو بعد هم لبخند م

 

ی گفتم  :من هم مالقه به دست به طرفش دویدم و در همون حیر

 .اگه جرأت داری وایسا_

 

 .شیطون، نیم خوایم گفت و رسی    ع در رو بست

 به خنده از  بودند  اومده شڪ هڪهایی لب من هم با همون مالقه و 

خونه ی اش مواد  تا  رفتم آشی   .نمڪ آماده رو  ڪپیر

 

بمب انرژی بود این پش، چقدر خوب بلد بود حال بدت رو به 

 !نهڪالحال تبدیل احسن
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اهمیدم، چه نقطهو من هنوز هم نف ی  یڪی اشیی  هست دوست دو  این بیر

 .ردهڪ وصلشون هم به هڪ

 

 ینشانه به رو  دستش هردو  مظلوم، خییل برگشت ار باز  از  هڪوقنی 

اش خمیر  یبسته دستش ڪی تو . بود  برده باال  تسلیم  دست تو  و  ڪپیر

  هایپاستیل ڪوچڪ یبسته اشدیگه
 
 .بود رنگ

گفت. من هم در حال نگینی مد و هیچ  نیماو آروم و با احتیاط جلو یم

 و  داشتبریم قدم مآرو . ردمڪیم تماشاش فقط ها  ایدلمه فلفل ردنڪ

 رو  دستش دو  هر  احتیاط با  امال ڪ رسید، هڪ انیی ڪ به. اومد یم جلو 

ی   .گذاشت  اپن روی رو  بسته دو  هر  و  آورد  پاییر

دست به ایی تو دستم رو داخل بشقاب گذاشتم و چاقو به فلفل دلمه

 چند  رسی    ع رفتم،یم سمت اون به هڪ من دیدن با . رفتم انیی ڪطرف 

 :ردڪ خودش سی   رو  دستش دو  هر  و  تبرداش عقب به قدم
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نه، تو رو خدا سارا، من هنوز جوونم، آرزو دارم، مامانم هنوز منو تو _

، به مادرم رحم   دل به آرزو  نذار  ن،ڪلباس دامادی ندیده، من هیچ 

 .بمونه

 

 .جلوتر رفتم چند قدم

 

ی آروم باش، تو االن عصنر هسنی و متوجه عمق فاجعه_ ای نیا جلو، ببیر

 .نیسنی  داری رو  زدنش رقم د صق هڪ

 

 :گفتم  زد  یم موج توش خنده هڪ لحنی  با  و  ایستادم انیی ڪجلوی 

 تو واسه خودت؟ حالت خوبه؟ رست به جایی نخوردهچ  داری یم_
 

 ؟گ

م نار ڪدستتو بذاری حالم خوبه، اگه اون چاقوی تو _  قول شم،یم بهیی

 .خانومم نگم بهت دیگه دمیم
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 .خندیدم تونستمیم هڪزیر خنده و تا جایی هاش زدم با شنیدن حرف

 !ایتو یه غول بیابویی دیوونه_

 .مخلصیم_

 .رفت اتاقش به و  رد ڪ وتایهڪتعظیم نمایشی 

ی شدم ی  .من هم مشغول آشی 

 

ی هم اومده بود و  ی ی آشی   با  مدام و  بود  ایستاده دستم نار ڪدر حیر

ی  همه به. رد ڪیم وادار  خنده به رو  من اشبچگانه اتڪحر   ڪناخون چیر

ی فن و  فوت از  زد،یم ی ی  مدام و  پرسید یم آشی  خونه بیر ی  در  اتاقش و  آشی 

اش. بود  آمد  و  رفت  اضار  مدام هم عیل پیچیدم،یم هڪ رو  ها ڪپیر

 هڪه و من فقط به خاطر اینبپیچ اون هم رو  ڪی بدم اجازه هڪ داشت

احت خودم یشده خورده مغز  و  اون ڪف به ایدقیقه چند   بدم، اسیی
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دم بهش رو  آخر  یدونه. ردمڪ ولبق  نهایت در  هم اون و  بپیچه تا  سی 

 .نشست انیی ڪ روی رفت و  خندید  بلند  بلند  هم بعد ! رد ڪ خرابش تبحر 

 

ن و وزنه زد مشت واسه من دستای این نیست، من ار ڪ هڪفهمیدم _

 .شماهاست ار ڪزدن ساخته شده،این سوسول بازیا 

 :دادم جواب ردم،ڪیم ستری و  راست رو  اریشڪخراب هڪدر حایل 

، چشم آبیه هم تویی آره تو راست یم_ ، اصال تو خویر
 

 !گ

 .نڪحقیقت مثل ته خیار تلخه، ویل قبولش _

 !باش قبول، تو خوب ما سوسول_

 

اشبقیه پیچیده شده رو داخل فر گذاشتم و بعد از تنظیم  هایڪی پیر

 .سنج، درش رو بستمدما و زمان
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خونه، بر  و  دور  هایپاش و  ریخت ردنڪدر حال مرتب  ی  حس آشی 

 القا  رو  ر ڪف این بهم یه و  بود  شده فعال شدت به هم اویمڪنجڪ

 تو  پس گرفته،  خودمویی  تو  با  رو  خودش انقدر  اون هڪ حاال  هڪ رد ڪیم

س، چه را ازش هم  جاست؟ڪ اشخونه ست؟ارهڪجع به زندگیش بی 

 .....دیگه سؤال هزاران و  شده؟؟ دوست منشبه با  چطور 

 

 برای دادم ترجیح و  زدم لگام اومڪنجڪ ذهن شڪبه اسب رس 

ی سم سؤایل شدن، ضایع از  جلوگیر  .نی 

خونه رو  ی ی  هایصندیل از  ڪی روی ردم،ڪ مرتب هڪآشی    ناهارخوری میر

ین فضویل تصمی و  نشستم م گرفتم برای پرت شدن حواسم از مبحث شیر

 این پش، رسی به گروه دوستانه
 

 .بزنم ی تلگراممتو زندگ

 

ی هڪبرام جای سؤاله _ ی  .پریسنیم چیر
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 .ردمڪرسم رو از روی گویسی بلند 

سم_  ؟چ  بی 

 ؟اومدم جا ڪ از  و  امیڪ من هڪاین_

 .شهبه من مربوط نیم_

 ؟تریساز بهزاد یم_

 نه_

 .تریسیم نمڪا من حس یمام_

سم_  .دلییل نداره از ایشون بیی

ال دلیل نگرد، بهزاد خوِد بهزادو نشناخنی هنوز، واسه ترسیدن ازش دنب_

یه  ی   .بایسی  داشته واهمه ازش باید  هڪخوِد اون چیر

 البته و  شد یم جالب برام داشت بود، پهلو  دو  و  ڪو ڪهاش مشحرف

ی  روی رو  گوشیم.  نندهڪ رسدرگم اشتم و تمام حواسم رو دادم به گذ  میر

 .بحث پیش اومده
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سم_  ؟چرا باید ازش بیی

یس، بل_ ،ڪ دوری ازش باید  هڪنه تنها باید ازش بیی  دور، خییل نی

 ؟گمیم چ   فهیمیم

 

منش های بهها؟ حرفگیج و رسدرگم بودم، منظورش چ  بود از این حرف

 و  نڪام دوری خانواده و  من از  گفت  هڪزد، اون روزی تو گوشم زنگ یم

 جایی  تا  شدم، تر ڪنزدی بهش روز  هر  ارادی غیر  امال ڪ من اون از  بعد 

ی  صندیل یو ر  اینجا، االن، هڪ خونه ناهارخوری میر ی  و  نشستم اشآشی 

 !نمڪیم صحبت دوستش با  موردش در  دارم

 !؟بردیم جا ڪرسنوشت داشت من رو به 

 

حاال ازش  هڪ بشم ڪنزدی ایشون به هڪ ردمڪمن هیچ وقت سیع ن_

 .نمڪدوری 
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، االن تو  هڪتو نخواسنی اما اتفاقات طوری رقم خورده _  برادرانه اینجایی

س ازش، نڪ دوری هڪ مگیم بهت  نهڪ ڪنزدی حس هڪ روزی از  بیی

ین من بهت،  خوب خییل. برادرشم نڪ فرض اصال  دوستشم، بهیی

بودم،  خیر یر  تقریبا  زندگیش از  و  نیستم ایران هڪ ساله دو  شناسمش،یم

ی بودم   پیشش روزی چند  اومدم االن اما . خوبه حالش هڪاما مطمی 

 و  عشق آدم بهزاد . خورده هم به زندگیش ریتم هڪ بینمیم و  بمونم

 و  خودرأی هم خییل خییل و  مغروره، خشنه، بهزاد  نیست، عاشفی 

،یم خودخواهه، اش دوست رسنوشت اگه دویی  تعریف برات رو  دخیی

هیم اتگریه  نمڪ  .گیر

 

 بهم هڪ هایی حرف از  یڪدر  هیچ ردم،ڪمات و مبهوت فقط نگاهش یم

 با  مقابله در  منشبه هڪاین از  نداشتم تصوری هیچ!! هیچ   نداشتم، زد 

 !؟باشه چطور  تونهیم من
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 :فقط تونستم بگم

عیل آقا، من هیچ قصد و غریصی ندارم، اگه االن اینجا هستم به پیشنهاد _

ی طوری برنامهمنش بوده، انگاخود آقای به  هڪریزی شده بود ر همه چیر

 .باشم نداشته ایشون پیشنهاد  قبول جز  رایه من

 

 :با تعجب گفت

 تو به پیشنهاد خودت اینجا نیسنی یعنی یم_
 
 ؟خوای بگ

 .من نه بود  خودشون پیشنهاد  نمڪ ار ڪ براشون هڪنه، این _

ی انداخت و چند لحظه د بلن رو  رسش بعد  رد،ڪ وتڪای سرسش رو پاییر

 :گفت  من به رو  و  رد ڪ

 !موضوع جالب شد، باید باهاش حرف بزنم_

ی  پرید  انیی ڪبعد هم از روی   .رفت اتاقش به و  پاییر
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 ؟گفتنیم من به هڪدونست منش یمچ  از به

 غرق و  دریا  تو  افتهیم آسمون از  یهو  هڪی آیر بود حالم، حال قطره

ی  شهیمگم  شه،یم ی  همه اون بیر  ...انتهایر  آیر

 ،  این مرد؟ چ 
 

 اطرافیانش شده باعث انقدر  هڪچ  بود تو زندگ

 !نداشتم بهش ربظ هیچ هڪ منی  با  نند ڪ برخورد  هشدارگونه

ی   .دراومد صدا  به فر  هشدار  زنگ صدای بودم، ر ڪف تو  هڪطور همیر

اش  روی و  چیدمشون دیس توی درآوردم، فر  از  رو  ها ڪبلند شدم و پیر

ی   .گذاشتم  ناهارخوری میر

 

 .رفتم در  طرف به و  برداشتم رو  گوشیم  و  یفڪ

 با  هڪ ردمڪیم حس بشم، رو بهرو  عیل با  هڪخواست نیم اصال دلم

مستقیم خواست نه،ڪ راهنماییم بخواد  هڪاین از  بیشیی  هاشحرف  غیر

م و  تهدید   .نهڪ تحقیر
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ی  ون خواستم و  ردمڪ باز  رو  در  هڪهمیر  آسانسور  از  منشبه برم، بیر

 بشم رد  نارشڪ از  خواستم و  ردمڪ آرویم و  وتاهڪم سال  شد، خارج

 :گفت  هڪ

 ؟اومدی یڪ_

 

 :ایستادم و به طرفش برگشتم

 .شهمثل همی_

 ؟عیل اومده_

 .من اومدم خونه بود_

 :متعجب گفت

 ؟خونه بود_

 .آره، خونه بود_

 ؟ستاالنم خونه_
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 ؟تونم برمست، حاال من یمبله، االنم خونه_

 

 :ردڪ متوقفم صداش هڪآسانسور قدم بردارم خواستم به طرف 

 نه_

 :چرچی زدم و گفتمنیم

 ؟چ  نه_

 .تونم برم؟ منم گفتم نهگفنی یم_

ه بهم عصنر  هایچشم با  و  رد ڪ ادا  مڪرو چنان محآخرش و نه   بود  خیر

 .نمڪ مخالفنی  نتونستم من هڪ

ون دار  صدا  رو  نفسم و  برگشتم طرفش به املڪ  :فرستادم بیر

 ؟ن با منداری اریڪ_

 .آره، بیا تو_
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 به یمڪخواستم خودش رفت داخل خونه اما من با تأخیر رفتم تو؛ یم

 .بشم مسلط خودم

 سالن وسط. ندیدم رو  منشبه اما  بستم، رسم پشت رو  در  مدش هڪوارد 

 در  اما  بود، بسته خوابش اتاق در  چرخوندم؛ چشم اطراف به و  ایستادم

 .بود باز  نیمه ارشڪ اتاق

 هڪ نمڪ مطلعش اومدنم از  و  برم ارشڪخواستم به سمت اتاق یم

ون مهمان اتاق از  عیل وع انرژی پر  و  بلند  صدای با  و  اومد  بیر  حرف به رسی

 :ردڪ زدن

اشبه به، عجب بوهای خویر به مشامم یم_  هایڪرسه، انگار بوی پیر

 .پخته متشخص و  زیبا  خانوم یه هڪ ایهخوشمزه

 

 .داومد و رو به روم ایستا

 ؟سالمنی  به ردیڪ الهڪ و  شال جا ڪ_
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 خونه_

 .خیال بعدازظهرشانگار برگشته بود به همون قالب شوخ و یر 

مونه، بهزاد پیش مایم و ددی یمری خانومم؟ امشب ذارم بمگه من یم_

خوری، بعد هم راجع به یه مویی اینجا و با مرد خانواده غذا یمتوام یم

 .باید به یه توافقایی برسیم نیم،ڪموضوعایی باید با هم صحبت 

 

 رس  پشت هڪای هام رو به روی صحنهآب دهانم رو قورت دادم و چشم

 خاطر  به رو  مالحظهیر  ڪپش  این دلم تو . بستم بود  گرفته  لڪش عیل

 .ردمڪ لعنت اش،شده رد  مرز  از  هایشوچی 

 واقعا  هڪ دونستمنیم من و  بود  ایستاده ارشڪمنش جلوی در اتاق به

 !؟شه یا خطای دید بودتر یمداره هرلحظه قرمز 

 .زدیم دست طمأنینه و  ثڪبه طرف ما آهسته قدم برداشت و با م

 .اومد خوبه، آفرین، خوشم_
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 :عیل به پشت رس چرخید و گفت

 ؟بمویی  اینا  بابات پیش شام نبود  قرار  مگه اومدی؟ یڪعه، تو _

 ؟چیه؟ عیشتون رو به هم زدم؟ مزاحم خلوتتون شدم_

 سارا، با  ردمڪیم شوچی  داشتم فقط من داداش، نی ڪداری اشتباه یم_

ی   .همیر

 

، تقریبا فریاد زد  :با صدای بلند و خشمگینی

؟؟_ ی زدی، بعد گفنی خانومم، حرف از توافق یمداشنی بهش یمرسما  همیر

 یم و  نی ڪتو چشمای من نگاه یم
 

  ؟بود شوچی  گ

 

 جریان و  بودند  ردهڪدا های گردنش عجیب میل به خودنمایی پیرگ

 .چرخیدیم صورتش توی فقط انگار  خونش
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 یه اخالقم این شنایس،یم منو  هڪ تو  حاال؟ ردیڪداداش تو چرا قایط _

 سارا  با  داشتم فقط االنم شم،یم صمییم همه با  زود  دیگه، بده مڪ

ی  ردمڪیم شوچی   .همیر

 

 :گفتیم فریادوار  رو  هاشحرف هم شاید  زد،یم داد  هڪزد حرف نیم

  ؟آخه چ   یعنی  تو، نی ڪخود شوچی یمیر _

 

 چرا  دونمنیم رفت،یم رسدی به رو  بدنم ترس از  هڪ رد ڪبه من نگاه 

 .شدمیم ضعیف ابلشقم در  انقدر 

 

ی نیم_ ی ؟ ها؟ تو چرا ماتت بردهتو چرا چیر
 

 ؟گ
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 باهاش بشه هڪ ردمڪنیم پیدا  رو  ایلمهڪهیچ بود، ردهڪمغزم هنگ 

هام به هم قفل همه عصبانیتش داد. لبای به این ندهنڪقانع جواب

 .بود شده ڪشده بودند و آب دهانم خش

 

 :گفت  بهش رو  ایارانهڪعیل با لحن طلب

 نظر  سارا  به واقعا  و  ردمڪنیم شوچی  من هڪاصال به فرض محال _

 یم چ   تو  داشتم،
 

 فقط اون دی؟یم جر  یقه واسش چرا  تو  وسط؟ این گ

 خود  از  انقدر  براش نداره دلییل تته،ڪرسی  ارمند ڪو  اتخونه ار ڪخدمت

 !بشی  خود  یر 

 

 طوری وبید،ڪ عیل یسینه تخت به مڪمح دست فڪبه منش با 

ی . رفت عقب به قدم ڪی عیل هڪ  و  وبید ڪیم اشسینه تخت طور  همیر
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ی  در  و  رفتیم عقب به قدم، ڪی قدم ڪی هم اون ی  همیر  عصبانینی  با  حیر

 :آرامش خاص بود، گفت جور ڪی با  توأم هڪ

 .... ترمهم همه از  ارمه،ڪخدمت ارمندمه،ڪ_

 .....زنمه

 

به رو مح  روی و  داد  دست از  رو  تعادلش عیل و  زد  بهش تر مڪآخرین ضی

 به، مبهوت و  مات دومون هر . شد  پرت رسش پشت ینفره ڪت مبل

 .ردیمڪیم نگاه منشبه

م، گوشام اشتباه گفت من چ  چیشم؟ زنش؟ نه، نه، احتماال زده به رس 

ی  منشبه نداره انڪشنیده حتما! آره، حتما اشتباه شنیدم، ام  همچیر

 !!نداره انڪام نه، باشه، زده حرفی 

 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

350 
 

ه  و  بود  زده مرشڪ به رو  دستش ڪمنش هم یهمنش بود، بهی بعیل خیر

، و  برد یم دست موهاش توی مدام اشدیگه دست با   پشت به عصنر

 .شیدڪیم دست گردنش

 نندهڪش ڪدیگه توان تحمل وزنم رو نداشتند، مثل چوب خش زانوهام

به ڪی با  هڪ یڪناز  و  ی  روی زانو  با  من و  شدند  تا  نه،ڪشیم ضی  زمیر

 .افتادم

ی  روی آواری مانند  به من و  افتاد  نارمڪ مفیڪ  .اومدم فرود  زمیر

 

 ؟گه بهزادآره سارا؟ چ  یم_

 .پرسیدیم متعجب هڪعیل بود 

ی دست   هڪفتم و با حالنی هام گر رسم رو بیر
 

مندگ  عصبانیت با  گیچر   و  رسی

 :گفتم  بود  شده توأم

 قرارمون این نبود_
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 دیو  و  صورت شو خ فرد  به بارمڪاش هایچشم ردم،ڪرسم رو بلند 

ت  و  تاب و  پیچ آلود  خون ایحنجره نای از  صدام افتاد، رومروبه سیر

ون به و  خورد   :ردڪ درز  بیر

 !منشقرارمون این نبود بهزاد به_

 

وع   با  رو  سالن عرض و  طول بار  چند  زدن، قدم به رد ڪعصنر رسی

 .نشست من جلوی بعد  و  رد ڪ میی  هاشقدم

دونم یهو یمدونم قرار بود راز باشه، اما ندونم قرارمون این نبود، یمیم_

گم هیچ قصد و غریصی چ  شد؟ دست خودم نبود انگار، من هنوزم یم

، عصبانیتمم   نسبت به تو ندارم، هیچ 
 

یر دلیل بود، خب؟ اصال زندگ

 ر ڪف لحظه یه ،من ردمڪشخض تو به من مربوط نیست، اشتباه 

 .توئه جای مهسا  ردمڪ
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ی هڪنگار تا این حرف رو زد، ا ی  ڪتی صدای ریخت، فرو  قلبم توی چیر

 حال. افتاد  دلم روی ریزی ڪتر  هڪ نمڪ ر ڪف خورد، گوشم  به ضعیفی 

 پام نار ڪ از  رو  یفمڪز جا بلندشدم، ا حایلیر  با . انگار  شد  بدتر  بدم،

ی  قصد  و  برداشتم  .ردمڪ رفیی

 

 ؟سارا_

 .ایستادم اما برنگشتم

 .من آدم بد قویل نیستم _

ام رو دنبال خودش و جسم زخم خورده و پاهام، روحجوایر ندادم 

 .شیدڪیم

ون هڪاز در مجتمع   ماشینم به نگایه و  شیدمڪ عمیفی  نفس رفتم، بیر

 رو نداشتم. راهم رو به طرف  حال وحوصلهاصال  نه،. انداختم
 

ی رانندگ

 .برم شڪتا با  تا  ردمڪ جڪرس خیابون 
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 حال در  قلبم و  روح ر د عمیفی  درد . ردمڪاحساس رخوت و سنگینی یم

 انقدر  یڪ من. رد ڪنیم رهام ایلحظه حقارت حس بود؛ دواندن ریشه

یانش اطراف یهمه هڪ آدیم ڪی ایصیغه زن بشم هڪ شدم ارزشیر 

 جا ڪدونستند...! خدا، منو داری به ورود به حریمش رو بازی با آتش یم 

 زور  به هاماپ و  بود  آویزون جونمیر  بدن نار ڪ رمقیر  هامدست بری؟یم

ی  روی رو، امخسته روح و  تن  شدم، پر  هڪ ردمڪیم حس. شید ڪیم زمیر

 آب حد  از  زیاده وقنی  و  شهیم  آب از  پر  هڪ لیوان ڪی مثل درست

منش برای من، ها و رفتارهای بهشه؛ این حرفریزی داخلش رسریز یمیم

 .شدمیم رسریز  داشتم داشت، رو  حد  از  زیاده آب همون مڪح 

ی  دونه دونه هامڪاش  ...دردهام از  ڪی یاد  به اشهرقطره افتاد،یم پاییر

 

 ڪتاری همون در  نمڪ روشن چرایعی  هڪاین بدون رسیدم، هڪبه خونه 

ی پرتشون مستقیم به اتاق خوابم رفتم. لباس هام رو درآوردم و روی زمیر
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دم رختخواب به رو  امخسته جسم بعد  و  ردمڪ  درحال مدام موبایلم. سی 

 پشت سمج آدم نبود  نڪ ول بار، سه بار، دو  بار، ڪی. بود  دنخور  زنگ

 .خط

 بشن نگرانم و  باشند  خط پشت مادرم پدر  شاید  هڪ این به ر ڪبا ف

 تن و  ردمڪ روشن رو  تخت نار ڪرمق تو جام نشستم. چراغ خواب یر 

ی  ی  از  رو  یفمڪ. ردمڪ بلند  تخت روی از  رو  دردم و  بغض از  سنگیر  پاییر

 .درآوردم داخلش از  رو  مگوشی  و  برداشتم تخت

ی . شیدمڪبه تخت برگشتم و دراز   باز  رو  صفحه قفل خواستم هڪ همیر

 .خورد زنگ دستم تو  گویسی   نم،ڪ

ی جواب دادن و ندادن. در آخرین رهبا دیدن شما ی ناشناس، مردد شدم بیر

ی  ونڪلحظه آی  نگه گوشم  نار ڪ رو  گویسی   و  ردمڪ لمس رو  رنگ سیر

 .داشتم

 ؟بله_
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 گوش  به شڪهای ناآروم ای نفساومد، فقط صدهیچ صدایی نیم

 .رسیدیم

  ؟الو_

 ارتڪ شڪ اگر  یعنی  همراهه، تلفن دستت تو  ڪاسم اون ماسماس_

ی شمارهداشت یم  این چون نه،ڪات باهات ارتباط برقرار تونه با گرفیی

 .همراهته همیشه پیداست اسمش از  هڪ طور همون تلفن

 

لزلش م ی  هڪتعجب شدم، اما تصمیم گرفتم از شنیدن صدای عصنر و میی

 .نمڪ برخورد  مڪمح

دونم اسمش چیه، اما شاید گایه دلت نخواد جواب بعضیا رو بدی، یم_

اش هم به خود ی شخصیه، طرز استفادهحال تلفن همراه یه وسیلهبه هر 

 .شخص مربوطه
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ی من هر چ  یم_  چرا  ماشینتو  ذاری،نیم باهات نمڪخوام خوب رفتار ببیر

دی؟  ؟رفنی  یڪ با  نیر

 :متعجب از لحن بد حرف زدنش، گفتم

 نداشتم، جای بدی هم دلم نیم_
 

خواست با ماشینم برم، حس رانندگ

 االن شڪم ماشینو، حاال اگه بازم مزاحمت ایجاد شده واسه نذاشته بود

 .برمشیم میام

 تو؟ یمچ  داری یم_
 

 ؟رفنی  یڪگم با گ

 .رفتم یڪ با  هڪ وطمرب چه اون به نم،ڪ ر ڪحالش خوش نبود ف

ی یه ڪال ی  :پروندم چیر

 .با آقا جالل رفتم_

یتڪ هڪتا این حرف رو زدم انگار  ، در باروت انبار  به بایسی  زده یر

 .شد منفجر  ثانیه از  شیڪ
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؟ جالل _  تو  با  مگه شدی؟ الل چرا  هان؟ دیگه؟ خریه دومڪچ  گفنی

تتمیر  داداش اون مثل منم ردیڪ ر ڪف نیستم؟  هر  نمڪ ولت هڪ غیر

 ؟نی ڪب خواسنی  غلظ

ی داشتم در مقابلش، جوابم رو  انگار از پشت تلفن جرأت و جسارت بیشیی

 :رسش فریاد زدم

 تو؟ اصال به تو چه مربوطه ت چ  یمهیچ معلوم هس_
 

 یڪ با  من هڪگ

  ؟تو چیه فازت اومدم؟ یڪ با  یا  رفتم

... شوهرتم من نم؟ڪ یادآوری بهت هڪ الزمه ارتم؟ڪمن چ  _

 !شوهرت

؟ االن بود، ردهڪباز دوباره قایط   ؟دیدیم مهسا  جای منو  االنم چ 

اسه من! من و  ورداشنی  بودن شوهر  فاز  هڪبرو بابا معلوم نیست چته _

ی لعننی هم فقط به شه، فهمیدی یا نه؟ اون صیغهجنازمم زن تو نیم

 .ردمڪ قبولش هڪخاطر حرفای یر رس و ته خودت بود 
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 .ردڪیم فریڪ حسایر  رو  من هڪته بود آرامش خایص به صداش برگش

، اونم به مدت _ به هر حال تو اون صیغه رو پذیرفنی و به من بله گفنی

یسی و منم شوهر تو، اه، پس االن زن من محسوب یمهشت سال و پنج م

 رس  منم خب، باشم، نداشته غریصی  بهت نسبت هڪمن بهت قول دادم 

 پذیرای باز  آغوش ا ب من تخت بخوای خودت اگه البته هستم، قولم

ت همه دیگه، مسائل مورد  در  اما  عزیزم؛ حضورته ی  من به بعد  به این از  چیر

ت، فهمیدی؟ همه دوست آمدت، و  رفت شه،یم مربوط ی ات، همه چیر

ت ی  ..چیر

 

 پشت  آدم این از  ترسیدمیم داشتم. داشتیم برم ترس مڪ مڪداشت 

 دونست؛یم محق من به نسبت رو  خودش طور این هڪ منشی به از  خط،

 خودِ  بهزاد ... ازش نڪ »دوری شد یم و ڪا رسم تو  داشت عیل هایحرف
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یه اون خود  ی یس ازش باید  هڪ چیر س... بیی  احساس باهات هڪاز وقنی  بیی

س... نهڪ ڪنزدی  «...بیی

 

 نڪوا گوشاتو   خط؟ پشت ردیڪ غش خویسی  از  نهڪن تو؟ جایی ڪ_

ی   عاشق نی ڪن ر ڪف خودت، با  نڪن خود یر  رایڪف بهت، گمیم چ   ببیر

 هر  روته من اسم هڪ وقنی  تا  نمیاد  خوشم فقط نه، شدم، ابروت و  چشم

،ڪب خواسنی  غلظ   ؟نه یا  فهمیدی نی

 

 پاره حال در  جریان، در  خوِن  شدت از  اعصابم هایرگ ردمڪیم حس

 اما  اومد یم هاملب پشت تا  فریادم صدای و  پرید یم چپم ڪپل. بود  شدن

 عمیفی  نفس. بشه محبوس دهانم توی تا  دمفشی یم هم روی رو  هامدندون

 خفه هامدست با  رو  منش به ذهنم توی بستم، رو  هامچشم شیدم،ڪ
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 شه،یم تزریق بهم داره مڪ مڪ آرامش هڪحس این با  بعد  و  ردمڪ

 :دادم رو  جوابش و  ردمڪ باز  رو  هامچشم

 با  هڪ هسنی  یڪ ردیڪ ر ڪف ردی؟ڪ ر ڪتو بفهم، با خودت چ  ف_

؟یم حرف یجور این من ، منی  ار ڪ صاحب فقط تو  ها؟ زیی ی  اون همیر

 ثبت جا هیچ صیغه اون بخور، آبشو  وزهڪ دم بذار  هم رو  لعننی  یصیغه

خوده، این حس رسه، ادعات یر نشده، پس حرفت به هیچ جا نیم

 .زنهیم هم به حالمو  داره اتمسخره و  خود یر  یتڪمال

 

تتونو به هم زدم ناراحت خوری؟ اومدم خلو چیه؟ از چ  داری حرص یم_

  ؟شدی

وع   :زدن فریاد  به رد ڪرسی

 با  احمقم ایصیغه زن تا  وایسم هڪ زمینیمسیب من ردیڪ ر ڪف_

هدوس   ؟ت صمیمیم دل بده و قلوه بگیر
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؟ متعجب شدم واقعا، حاال یم گیم شناخنی روی من نداره، اما عیل چ 

 !برادرشه عیل قول به جونیشه، جون دوست هڪاون 

 ی یمچ  دار _
 

 ...خییل توئه از  مردتر  خییل عیل ش،ڪ تو؟ خجالت بگ

ایی  یه پس! نی ڪازش دفاع یم_
ی  ...بوده چیر

 

م یاسهڪشنیدن این حرفش، طاقتم طاق شد با  یز  صیر  هم من و  شد  لیر

 :زدم فریاد  رو  هامحرف خودش مثل

؟ حالت خوبه؟ بعدشم اصال فرض تو چ  یم_
 

ایی  یه آره نڪگ
ی  بوده، چیر

  ؟مربوطه هچ  تو  به

 :عصنر خندیدم و ادامه دادم

 خواد،یم منو  اونم خوامش،یم من نڪرس پیازی یا ته پیاز؟ اصال فرض _

 ...و به جهنمبر  هم تو 
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 و  مزخرف یالمهڪم از  الفهڪصدای بوق آزاد توی گوشم پیچید و من 

 .وبیدمڪ پاتخنی  روی رو  گویسی   منش،به با  امنتیجه یر 

ب روی رسم پتو رو با   از  حتما  منشبه هڪ ر ڪف این با  و  شیدمڪضی

منطقیش حساسیت متوجه و  شده پشیمون هاشحرف  به و  شده غیر

 رو  هامچشم رده،ڪشته بزنه گویسی رو قطع ندا حرفی  هڪاین خاطر 

 .بستم

 بازی روانم و  روح با  هم دید یم خائن رو  من منشبه هڪاین به ر ڪحنی ف

 محرمیت اون یواسطه به هڪ بود  ردهڪ ر ڪف چرا  اصال  رد،ڪیم

 ...!؟باشم متعهد  بهش باید  من احمقانه

 

هلو به اون پ این از  آشفته اریڪگذشت و من همچنان با افنیم ساعنی یم

منش دور ام با بهفایدهچرخیدم. ذهنم مدام حول محور بحث یر پهلو یم
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 پیدا  ردنڪ ر ڪف برای مثبنی  موضوع هڪ ردمڪزد. هرچ  سیع یمیم

 عصبانیتش، از  شده برجسته هایرگ اون با  منشبه تصویر  هم باز  نم،ڪ

 و  گرفتیم جون چشمم جلوی بود  عیل و  من یالمهڪم شاهد  هڪ زمایی 

 .ردڪتمام تصوراتم رو زیر و رو یم

ی    نثار  فحشی  هم گاهگه  و  بودم غرق امچندپاره ار ڪاف توی هڪطور همیر

 تو  متعجب و  یدهترس. شد  بلند  آیفون زنگ صدای ردم،ڪیم منشبه روح

 .تپیدیم شدت به هڪ گذاشتم  قلبم روی رو  دستم و  نشستم جام

ون پشت رس هم چ  داشت عجله خییل انگار  بود  در  پشت هڪ شڪ

ون رفتم. روی دیوار زنگ یم  نار ڪزد. مردد از جا بلند شدم و از اتاقم بیر

مات، اون توی تا  شیدمڪ دست اتاق در 
ُ
ل
ُ
 .نمڪ پیدا  رو  برق لید ڪ ظ

 س بر با ح 
 
ی  سمت به دستم، زیر  برق لید ڪجستگ  و  دادم فشارش پاییر

 هڪم رفت ورودی در  سمت به. شد  روشن سالن توی هایمهتایر  از  ڪی
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 بگم اگر  در، پشت شخص دیدن با . داشت قرار  نارشڪ آیفون گویسی 

 .مهڪ هم باز  شدم وبڪمیخ درجا  هڪ

 زنگ صدای با  بعد  یمڪ اما  ندم، رو  جوابش هڪاول تصمیم گرفتم 

 در  صدا  به هم با  زمانهم هڪ آیفون زنگ صدای و  موبایلم گویسی 

فرستادم و گویسی آیفون  گوشم  پشت رو  موهام عصنر  و  الفهڪ اومدند،

لڪ عصبانیتم داشتم سیع هڪرو برداشتم. با لحنی   و  باشه شده نیی

 :گفتم  نشه فریاد  به تبدیل صدام

 ؟نی ڪیم ار ڪاینجا چ  _

 

 توی شهڪیم دست مدام شهیم عصبایی  نی وق هڪاش به عادت همیشه

 اشدیگه دست با  و  برد یم موهاش الی به ال  رو  دستش ڪی موهاش،

بات  .ردڪییل آروم و ریزی به دیوار وارد یمخ  ضی

 درو نڪباز _
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؟ امر دیگه_  ؟ای نداریندیگه چ 

باتش   .شد تر مڪمح و  تندتر  یمڪضی

 دوست خودت اگه ن،ڪگم درو باز دارم با زبون خوش و آروم بهت یم_

 من ات، خونه اومده شب نصف غریبه مرد  یه بفهمن هاتهمسایه داری

تونم بلندترم حرف بزنم، ولوم صدام بد یم نیست، یلڪمش ندارم، حرفی 

 ؟نیمڪخوای امتحان نیست، یم

 ...منشلعنت بهت بهزاد به

 ....لعنت بهت

ی  ی ی داشتم راجع به هرچیر  لعف به حتما  نهڪ صحبت هڪچون یقیر

 رو  ردنڪ باز  یمهڪد و  گذاشتم  رو  آیفون گویسی   نه،ڪیم تبدیلش

دم بعد به سمت اتاقم رفتم؛  و  ردمڪ باز  آهسته هم رو  آپارتمان در . فشی

ی  روی از  رو  امشده ڪمانتوی چرو   اما  ردمڪ تنم و  برداشتم زمیر

ون اتاق از  و  ردمڪ رسم هم رو  شالم نبستم، رو  هاشمهڪد  .رفتم بیر
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ارد خونه شد و در رو خییل آهسته بست، منش هم و ، بهزمان با منهم

د و من ر ڪ بلند  هڪ رو  رسش. رد ڪ ایجاد  رو  صدا  ترینمڪ هڪطوری 

ه و  ایستاد  در  دم همونجا  یمڪرو دید،   سالم و  رفتم جلوتر . شد  ام خیر

 .تو بیاد  هڪ ردمڪ تعارفش ادب رسم به و  ردمڪ

 .ایستاد هیچ حرفی جلو اومد و رو به رومیر 

یمون بیشیی به
ّ
اومد و من برای دیدن چشم یماز این فاصله تفاوت قد

های رس . همون لباسمبگیر  باالتر  رو  رسم یمڪصورتش مجبور بودم 

اهن مردانه  مخمل تڪ و  ڪای، شلوار مشی سورمهشنر تنش بود، پیر

ت و   .قرمز اسی 

 .ات خییل گرمهخونه_

ی این حرف، و هم  مبل ترین دست دم روی و  د درآور  رو  تشڪزمان با گفیی

 .انداخت

 :گیج گفتم
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 ؟چای یا قهوه_

ام نوشیدیی مورد عالقه به راجع ازم تو  هڪمن برای این اینجا نیومدم _

یس، اومدم تا ت  خودم فعیل جایگاه هڪ اومدم نم،ڪ معلوم رو  لیفڪبی 

 .بیارم یادت رو  خودت و 

 .زنیمبشینیم بعد حرف یم_

ی _ ی االن. نه، همیر ایی خب بگو ببینم، پشت تلفن دجا، همیر
ی اشنی یه چیر

 !گفنی یم

 

ونم تو ا منش،به من، دادم،یم دست از  رو  آرامشم مڪ مڪداشتم 

 جمع رو   شجاعتم و  توان تمام. ڪمڪی من، تنها و بدون هیچ خونه

 :گفتم  و  ردمڪ

ی خایص _  !نیست یادم بشه مربوط تو  به هڪچیر
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اهنش اول یمهڪد  :گفت  و  رد ڪ باز  رو  پیر

ای زیادی دارم _ ی  مربوط تو  به همشونم قضا  از  هڪ بگم، هڪاما من چیر

 !شنیم

 

س یمڪ ی. گرفتم  اسیی ی رسیدن نداشتم، اما لحن حرف زدنش و ت برای چیر

س هڪ شد یم باعث بود  شده فرما مڪح  هڪجو سنگینی   وارد  بهت اسیی

 .بشه

 هیچ دید  وقنی  و  رد ڪ نگاهم یمڪهاش رو توی جیبش برد، دست

 :اومد حرف به باز  دم،نیم نشون نشی ڪوا

 ؟خوام بگمخوای بدویی چیا یمنیم_

 

قاطعانه بهش جواب بدم تا بهانه  و  باشم مسلط خودم به ردمڪسیع 

 :دستش ندم
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ی ندارم _ ی سم، تو  توسط دونستنش از  هڪمن چیر  مهم برام االنم بیی

،نیم چ   یا  دویی یم چ   هڪ نیست  خودم به افی ڪ قدر  به من چون دویی

 .دارم اطمینان

 

وع   من دور  و  داشتبریم قدم مڪمح ویل آهسته. زدن قدم به رد ڪرسی

 خواد یم حاال  و  گرفته  رو  مجرم مچ هڪیش پل مثل درست چرخید،یم

 .نهڪ بازی باهاش

یی بود؛ عیل یم_
ّ
ایی قرا  ازت، اومده خوشش هڪگفت خوبه، سخیی

 .بهش نیسنی  میلیر  هم تو  هڪ گفتیم

 :ایستاد اومد رو به روم

 یه منتظر  گفتیم گفت،یم تو  زیبایی  از  و  رد ڪتو چشمای من نگاه یم_

نظرت؟ شبیه یه ام بهویی چیه؟ من شبیه چ  دیم طرفت، از  ستاشاره

  ؟زمینی گویی سیب
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ی _ ...  اگر هم باشه به تو مربوط نیستهیچ  بیر  ...ما نیست، هیچ 

 اششده قفل هم به هایدندون الی از  و  رد ڪبا دست به خودش اشاره 

 :غرید

 اصال  شوهرتم؟ محرمتم، هڪبه من مربوط نیست؟ به من؟ من _

، من اختیار  در  مالڪن به بعد باید تمام و ای از  چیه، دویی یم  چون بایسی

 حاال  و  گفنی   رو  لعننی  یبله اون تو  نخوای، چه بخوای چه شوهرتم، من

 ؟فهیمیم زیرش، بزیی  هڪاین واسه دیره

 

 .رفتم عقب به قدم ڪی من و  اومد  جلو  قدم ڪی

 حرص و  ترس با  ؛ شید ڪ جلو  رو من و  انداخت مرمڪدستش رو به دور 

 :گفتم

 ؟خواییم جونم از  چ   ؛ نڪولم _ 
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 هاینفس و  بود  داده قرار  صورتم با  مماس رو  صورتش هڪدر حایل 

لشڪ داشت سیع هڪ عصبانینی  با  شد،یم پخش صورتم توی داغش  نیی

 :،گفت نهڪ

 ؟ی خانوم جور در نمیامبا سلیقهمن  چیه؟_

س بود یاتپش قلب گرفته بودم، نیم  .... دونم از اسیی

؟ دستتو بردارپرت یم چرا چرت و _
 

 !گ

 ؟جوره سلیقت با  پسندی؟یم اونو  خوبه؟ هڪاون مرتی_

 :ای گفتمگونهبا حالت التماس

میر  من خدا  به. نڪتو رو خدا بهزاد، ولم _  .تقصیر

 

ی فشار  مرمڪبا دستش به   .ردڪ وارد  بیشیی

ی نداری ، پس تسلیمم شو_  !اگه تقصیر
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 :زدم فریاد  نم،ڪخودم رو آزاد  تا  ردمڪیم تقال  هڪدر حایل 

 ...شم، دست از رسم بردارشم، تسلیم توی لعننی نیمنیم_

 

 .رفتم عقب به قدم چند  رسی    ع من و  رد ڪ ول رو  مرمڪ

ام رو مّواجم صورت رنگ پریده افتاده بود و موهایهام شالم روی شونه

 .ه بودندقاب گرفت

 .فرستادمبا دست لرزونم موهام رو به پشت گوشم 

 بدی حس. ردمڪ نگاهش ناباور  و  دوختم بهش رو  یمڪهای اشچشم

 اگه حاال  گنیم بهش و  چیدن رو  پرش و  بال هڪ ایپرنده حس داشتم،

 ...نڪ پرواز  تویی یم

 ...قدر بدهمون

 ...آورقدر عذابهمون
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 دیگه رهایی  اما  رد،ڪ رهام بعد  و  چید  رو  بالم و  پر  ارشڪ بهزاد با این

 !هاش جا مونده بودنداشت چون قدرت پروازم تو دست معنایی 

 ڪ اتشڪدسنی توی موهاش برد، از تمام حر 
 
 .باریدیم الفگ

 ...طور بشه، تو خودت باعث شدیخواستم اینمن نیم_

 :داد ادامه و  رد ڪ ن  ڪم

 خودتم اینو  نیست، جلودارم سڪهیچ نمڪب اریڪام ه بخو من اگ_

،یم خوب م، ات هسنی و من ازت فاصله یمهخون تو  االن اگه پس دویی گیر

 به هڪ نفعته به پس گم؟یم چ   فهیم یم... بشه هڪیعنی من نخواستم 

 حرفم به گوش  هڪ وقنی  تا  نار،ڪ بذاری رو  لجبازی و  نی ڪ گوش  حرفم

 نذار، من دم رو  پا  و  باش خویر  دخیی  پس سارا، هستم رسقولم منم نی ڪ

 ؟فهمیدی

 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

374 
 

رو به روم بودم. یه آدم چقدر  ی غرور و خودپسندیمات اسطوره

 رومروبه مرد  درمورد  اشاندازه ڪشتونست حق به جانب باشه؟ یر یم

  رو  صدام انگار  اما  بندازم راه هوار  و  داد  خواستیم دلم...!! نداشت انتها 

 ...ردندڪنیم یاری صوتیم تارهای. دمبو  داده دست از 

 :تگف  دوباره دم،نیم نشون العمیلسڪوقنی دید هیچ ع

 ؟فهمیدی یا نه_

 فڪ رسد  هایڪرسامی روی همونجا  و  دادم انڪبه ناچار رسی براش ت

ی  نشستم، سالن  ضعف احساس. وارفتم جورایی  یه نه، هڪ نشسیی

ی  رو  رسم ت،رفیم سیایه هامچشم. جسیم هم روچ هم ردم،ڪیم  دو  بیر

 .بستم رو  هامچشم و  گرفتم  دستم

 .م شنیدمڪچند لحظه بعد صداش رو از جایی نزدی
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 فشارت حتما  رسد، ایڪچ  شد؟ حالت خوبه؟ پاشو از رو این رسامی_

 .بلندشو شه،یم بدتر  حالت طوریاین افتاده،

 باال  ناخودآگاه رو  رسم. گرفت  دستش تو  و  رد ڪهام رو از رسم جدا دست

 .ردمڪ باز  رو  هامچشم و  آوردم

ش شدم ی ه به دو گوی ارسار آمیر  ...خیر

 یمتو چشمانگار یه آدم دیگه 
 

 ...ردڪهاش زندگ

 هاشچشم تو  هڪ شڪروم، انگار نقاب بود واسه اون بهاین آدم رو 

 حس شد،یم تزریق امی   و  رگ به داشت غرینر  آرامش... داشت خونه

 ...ونڪس

 لرزون یتیله... گرایید یم گریم  به مڪ مڪهام داشت رسدی دست

ی  هاشچشم رو آهسته توی  هامدست و  بود  نوسان در  دوچشمم بیر

دهاش یمدست  ...فشی
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 ویل ردند ڪیم برخورد  هم با  هاموننفس آورد، جلوتر  یمڪرسش رو 

 رو  خودشون راه دومڪ هر  شدند،نیم قایط هم با  هڪ بود  اینجا  عجیب

 .ردندڪیم پیدا  دیگری صورت سمت به

 رد؛ڪآور عمل یمام پیچیده بود و مثل خوابعطر خوشبوش زیر بینی 

هام در آغویسی داشتند و سد مقاومت چشمل عجینر به هممی هامڪپل

 !شد بلند  و  رد ڪ ول رو  هامدست ناگهان هڪ بود  شدن ستهڪحال ش

 بدون و  برگشت من سمت به برداشت، رو  تشڪبه طرف مبل رفت و 

 :گفت  نهڪ نگاهم هڪاین

احت _ ، برو اسیی ی  .فعال برم، منم ن،ڪپاشو از رو زمیر

 

 خونه از  داشت،بریم دستپاچه یمڪ ردمڪیم حس هڪهایی و با قدم 

 .شد خارج
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 رسوخ بهم هاشدست از  هڪرسدرگم بودم، گیج شده بودم از این حش 

 و  بود  ردهڪ آروم رو  امگسیخته  لجام روح بدجوری نگاهش مخدر . رد ڪ

 ...بود بخشیده گرما   رو  دلم هم هاشسنف گرمای

ی بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و   به هڪ ردمڪسیع از روی زمیر

 ...بگم نه گشت،یم خودخوایه و  مغرور  مرد  حوش و  حول هڪ ارمڪاف

 

 امضای برای وقنی  حنی  نداشتیم، هم با  برخوردی هیچ تڪامروز توی رسی 

 باشه بگه بهم هڪ گفت  امینی  به برم، اتاقش به خواستم هم پرونده ڪی

لم د تو  دل اما  رفتم خونه به شد، تموم هڪ اریڪ ساعت! بعد  برای

 ...برم بهزاد  یخونه به هڪنبود 

 هامو دست هڪ دیشب از  شاید  بهزاد؟ شد  برام یڪبهزاد؟ راسنی از 

 اسم به و  بودم ردهڪ پیدا  جرأت دیشب از  هرحال به...  شایدم گرفت،
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 از  بعد  بود، سخت فقط صدازدنش اول بار  همون انگار  زدم،یم صداش

 ...بود شده طبییع اون

 هڪدونستم ن جلوی در آپارتمانش بودم، نیمساعت پنج بود و من اال

 هایی حرف با  باشه، اونجا  عیل و  تو  برم ترسیدمیم! نه یا  بزنم زنگ باید 

 بودم داده دست از  بهش نسبت رو  اطمینانم امال ڪ زد  دیشب بهزاد  هڪ

 از  بعد . نبود  تأثیر یر  موضوع این روی هم بهزاد  تهدید  شدن عمیل البته و 

 توی رو  لید ڪ تو؛ برم هڪ گرفتم  تصمیم ردنڪا پ اون و  پا  این یمڪ

 صدا  و  رس  پر  رو  در  و  تو  رفتم. ردمڪ باز  رو  در  آهسته و  چرخوندم قفل

 مبل روی رو  یفمڪ. بشه اومدنم متوجه هست خونه شڪ اگه تا  بستم

خونه به و  گذاشتم ی  بشقاب تا  چند  فقط نبود، زیادی ار ڪ رفتم، آشی 

 در  روی. بودند  شده چیده ڪینس توی هم روی مرتب اونم هڪ ثیفڪ

ی هڪ ردمڪ ڪچ  رو  یخچال ی  و  ردمڪ باز  رو  درش. نبود  روش چیر

اش  .بود دیس همون توی نصفشون هڪ دیدم رو  ها ڪپیر
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ی در به گوشم خورد، رسی    ع به پشت  تا در یخچال رو بستم صدای بسیی

ی  روی رو  چمدونش هڪرس چرخیدم و عیل رو دیدم   به و  شید ڪیم زمیر

 در  دم رو  چمدونش ردم؛ڪجا ایستاده و نگاهشفت. همونر یم در  طرف

خونه طرف به آهسته هایی قدم با  و  گذاشت ی  انیی ڪ پشت و  اومد  آشی 

 هاشدست به رو  اشیهڪت و  گذاشت  اپن روی رو  دستش دو  هر . ایستاد 

 .داد

 خواهش ازت اما  زده، بهت حرفایی  چه دیشب بهزاد  هڪزنم یم حدس_

 .نی ڪن باورشون هڪ نمڪیم

 ثڪم یمڪ از  بعد  هم اون و  ردمڪیم نگاهش وتڪمن همچنان مس

 :داد ادامه هاشحرف به دم،نیم نشون نشی ڪوا هیچ دید  هڪاین و 

ی تو _  و  تو  به راجع زدم، حرف بهزاد  با  یلڪمن دیشب بعد از رفیی

 منم. رد ڪ ار ڪان فقط گفتم  بهش هرچ   اما  بهزاد، جاییر  حساسیت
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ذاره، این محرمیت داره روش تأثیر یم هڪ نمڪ ثابت بهش هڪاین واسه

  ؟ردڪ ار ڪ دویی چ  مجبور شدم اون حرفا رو بهش بزنم، یم

 :داد ادامه هم اون و  دادم ونڪرسم رو به عالمت نه به چپ و راست ت

 .و برادری باهام گالویز شدبعد از این همه سال دوسنی _

 : زد خندی ڪت

، بیاره مو ڪزنه فب هڪ بود  ردهڪشه؟ مشتشو آماده باورت یم_ ی  پاییر

 حال به وای عیل، حالته به وای گفت  و  انداخت دستشو  راه وسط ویل

ون زد  خونه از  بعدم هردوتونه،  و  بود  شده تر آروم برگشت وقنی  البته. بیر

 حرفام اثبات خاطر  به فقط رو   ا ار ڪ این تمام هڪ گفتم  بهش منم

 .ردمڪ

 

 :گفتم  تردید  با  و  ردمڪباالخره دهان باز 

 ؟ب، اون چ  گفت وقنی فهمیدخ_
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 .برداشت انیی ڪ روی از  هم رو  هاشدست و  گرفت  اپن از  رو  اشیهڪت

 هڪ زیی  به هڪ نداشته انتظار  من از  هڪهیچ  پیچوند، فقط گفت _

 شده، راحت بابت این از  خیالش االن و  باشم داشته چشم اشهخونه توی

ی   !همیر

 :متعجب از رفتار ضد و نقیض بهزاد گفتم

ی _   ؟همیر

 :داد جواب بود  تشڪ ییقه ردنڪ مرتب مشغول هڪدر حایل 

، انتظار حرف دیگه_ ی  ؟ای داشنی آره همیر

 :دستپاچه و هول گفتم

 ...نه، نه_

 :به سمت در رفت و به سمت من برگشت
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، ما مردا خاصیتمونه، ذاره روی بهزاد تأثیر یماین محرمیت بدجوری داره _

 ناخودآگاه نه،ڪ پیدا  ربط بهمون یڪمدر  هیچ بدون حنی  شڪاگه اسم 

 !...بشه خیر  به ختم هڪ امیدوارم فقط. شیمیم حساس روش

خونه خارج شدم و به سمتش رفتم، در چند قدمیش ایستادم و  ی از آشی 

 :گفتم

 ؟حاال رینیم جا ڪمنم امیدوارم، _

 ندارم، رو  شڪ اینجا  من زندگیم، و  ار ڪگردم فرانسه، رس دارم بریم_

 .برای دیدن بهزاد و تغییر حال و هوا اومده بودم فقط

 .از آشناییتون خوشحال شدم_

 .ردڪی چمدونش رو گرفت و بلندش دسته

ی _ ی دیگه، با بهزاد لجبازی نمنم همیر  حرفش به ن،ڪطور، فقط یه چیر

 سابق؛ روال به برگرده و  بشه عادی براش اوضاع مڪ مڪ تا  نڪ گوش

 .بانو، خداحافظ سارا  نمڪیم موفقیت آرزوی برات
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ون خونه از  و  رد ڪدر رو باز    اگر  و  اما  و  سؤال تا  هزار  با  رو  من و  رفت بیر

 .گذاشت  تنها 

 

 مقایسه عیل هایحرف با  رو  بهزاد  رفتارهای و  ردمڪیم ر ڪف هڪخوب 

 حساس داشت بهزاد . بردمیم ی   هاشحرف درسنی  به بیشیی  ردم،ڪیم

 .بینمون ایجاد شده بود هڪ بود  محرمینی  خاطر  به این و  شد یم

ی ظرف خونه رفتم و مشغول شسیی ی ها مانتو و شالم رو درآوردم و به آشی 

 .شدم. چندتا بشقاب بیشیی نبود و شستنشون زود تموم شد

 تمگرف  تصمیم نبود، ایدیگه ار ڪ چون و  ردمڪ ڪهام رو خشدست

م تماس بهزاد  با  هڪ سم ازش غذا  درمورد  تا  بگیر  .بی 
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به زدم. همیفم درآوردم و روی اسم بهڪگویسی رو از توی  زمان منش ضی

ه ، صدای وییر ی با برقراری تماس و پیچیدن صدای بوق آزاد توی گویسی

ی  خونه وتڪموبایل هم توی س  .شد انداز طنیر

 برای رو  اطراف دم،و ب داشته نگه گوشم  نار ڪ رو  گویسی   هڪطور همون

خونه زدم و  توی چرچی . گذروندمیم نظر  از  صدا، عامل ردنڪ پیدا 

ی تلویزیون دیدم. جلو رفتم و برش داشتم،  گویسی موبایل بهزاد رو روی میر

نده برام جالب بود  .اسم تماس گیر

 .بود ردهڪ سیو ..." سارا اسمم رو "

 ...سارا سه نقطه

 نڪ ر ڪف ؟! گذاشته  نقطه سه جاش به هڪاش چ  بوده یعنی ادامه

 .خنده زیر  زدم بلند  و  جون، سارا  باشه، جون اشادامه

  ؟خندیچیه؟ به چ  یم_
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 تپش شد، منجمد  هامرگ تو  خون گوشم،  نار ڪاز شنیدن صداش اونم از 

 .چرخیدم رسم پشت به آهسته من و  شد  زیاد  واریدیوانه طور به قلبم

 .بودم بغلش تو  من داشتبریم ایدیگه قدم اگر  بودیم، رخ به رخ امال ڪ

بود و گویسی بهزاد هم تو  گوشم  نار ڪداری بود، گویسی خودم حالت خنده

 .ام بوددست دیگه

 .ی خاموش گوشیش نگایه انداخترسش رو جلوتر آورد و به صفحه

ی خندهبه چ  داشنی یم_  ؟داری توش دیدیخندیدی؟ چیر

ی  از  نه یواژه  فقط اما  بدم، بهش توضیح یلڪ تا  ردمڪرو باز دهانم  بیر

ون به هاملب  .شد پرت بیر

ون دستش رو باال آورد و گ  تعادل انگار . شید ڪوشیش رو از دستم بیر

ی  دستم هردو  چون خورد، هم به هامدست  .افتاد پاییر

هام رو بستم، تو دلم تا ده شمردم و به آب دهانم رو قورت دادم و چشم

ی طرز احمقانه  خودم به و  خوبه حالم هڪ ردمڪای به خودم تلقیر
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همون فاصله  در  همچنان بهزاد . ردمڪ باز  رو  هامچشم بعد  مسلطم؛

 .رفتایستاده بود و با گوشیش ور یم

 :گفتم  و  ردمڪی مصلحنی رسفه

 سؤال ازتون امشب شام بهراجع هڪگرفتم من داشتم با شما تماس یم_

ی  روی گوشیتون  دیدم هڪ نمڪ  .تلویزیونه میر

 .ردڪیم نگاه من به دقت با  و  بود  هردڪرسش رو بلند 

 ؟خب؟ این چیش خنده داشت_

  گل  توی ردنڪام، مصداق بارز گیر معنای واقیع وضعیت اون لحظهبه 

 اسمم بعد  ینقطهسه اون به گفتمیم! آخه؟ گفتمیم چ  ! بود 

 !؟ردمڪیم پر  رو  خایل جای داشتم بگم خندیدم؟یم

 

 انبار  توی هڪ شڪ مثل من و  ر،ڪدر و پی ذهنم آشفته بازاری بود یر 

 ردنڪآشفته بازار در حال زیر و رو  اون توی گرده،یم سوزن دنبال اهڪ
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 باوری قابل صدالبته و  نندهڪقانع توجیح بتونم شاید  تا  بودم ارمڪاف

 !نمڪ پیدا  سؤالش برای

ه نگاهم یمهمون ب زیر  رد،ڪطور خیر  و  تاب داشتم نگاهش یتازیانه ضی

ی  خاطر  به بود  مونده مڪ. دادمیم تسد از  رو  تحملم  موضوع همچیر

 :اومد حرف به خودش هڪ دربیاد  مڪاش ایپاافتاده پیش

اش_  ور ڪ رو  اشتهام بعضیا  هڪ دیشب خورم،یم رو  یا ڪشام همون پیر

 .بخورم شام نتونستم ردن،ڪ

 

د یم ی  دست دست یمڪ. رد ڪرسما داشت موضوع دیشب رو بهم گورسی

ی   برای ردمڪ  پشیمون بعد  اما  بود  اومده زبونم ڪنو  تا  هڪ حرفی  گفیی

 :گفتم  فقط شدم،

 .بسیار خب، پس من برم دیگه_
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 ناچار  به من و  گرفت  رو  دستم مچ هڪ بشم رد  نارشڪخواستم از 

 .ایستادم

 در مورد عیل_

 :نگذاشتم حرفش تموم بشه،رسی    ع تو حرفش اومدم

 .دونم، خودش بهم گفتیم_

 :ازآلود گفتاش گرفت و ر حالت متعجنر به چهره

 !!؟دقیقا چ  گفت بهت_

... نبود  بد  هڪشدم؟ نه، به خدا بدجنس یم یمڪبد بود اگر من هم 

یع واجب نمڪیم ر ڪف حنی   بدجنس گایه  مرد  این مقابل در  هڪ بود  رسی

 !بشم

 :دادم جواب خونشدی مالڪام زدم و در تفاویی به چهرهنقاب یر 

 .ردڪحرفای خویر زد، روشنم _

 .ردمڪتقدیم نگاه گیج و مبهوتش  ند حرص دراریو بعد هم لبخ
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 !خودشیفته آقای ڪی_ ڪی

 

ون بخواستم مچ دستم رو از حصار تنگ انگشت  او  اما  شمڪهاش بیر

 .نگذاشت و  رد ڪ تر تنگ رو  حصار 

 ؟وایسا ببینم، چ  گفت بهت_

ی حاضی به معاوضه نبودم، حالت  ی ینی اون لحظه رو با هیچ چیر شیر

 ارشڪش گرفتار   هڪمثل بیر خشمگینی بود  نگاهش و لحن حرف زدنش

  این به ایدیگه لبخند !! خودآزار  و  الفهڪاندازه  همون به باشه، شده

 شبیه بیشیی  خودم نظر  به هڪ زدم، رسدرگیم از  رهایی  برای تالشش همه

 !لبخند تا  زنند یم مقابل طرف سوزوندن برای هڪ شد  پوزخندی

 ؟بهت گفت  چ   بینم بگو  ،را سا ها نده من تحویل وند ڪانقدر لبخند ژ _

 هرچه و  بارید یم رد ڪیم ادا  هڪایی هواژه ڪت ڪعصبانیت و حرص از ت

 و  تر تنگ هم او  هایانگشت حصار  شد یم تر طوالیی  من وتڪس
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 آخ زمانهم و  ردمڪ نگاه رسگردونش هایچشم به. شد یم تر ڪدردنا

ی  از  جویی مڪ ون هاملب بیر  .اومد بیر

داد. انگار ن یمهاش داشت خودش رو نشو باز اون آدم توی چشم

 .باهام حرف بزنهخواست یم

 راه هاشڪپل و  شدند  باز  مچم دور  از  دیگری از  پس ڪهاش یانگشت

 بعد  ثانیه چند . بستند  رو  هاشچشم توی شخص اون و  من ارتباط

 :گفت  و  شید ڪ صورتش به دسنی  گشود،  هم از  رو  هاشڪپل

 برو_

! فقط گفت برو! انگار  ی  یپوسته از  ایالیه بود  قرار  هڪهر بار همیر

 .دادیم ترجیح قرار  بر  رو  فرار  بشه، افتهڪیده به دورش شپیچ سخت

 املڪ آرامش با  رفتم، شالم و  مانتو  طرف به و  گذشتم  نارشڪاز 

 .چرخیدم طرفش به برداشتم؛ رو  گوشیم  و  یفڪ هم بعد  و  پوشیدمشون

 خداحافظ_
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 سیع هڪ آهسته هایی قدم ا ب هم من و  داد  ونڪفقط رسی برام ت

 خارج خونه از  نم،ڪهم بهشون اضافه  بودن مڪمح یمڪ ردمڪیم

 .شدم

 

 وقت هیچ گفتیم. اومد نیم تڪرسی  به دیگه مهسا  هڪچند روزی بود 

 من پیش هڪاین خاطر  به فقط هم وقته چند  این نبوده، ردنڪ ار ڪ آدم

 .شد نسلڪ برادرش لطف به هم اون هڪ اومدهیم باشه

 تڪی رسی مرهروز  اتفاقات از  من زدیم،یم حرف هم با  هرشب انڪماڪ

 بود  نتونسته مدت این هڪ ارهایی ڪ از  هم اون و  گفتمیم براش

  فعل به قوه از  رو  ها اون تا  بود  ردهڪ پیدا  فرصت حاال  و  بده انجامشون

 .نهڪ تبدیل
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امروز جمعه بود و روز تعطیل، مهسا شب گذشته یط تماس تلفنی بهم 

ش قراره امروز  خودش، قول به هڪاد اطالع د  !نهڪباز  اینجا  رو  چیی

بازیش مراسم بعد  به ده هڪ ردمڪعاجزانه ازش خواهش   اجرا  رو  چیی

ه نهڪیم مڪدر  چون هڪ گفت  هم اون و  نهڪ  گستاخیم  این از  حاضی

ش دقیقه پنج و  ده و  نهڪب رو  لطف این حقم در  و  بپوشه چشم  تو  رو  چیی

 .نهڪ باز  من یخونه

بیدار بشم. ساعت  زودتر  هڪ شدم مجبور  ردنڪر غذا درست خاطبه 

 حمام به اول هڪ گرفتم  تصمیم. شدم بیدار  هڪتقریبا هشت و نیم بود 

ی  برای بعد  و  برم   اما  نم؛ڪ اقدام مهسا  محبوب رفسڪ خورشت پخیی

 گویسی .  رد ڪ خطور  ذهنم به ایموزیانه ر ڪف برم حمام به هڪاین از  قبل

طع شد. ق تا  خورد  بوق انقدر  گرفتم؛  تماس باهاش و  برداشتم رو  موبایلم

 بود  آخری به مونده ڪی بوق نمڪیم ر ڪبار فدوباره تماس گرفتم و این

 .پیچید گویسی   توی آلودش خواب و  دورگه صدای هڪ



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

393 
 

 ؟بله_

 .هنوز خوایر  هڪتو _

 ؟صبچ یلهڪ نمڪ ار ڪخواسنی چ  پس یم_

 پیشم میای داری مدت همه این از  بعد  ن،ڪپاشو خودتو خوشگل _

یت بیایا همون با  خواییم عشقم، ی  ؟بروها و سیبیالی چنگیر

 بابا توام اول صبچ؟ زده به رستچ  یم_
 

 ؟گ

 :حالت لویس به صدام دادم و گفتم

 .آره خب از عشق تو زده به رسم جیگر_

ی شدم _ یت یه هڪنه، واقعا مطمی  ی  نهڪن سارا؟ خوردی چ   شده؛ چیر

ی  ی چیر ی  ؟ها زدی؟ میر

 .شهڪرتو یمانتظا رفسڪ خورشت هڪ، فقط زودتر بیا گلمنه  _

 صدای با  هزار، رو  رفت یهو  انرژیش هڪام تموم شد، انگار تا جمله

 :گفت  شادایر  و  رسحال
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 پخت دست اونم رفسڪای جونم، فدات بشم من مهربونم، خورشت _

 به برو  عشقم، دلتم ور  دیگه ساعت نیم من ها،داره خوردن جونم سارا 

 .بیام من تا  برس رفسڪ خورشت

 

ی  تا  هڪام گرفت، انگار نه انگار ودنش خندهب مو ڪاز این همه ش  همیر

 یرسیده بلوغ به تازه نر  هایپنگوئن صدای مثل صداش قبل دقیقه چند 

 !داد رویه تغییر  یهو  اومد  رفسڪ خورشت اسم تا  بود، شمال قطب

 :با خنده جواب دادم

 عجله هم خییل خواد نیم حاال  م،نداری بیشیی  هڪیه دونه مهسا خانوم _

،ڪ یه ساعت دیگه هم بیای خوبه، بیا وردستم وایسا الاقل چهار تا   تا  نی

ی یاد بگیر ازم، پس فردا شوهر  ه رو  دامنمون آهش ردیڪچیر  !نگیر

 یه با  هڪ باشه خداشم از  باید  بررس  ڪخب حاال توام، اون مرد خا_

ی   .نهڪیم ازدواج بانویی  همچنیر
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  هایچی و ش یمڪبعد از 
 
مهسا، گویسی رو  یآینده شوهر  درمورد  همیشگ

 .رفتم حمام به و  ردمڪقطع 

ب ون اومدم. یدوش ضی تیی  ڪالعجیل گرفتم و بیر  ڪمش ڪشلوار  و  رسی

 بود، شده فر  حمام از  بعد  همیشه مثل هڪ رو  موهام و  پوشیدم آدیداس

 عطر  یمڪ ردم،ڪ مخترصی آرایش. ردمڪ رها  دورم خیس طور همون

خونه مقصد  به رو  اتاق و  زدم ی  .ردمڪ ڪتر  آشی 

ی ذهنم مدام به سمت بهزاد  ی ی آشی   اتفاق از  بعد . شد یم شیدهڪدرحیر

 هڪ خونه توی. نداشتیم هم با  برخوردی دیگه اشخونه توی شب اون

 هڪ رفتم اتاقش به امضا  برای چندباری فقط هم تڪرسی  توی نبود،

 وتاهڪ یلمهڪ چند  و  خداحافظ و  سالم ڪی به الممونڪم لڪ

 .شد خالصه بینشون
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 زیادی نم،ڪیم دقت رفتاراش به زیادی دارم هڪدونستم خودم هم یم

ی  اراشڪ به نسبت   و  شدم ریزبیر
 

 ر ڪف بهش زیادی مڪ ڪی ها تازگ

 !ردمڪیم

 

 ار ڪاف فایل شیدم؛ڪ ار ڪبا به صدا دراومدن زنگ آیفون دست از 

 به در  ردنڪ باز  برای و  بستم ذهنم توی رو  منشبه بهزاد  به مربوط

 .رفتم آیفون سمت

هام تا آخرین درجه گشاد شد. یدن مهسا و شخص پشت رسش، چشمبا د

 .برداشتم رو  آیفون گویسی !  رد؟ڪیم ار ڪاون اینجا چ  

 ؟بله_

 :مهسا با لبخند جواب داد

 .سالم سارا جان_
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 جایی هم ایستاده بود 
 عنوان هیچ به باشه، دید  توی املڪ هڪلعننی

م اشیدهناد شد نیم  .اون راه به بزنم رو  خودم مثال  و  بگیر

 :باالجبار گفتم

 .منشسالم عزیزم، سالم جناب به_

دم رو  نڪدرباز  لید ڪ  :دادم ادامه و  فشی

 .بفرمائید تو_

ی  وریڪ گره  هڪدرحایل   مغرور  لحن همون با  بود، انداخته ابروهاش بیر

 :گفت  همیشگیش

من مجبور شدم  سالم خانوم، ممنون، مهسا ماشینش خراب بود _

 .برسونمش، باید برم

ی  رو  دستم و  چرخوندم حدقه در  الفهڪهام رو چشم  دارمنم موهای بیر

 .شیدمڪ

 .باشیم خدمت در  چای یه باال، بفرمائید  نمڪخواهش یم_
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 هڪ حایل در  هاش،اخم همون با  و  رد ڪ ثڪم آیفون به رو  یمڪ

 :گفت  د ر ڪیم هدایتش داخل به و  بود  گذاشته  مهسا  پشت رو  دستش

 نشن، ناراحت مسعودی خانوم هڪاطر اینبرو تو مهسا جان، منم به خ _

 .رمیم و  خورمیم چای یه تو  میام

 .بفرمائیدی گفتم و گویسی آیفون رو با حرص گذاشتم

ه، مرد
َ
 گهیم بعد  آدم، یخونه ندازهیم رو  خودش زور  به خودشیفته، ڪا

 به مسعودی خانوم نشن؛ ناراحت مسعودی خانوم هڪاین خاطر  به

ش هفت
ّ
 ...ه نیومدن تو ناراحت بشهواس هڪ خندیده جد

 

 باز  رو  مدمڪدر رو نیمه باز گذاشتم و با حالت دو به اتاقم رفتم. در 

ون لبایسچوب از  رو  لباسم تریندست دم و  ردمڪ  ساپورت. آوردم بیر

ی  بلوز  ڪی همراه به ڪمش ی  حلقه سارافون و  سفید  بلند  آستیر  آستیر
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ش بسته بودند. در نق نامنظیم طرز  به قرمز  رز  هایگل  روش هڪ سفید 

 :رسید گوشم  به سالن از  مهسا  صدای هڪهام بودم حال پوشیدن لباس

 ؟جایی ڪخونه آهای صاحب_

 بستمیم رو  سارافون هایمهڪد هڪولوم صدام رو باال بردم و در حایل 

 :گفتم

 .تو اتاقم مهسا جان، االن میام، شما بفرمائید بشینید_

 

ه  ڪرسی    ع ی  باال  و  ردمڪ جمع نڪتا حد مم رو  موهام و  برداشتم گیر

 .بستم

 قرمز  رورسی ڪی هام،رورسی لبایس چوب از  و  رفتم مد ڪبه طرف 

 .ردمڪ رسم عجله با  و  برداشتم

هام اطمینان پیدا جلوی آینه رفتم و وقنی از مرتب بودن خودم و لباس

ون اتاق از  زدن عطر  یمڪ از  بعد  ردم،ڪ  .رفتم بیر
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بهزاد درست پشت به من و روی  های وسط سالن رفتم؛به طرف مبل

 و  بود  درآورده رو  شالش و  مانتو  هم مهسا  بود  نشسته نفریسه یاناپهڪ

 از  نایسی  هڪ یڪزور  لبخند  با  و  زدم دور  رو  ها مبل. بود  نشسته نارشڪ

 .رفتم طرفشون به بود  بهزاد  وقتیر  حضور 

 .خییل خوش اومدین_

 .قدم شدهسا برای روبویس پیش لند شدند و مهردو از جا ب

ی  ڪمهسا ی ی  شلوار  با  بود  پوشیده اربنی ڪ آیر  شومیر  بهزاد . روشن آیر  جیر

تیی  هم ی  همراه به سفید  گرد   یقه رسی ه آیر  جیر ت تڪ و  تیر  ڪمش اسی 

 مثل. بود  زده شونه باال  به رو  هم، رو  لختش و  ڪمش موهای بود، تنش

 .پوش خوش و  ساده امال ڪ همیشه،
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یس و روبویس با م  یشعله داشتم سیع هڪهسا، درحایل بعد از احوالی 

 مهسا  هڪ نمڪب اریڪ یا  بزنم حرفی  مبادا  تا  نمڪ مڪ رو  حرصم

 :گفتم  بهزاد  به رو  بشه، ڪو ڪمش

منش؟ خییل خوش اومدین بفرمائید بشینید خوب هستید جناب به_

 .لطفا

 جاش رس  اخم ا ب ها ار ڪطلب مثل و  گفت  ڪدر جوابم خییل ممنون خش

 .نشست

خو  ی  دنبالم ڪارد جوجه مثل هم مهسا  هڪنه قدم برداشتم به طرف آشی 

 :گفتم  آهسته و  برگشتم سمتش به. افتاد  راه

ی  برو  جا؟ڪتو _  .تنهاست زشته داداشت، پیش بشیر

 دریاب رو  رفسڪ خورشت چنده؟ یلو ڪ داداش بابا، نڪولش _

 !رفسڪ خورشت من، خواهر 

 :گفتم  دادمیم هلش ها مبل طرف به هڪدر حایل 
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ی حاال، در ضمن زشته دخیی ح هڪهنوز _ اضی نیست عزیزم، برو بشیر

 .برو باشه، مو ڪانقدر ش

 ساله پنج هایبچه مثل درست هڪدستم رو پس زد و با لحن دلخوری 

 :داد جواب بود  شده

 !نوازیت مهمون این با  شتیمونڪخییل خب بابا، رفتم، _

خونه به و  دادم تحویلش چر ڪلبخند  ی  .رفتم آشی 

ی رو از قبل آماده   تعدادشون به فقط بودم، ردهڪخوشبختانه همه چیر

 .ردمڪ اضافه ڪی

. رفتم سالن به و  گذاشتم  سینی  توی رو  ها  چنگال و  ارد ڪها و بشقاب

 .گذاشتم  چنگال و  ارد ڪ و  بشقاب ڪی سڪهر  برای

ی شدمهسا نیم  :خیر

 ؟ڪمڪبیام _

 .ندارم اریڪنه عزیزم _
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ی  خو سینی به آ با برداشیی ی  های ڪیڪ اپڪبار ظرف نه برگشتم. اینشی 

 .رفتم سالن به باز  و  برداشتم رو  بودم پخته هڪ الیی ڪش

 .وبیدڪهاش رو به هم زده دستمهسا با دیدن ظرف توی دستم، هیجان

 زن هڪ نڪن ڪوای آخ جون، یعنی عاشقتم سارا، اگه پش بودم ش_

 .بودی خودم

محسوس، نگاه خشمگینی به مهسا  امال ڪزاد من و مهسا خندیدیم، اما به

 بیشیی  هڪاین خاطر  به هم من. رفت من به هم ایغّرهچشم و  رد ڪ

 :گفتم  مهسا  به رو  و  خندیدم بلندتر  دربیاد  حرصش

 .عزیزم توئه روز  امروز  ال ڪآره دیگه، _

 :دادم ادامه و  زدم بهش ڪچشم

،ڪش ڪیڪ_  .دارچینی  چای الیی

به زد و چندبا شهادست فڪزده با مهسا هیجان ر روی زانوهاش ضی

 :گفت
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 .بگو اون از  بگو، رو  رفسڪوای وای، خورشت _

 رسرسی ر ڪتش و  برداشت ڪی ردم،ڪخم شدم و اول به بهزاد تعارف 

 .ردڪ

ی  با  زمانهم ردم،ڪ تعارف هڪبه مهسا   امال ڪ ڪیڪ اپڪ برداشیی

 :گفت  جدی

ز امرو  دیگه رسیده، ذهنم به هڪ وقتیه چند  ریڪگم سارا، یه فیم_

ی  همه البته نم،ڪ عملیش هڪتصمیم گرفتم    تو  جواب به چیر
 
 بستگ

 .داره

ی  روی رو  ظرف بود، بشقابش داخل ڪیڪ اپڪسه تا   و  گذاشتم  میر

 .نشستم

 ؟ریڪچه ف_

ی  نگاهش هڪدرحایل   در  بشقابش داخل هایڪیڪ اپڪ و  من بیر

 :داد جواب بود  نوسان
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مت، بیام بعد  بدم، جنسیت تغییر  برم هڪاین_  ؟؟ نظرت چیهها  بگیر

 و  رد ڪ اخم من به جدی امال ڪهر دو با هم بلند بلند خندیدیم. بهزاد اما 

 :گفت  مهسا  به رو 

؟یم هڪاینا چه حرفایی _  .دیگه بسه زیی

 :داد رو  جوابش زد یم موج توش خنده هڪمهسا هم با صدایی 

 دیگه بیاری، عروس بابا  مامان واسه نداری عرضه هڪچیه مگه؟ تو _

 .ارشمڪدست به  مجبورم دمو خ 

 .و باز بلند خندید

خونه سمت به و  ردمڪ نثارش ایدیوونه بود، لبم به هڪبا لبخندی  ی  آشی 

 .رسید گوش  به بلندش صدای باز  هڪ رفتم

 .ی تو عشقمام، دیوونهآره خب من دیوونه_
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ها رو تعارف سه تا چای خوش رنگ ریختم و باز به سالن برگشتم. چای

ی ی با  هم مخود و  ردمڪ  نار ڪ ینفرهڪت مبل روی فنجون، ڪبرداشیی

 .بود نشسته اخمو  و  عنق هڪ بهزاد  به ردمڪ رو . نشستم مهسا 

ی دوست دارین یا نه؟ اگه دوست ندارین نیم_ دونم شما هم چای دارچیر

 .براتون بیارم افهڪنس

 از  هڪت ڪی هڪ درحایل مهسا  بزنه، حرفی  بخواد  بهزاد  هڪقبل از این

 :زد جواب دادش رو رس چنگال یمبشقاب یو ت هایڪیڪ

 .خورهبهزاد عاشق چای هل داره، اما چای دارچینی هم یم_

 :گفت  شڪیڪهای پر از چنگال رو به دهان برد و با همون لپ

 ؟مگه نه بهزاد_

 

 رو  چاییش فنجون بود، مشهود  صداش توی امال ڪ هڪبهزاد با حریص 

ی  روی از   :رفت ا مهس به ایغره چشم و  برداشت میر
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مون یم_
َ
 !جادو وروره بزنه حرف شڪدی مگه تو ا

 :شد وند ڪهای مهسا ژ لب

 .به تو رفتم داداش گلم_

 .ای از طرف بهزاد بودی دیگهغرهو جوابش چشم

ی  هایبحث یاد . اومد  شڪهام با دیدن بحث بینشون، ناخودآگاه لب  بیر

 خویر  یرابطه نیمڪ ازدواج هڪاین از  قبل. افتادم سعید  و  خودم

 ...شتیمدا

 

ی  در  البته شڪیڪبهزاد بعد از خوردن چای و   و  ها شوچی  بیر

ی  عزم و  شد  بلند  جا  از  مهسا، هایپرویی هڪتی  .ردڪ رفیی

 .ممنون از پذیراییتون_

 :رو بهش گفتمبه تبعیت ازش، از جا بلند شدم و 
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یف ردم،ڪن اریڪ نم،ڪخواهش یم_ ی  داشته تشی  در  ناهار  باشیر

 .باشیم خدمتتون

 منونخییل م_

 :ردڪرو به مهسا 

 ؟ری خونه یا بیام دنبالتمهسا عرص خودت یم_

 .رمیم خودم داری ار ڪ اگه دنبالم، بیا  نداری ار ڪاگه _

 .خودت برو پس، آژانس بگیر _

 .باشه_

 رسویس سمت به و  شد  بلند  جاش از  مهسا  و  ردند ڪاز هم خداحافظی 

دستش رو  رفتم، شرس  پشت. رفت در  طرف به هم بهزاد  رفت؛ بهداشنی 

ه روی هڪ  صدای ولوم با  و  برگشت من سمت به گذاشت  در  دستگیر

 :گفت  پایینی 

 .نره یادت خوام،یم رفسڪمنم فردا خورشت _
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 :دادم رو  جوابش بود  گرفته  فرا  رو  من هڪبا موج تعجنر 

؟ اگه دوس داری بمونخب چرا االن نیم_  .مویی

 :زد نادرش لبخندهای اون از  ڪی

بهت ندازه، حق داره مهسا راجعبدجور آدمو به هوس یمبوی غذات _

ی ف  .نهڪب رایی ڪهمچیر

  

! بود؟ جنسیت تغییر  منظورش نهڪن ری؟ڪمنظورش چ  بود؟ چه ف

 !شدم سفید  و  رسخ یمڪ

 .مهسا نهڪهای مسخره زیاد یماز این شوچی _

 

 با  حنی  هڪ ردمڪچرخید و من حس یمنگاهش روی صورتم یم

 رسخ هاملپ لحظه اون هڪ مطمئنم. نهڪلمسم  تونهیم هم هاشچشم

ه هامچشم به. بودند  شده رسخ  :شد خیر
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 ؟ذاری بشناسمتچرا نیم_

ی  با  زمانهم و  رفت و  رد ڪبعد هم در رو باز   رسویس از  هم مهسا  در، بسیی

ون  :گفت  بلند  و  اومد  بیر

  ؟رفت_

 

نم بتو  تا  ردمڪیم باز  رو  رورسیم گره  هڪبه طرفش برگشتم و در حایل 

ون بفرستم، آهسته و گیج گفتمنفس حبس شده  :ام رو بیر

 .آره، رفت_

  ؟حاال برده ماتت چرا  تو  ر،ڪخداروش_

خونه سمت به هڪو در همون حال  ی  .رفت آشی 

 .امروز دادی خجالتمون رفس؟ڪبیا ببینم چه خیر از خورشت _

 لحظه همون در  زمان ردمڪمن همچنان همونجا ایستاده بودم، حس یم

 من خواستیم رد؟ڪجوری یمش شده بود؟ چرا اینه، چهشد وقفمت
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؟ هڪ بشناسه رو   سؤال عالمت ڪی برام بود  شده منشبه بهزاد  چ 

 ...بزرگ

 

 !برات نگم هڪاه، چته بابا؟ بیا دیگه، بیا _

 بلند  خودش حرف این زدن از  بعد  و  بود  نشسته اوپن روی هڪمهسا بود 

 .خندیدیم بلند 

ی از ش م و شیدڪدسنی به صورتم   مهسا، ردنڪ ڪبرای جلوگیر

 :افتادم راه اتاقم طرف به و  ردمڪ صورتم یضمیمه هم یڪزور  لبخندی

 .نمڪ عوض لباسامو  نڪاالن میام، صیر _

 

 نفس تا  چند  ردم،ڪهام رو با همون بلوز شلوار آدیداس عوض لباس

 .رفتم سالن به و  شیدمڪ عمیق
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 از  پر  بشقایر  هڪاین تفاوت با ما مهسا هنوز هم روی اوپن نشسته بود، ا

 .بود خوشگیل قرمز  سیب ندنڪ پوست حال در  و  بود  نارشڪ میوه

 دخیی  به و  زدم نار ڪ رو  روزهام این مرموز  مرد  به مربوط ار ڪتمام اف

 در  پردازی رویا  و  ردنڪ ر ڪف به تمایل شدیدا  هڪ درونم لجباز  یبچه

 رو  ار ڪین ا احتم خواب موقع و  شب هڪ دادم قول داشت، بهزاد  مورد 

 .سیاه نخود  دنبال فرستادمش و  نمڪب براش

 :هام نشوندم و رو به مهسا گفتملبخندی روی لب

حیف اون سیب، آخه نادون، آدم سیب به این خوشگیل رو پوست _

  ؟نهڪیم

ی گفت بهت بهزاد_ ی  ؟اومدی؟ چته سارا؟ باز چیر

 دست هرگونه از  دور  به لحنم ردمڪسیع 
 
 :باشه پاچگ

ی نه، _ یم نیست ی نچیر ی  .هڪگفت بنده خدا، منم حالم خوبه چیر
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 :گفت  افانهڪموش و  رد ڪ نگاهم یمڪ

 .هر دوتون عجیب شدین_

ی هڪآب دهانم رو به طور محسویس قورت دادم و ترجیح دادم  ی  نگم چیر

 .ردهڪ ڪش جا ڪ تا  مهسا  ببینم تا 

 :داد ادامه و  رد ڪ ثڪم یمڪ

ی از  مدام ردهڪجدا  رو  اشخونه وقنی  از  هڪاون از بهزاد _ ی   و  آشی 

ه،یم ایراد  ما  داریخونه  اش،خونه رفتیم مامان با  هڪ هم دوبار  ڪی گیر

 به انقدر  هڪ دیشبم. گازه  روی حاضی  هم غذاش و  مرتبه جا  همه دیدیم

 هم امروز . تو  پیش میام بگم بهش شدم مجبور  هڪ پیچید  من پای و  پر 

ی  ردمڪ ار ڪ هر  هڪ  ، یهو ود ها الم بس دیشب تا  نشد، روشن ماشیر

امروز روشن نشد! بعدشم دیدم آقا داداش حاضی و آماده از خونه اومد 

ون و بهم گفت بیا من یم دویی چیه تر یمرسونمت، از همه عجیببیر

  ؟سارا
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 زد،یم دهنم توی قلبم و  بود  نشسته تنم به عرق ردم،ڪ وتڪباز هم س

سم فرط از  شده ڪخش هایلب  بهش و ر  و  ردمڪ باز  هم از  رو  اسیی

 :گفتم

 ؟چ  _ 

 :ردڪ ریز  یمڪهاش رو چشم

 تازه! رد ڪن مخالفت اصال  تو  یخونه بیام خوامیم فهمید  وقنی  هڪاین_

 وقنی . یسی یم سفید  و  رسخ نهڪیم نگات تا  هڪ توام! باال  اومد  خودشم

 یم گفته،  بهت چ   گمیم هم
 

 در  زدن حرف مدل این! خدا  بنده هیچ   گ

هو تعجب بز زبون تا اونم بهزاد  مورد  ی  !رانگیر

 یاری ذهنم و  بود  شده قفل زبونم بود، خورده هاملب به وتڪمهر س

. بدم رو  مهسا  جواب و  بچینم هم نار ڪ درست رو  لماتڪ تا  رد ڪنیم

ه هم مهسا  نگاه و  شد  طوالیی  یمڪ هڪ وتمڪس  از  گرفتم  تصمیم تر،خیر
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و وارد  زدم دور  رو  اوپن. نمڪ استفاده چپ عیل یوچهڪ یشیوه

خونه آ ی  رو  صدام رفتمیم گاز   اجاق طرف به هڪطور شدم. همونشی 

 :ردمڪ بلند  یمڪ

ی  ار ڪها؛ تو خونه یر توام یه پا خانوم مارپل بودی ما خیر نداشتیم_  نشسیی

 اشڪ مهسا، یسی یم ا ڪزن خاله این شبیه داری. دیگه داره عوارضم این

ی گفنی یم ی  .ردیمڪغیبت یم و  ردیمڪیم ڪپا هم با  خریدمیم هم سیر

 هڪاین بدون مهسا  هڪهایی بعد هم بلند زدم زیر خنده؛ خنده به واقعیت

 یبچه دخیی  و  وبید ڪ صورتم توی رحمانهیر  باشه، باخیر  من حال از 

 ...بود گذاشته  ناسازگاری بنای باز  شنیدنشون با  درونم بازیگوش

 

رو  بار خدا  ای بینمون نیوفتاد و من بابتش هزاراناون روز اتفاق دیگه

 رد،ڪیم اویڪنجڪ دیگه مڪ ڪی مهسا  اگه چون ردم،ڪ ر ڪش

 .دادمیم رو  جوابش چ   باید  واقعا  دونستمنیم
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 ساعت روز  هر  مثل. نیومد  تڪفرداش بهزاد رو ندیدم چون اصال رسی 

 ردنڪ باز  با  و  چرخوندم قفل در  رو  لید ڪ. بودم آپارتمانش در  دم شش

 ها مبل از  ڪیشه روی یو مثل همدرآوردم  رو  شالم و  مانتو . شدم وارد  در،

 از  خواد،یم رفسڪ خورشت امروز  هڪ بود  گفته  قبل از  چون. گذاشتم

 .بودم آورده رفسڪ خودم با  خونه

. شدم امدیگه هایار ڪاول خورشت رو بار گذاشتم و بعد مشغول انجام 

 هم خودم اشتهای حنی  هڪ بود  پیچیده خونه توی خویر  بوی انقدر 

 انجام برای اریڪ دیگه و  بود  شده تموم ارهامڪه بود. شد ڪتحری

 غذا  بودم  منتظر  و  بودم شیدهڪ دراز  نفری سه مبل روی نداشتم، دادن

 هم روی رو  هامچشم. برم و  نمڪ خاموش رو  زیرش تا  بشه حاضی 

احت بهشون یمڪ تا  گذاشتم  هڪ بود  گذشته  چقدر  دونمنیم. بدم اسیی

، خ پریدم.  جا  از  در  خوردن هم به صدای با   ...وابم برده بودلعننی
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 .شدم بلند  جا  از  عجله با  و  شیدمڪدسنی به موهام 

 .بهزاد درست روبه روم و پشت مبل ایستاده بود

 لبخندهای همون از  ڪهر دو دستش رو روی پشنی مبل گذاشت و با ی

 :گفت  من به رو  نایابش

، وچولو؟ڪچطوری دخیی _ و مشقات بود؟ برده خوابت نازی، آچی

 ؟عمویی نوشنی 

 .رفت هوا  به اشخنده ڪو شلی

 :شیدمڪهای بهزاد، ابرو در هم متعجب و گیج از حرف

وع ن_  !ها نڪباز رسی

 

 هڪ لحنی  با  و  رد ڪ اشاره من به دست با  خندید یم هڪدر همون حال 

 :گفت  زد یم موج توش خنده
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 آخه این چیه پوشیدی ؟ یه نگاه به خودت بنداز تو آیینه، حاال نگفنی _

 ؟چندیم السڪون، لته عموج چند سا

وع   !خندیدن به رد ڪو باز رسی

 دیگه االن رفتم، ها اتاق طرف به پررویی  مالڪمبل رو دور زدم و با 

 باز  رو  مهمان اتاق در . بود  میون در  حیثیتم آبرو  پای نبود  جایز  خجالت

 .قدی یآیینه رساغ رفتم مستقیم و  شدم داخل و  ردمڪ

ی  ی  هڪو به بهزاد حق دادم ام گرفت هم خنده خودم دیدم هڪاز چیر

 .نهڪ اممسخره طور این

تیی  ڪی  موهام. داشت برد  انگری سڪع روش هڪ بود  تنم صوریی  رسی

ز  شدت به هم  و  بود  ردهڪ پوف یمڪ هامچشم. بود  ریخته هم به و  وی

 بهزاد  هڪ" عمویی  چندیم السڪ" همون بارز  مصداق بودم شده درست

 !بود گفته



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

419 
 

 به نفس به اعتماد  هڪ ردمڪ سیع و  بستم دوباره و  ردمڪز رو باموهام

 .نمڪ احیا  دوباره رو  امرفته یغما 

 .از اتاق خارج شدم و به سالن قدم گذاشتم، اما بهزاد نبود

 ؟ای هم رسیدیخب چ  شد؟ به نتیجه_

 .رسیدیم گوش  به رسم پشت از  هڪصدای خودش بود 

 شلوار  و  ڪمش ایر ڪبا ر هاش رو به پشت رس چرخیدم و دیدمش. لباس

 رو  من ڪمضح امال ڪ لبخند  ڪی با  و  بود  ردهڪ عوض ڪمش ورزیسی 

 .ردڪیم تماشا 

 هم از  عالیش لڪهی و  تیپ دیدن با  هم نفسم به اعتماد  ذره ڪهمون ی

 راحنی  لباس من حضور  در  هڪ بود  نیومده پیش وقت هیچ االن تا . پاشید 

ی چرا  دونمنیم. بپوشه ی جیب . یه حس عخورد  ونڪت دلم در  چیر

ی   درونم ڪوچ ڪ ڪدخیی .  بود  ردهڪ  رستارس وجودم رو احاطه خواسیی

ی هڪاین برای رد ڪیم تایر یر . داشت پردازی  خیال به میل دوباره ی  بگه چیر
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 وتڪس به تا  رفتمیم غره چشم بهش گیر سخت مادری مثل من و 

 سیع هڪ حایل در  و  دادم قورت واضح رو  دهانم آب! نمڪ مجبورش

و ببینه جز بازوهای عضالیی بهزاد، با لحنی هر جایی ر هام چشم ردمڪیم

 :گفتم  بود  مشهود  درش امال ڪ هوایی  به رس  هڪ

ام خییل هم خوبه، لباسمم خوبه، خودم دوستش دارم، اصال... قیافه_

 .و بپوشماصال دلم خواسته این

خونه طرف به هڪطور همون ی  :ردڪ ایخندهڪت رفت،یم آشی 

 .وراای خویر میاد از این، چه بوهال تو خویر باشه بابا اص_

خونه قدم برداشتم  ی با شنیدن این حرف از دهان بهزاد، هول به طرف آشی 

 :و بلند گفتم

 !سوخت غذام رسم به ڪای وای خا_

 فریاد  با  هم او  و  شد  پرت مڪوچ ڪ ڪدر اون لحظه حواسم از دخیی 

 « !!...واقیع شوهرهای و  زن مثل بودیم شده درست زد» رو  حرفش
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 االن. نبافم رؤیا  موردشون در  و  ندم بها  ڪدخیی  هایحرف به ردمڪسیع 

 !نبود وقتش

خونه شدم و از  ی  گاز   اجاق جلوی. گذشتم  نارشڪبه حالت دو وارد آشی 

 دستم توی شدیدی سوزش. برداشتم رو  قابلمه در  حواسیر  و  ایستادم

ی   با  زمانهم و  ردمڪ احساس  ردم،ڪرو رها  قابلمه در  بلندی « »آخ گفیی

ی  روی هڪ  .ردڪ ایجاد  بدی صدای و  افتاد  زمیر

ی  روی رو  پاهام و  دادمیم ونڪدستم رو تند تند توی هوا ت  زمیر

 .بود شده مچاله امال ڪ سوزش شدت از  صورتم و  وبیدمڪیم

 هدایتم ڪبهزاد با دیدن وضعیتم رسی    ع به طرفم اومد؛ به سمت سین

ی  و  رد ڪ  :گفت  گرفتد یمرس  آب زیر  رو  دستم هڪ طور همیر

 و خودت االن سوخت، غذا  هڪ جهنم به جاست؟ڪحواست _

 ؟شد درست سوزوندی
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لبم رو به دندون گرفته بودم تا از تولید هرگونه صویی مبنی بر درد و 

ی بشه  .سوزش جلوگیر

ی _  داریم یا نهو زیر آب نگهطور دستتهمیر
 
 .دار تا من ببینم پماد سوختگ

 و  رد ڪباز  ت، درش رو یخچال رف طرف به و  رد ڪدست من رو ول 

ی   مشغول  .شد داروها  یقفسه تو  گشیی

 :در یخچال رو بست و رو به من گفت

 خیابون رس  یداروخونه از  رمیم رسی    ع ن،ڪ تحمل مڪنداریم، یه _

میم  .میام و  گیر

 قلبم. داد یم مڪقلقل داشت بافم خیال وچولویڪهای دخیی مرور حرف

 .زدیم پرسه بهزاد  اتڪل حر رارم دنباقیر  نگاه و  بود  گرفته  تپیدن

هام از برخورد با آب رسد رِس شده بود و دیگه سوزیسی احساس انگشت

ی ضمن. ردمڪنیم  رو  آب شیر  العمیل،سڪع هر  دادن نشون از  جلوگیر

 .بستم
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 .خرمرم، رس راه یمنه الزم نیست، خودم دیگه دارم یم_

 

خونه حر  ی  :گفت  و  رد ڪ تڪبرای خروج از آشی 

 .یامون، زود مبم_

 .نیست الزم هڪگفتم _

وع شده بود و من به سخنی در حال تحملش سوزش انگشت هام باز رسی

لڪبودم. خودم رو   رو  مانتوم رفتم؛ هاملباس طرف به و  ردمڪ نیی

 به و  برداشتم رو  یفمڪ. انداختم رسم روی نامرتب رو  شالم و  پوشیدم

فش نم، به طر ڪ باز  رو  در  هڪاین از  قبل رفتم؛ ورودی در  طرف

 .چرخیدم

 .نسوخته تا  نڪراسنی لطفا زیر غذا رو خاموش _

 با  و  بود  ردهڪ مشت رو  دستش ڪی بود؛ ایستاده اوپن نار ڪهمونجا 

 فهمیدم اتشڪحر  این از  شید،ڪیم دست موهاش توی اشدیگه دست
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  دست ریزبینانه. استالفهڪ باز  هڪ
 
ی و  رد ڪیم نگاه رو  من پاچگ ی  چیر

 .گفتنیم

 طاق داشت طاقتم و  بود  سوزش حال در  شدت به هامانگشت هڪاینبا 

 :گفتم  بهش رو  برم، و  بگذارمش حال این به نتونستم اما  شد؛یم

ی شده_ ی  ؟چیر

 

 شده برجسته امال ڪ دستش هایرگ هڪداد مشتش رو اونقدر فشار یم

 یادم دستم سوزش. شد یم دیده وضوح به هم فاصله این از  حنی  و  بود 

 و  برم طرفش به هڪ رد ڪیم اموسهسو  داشت شمڪقلب رس  رفت،

 دستش، یبرجسته هایرگ روی و  نمڪ باز  آروم رو  اشردهڪ گره  مشت

 .ارمڪب بوسه

 اتاقش طرف به و  داد  انڪرسش رو به عالمت نه به چپ و راست ت

 .رفت
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با حس سوزش شدیدی توی دستم به خودم اومدم، ایستادن رو دیگه 

 .بعد به ردمڪ ولڪردن به رفتارهای بهزاد رو مو ڪ ر ڪجایز ندیدم و ف

 

 داروخونه از  هڪ رو  پمادی لباس، تعویض از  بعد  رسیدم، هڪبه خونه 

  جای روی بودم، خریده
 
 و  خوردم سیب ڪی شام برای. مالیدم سوختگ

دم رختخواب به رو  امخسته تن بعد  ی . سی   با  خزیدم، پتو  زیر  هڪهمیر

شد گفت نود درصدشون یبا یمتقر  هڪ نقیضی  و  ضد  ار ڪاف هجوم

 .رو شدممربوط به بهزاد بود روبه

 ...ی این روزهامترین دغدغهمنش تبدیل شده بود به بزرگبهزاد به

 .شد بلند  موبایلم زنگ صدای هڪدونم چه ساعنی بود نیم

. برداشتم پاتخنی  روی از  رو  گوشیم  و  ردمڪتو جام نشستم و دست دراز 

ند  تماس اسم دیدن با  ه، قلبم بنای ناسازگاری گذاشت، آب دهانم رو گیر
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ی  ونڪقورت دادم، آی  گوشم  نار ڪ رو  گویسی   ردم،ڪ لمس رو  رنگ سیر

 :گفتم  آروم و  بستم رو  هامچشم داشتم، نگه

 ؟بله_

 ؟خویر _

 

 بود  گفته  لمهڪ ڪزده شده بودم. فقط یدونم چرا انقدر هیجاننیم

؟  ڪسوند؛ فقط یپ و  پیشوند  بدون ای،اضافه حرف هیچ بدون خویر

 ؟خویر  بود  گفته  لمه،ڪ

ی ی  .بود ردهڪ رو  و  زیر  رو  حالم لمهڪ ڪو با همیر

هام تا چند دقیقه قبل خوب بودم. سوزش دستم قطع شده بود و چشم

رفت. تا چند ثانیه قبل هم تقریبا خوب بودم فقط داشت به خواب یم

ی یشنید با  و  لحظه، این در  االن، اما ! تپید یم نامنظم یمڪقلبم   ڪن همیر

  !؟نه یا  خوبه حالم هڪ دونستمنیم لمه،ڪ
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 :آهسته گفتم

 !خوبم_

 شده میون در  ڪهام یزد، نفساما در واقع خوب نبودم! قلبم تند یم

 داشتم نمڪ ر ڪف بود؛ نشسته عرق به بدنم و  پرید یم چپم ڪپل بود،

 ...شدم مریض حتما ... آره شدم،یم مریض

 

ه_  ؟دستت... دستت بهیی

 

ی با هم  حس. داشتوایم تپش به رو  قلبم معمویل، ظاهر  به لماتڪیر

 رو  هیجان از  حجم این گنجایش  دیگه امسینه یقفسه هڪ ردمڪیم

 به و  افهڪبش رو  امسینه قلبم هڪ هست انشڪام لحظه هر  و  نداره

ون  با . زدمیم ڪپل مدام و  ردمڪیم گرما   احساس شدت به. بیوفته بیر

 :به حرف اومد دوباره وتم،ڪس شدن طوالیی 
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 ؟هسنی _

 

 :گفتم  شده هول نه،ڪخواست قطع دونم چرا دلم نیمنیم

 آره آره_

ی_  ؟گفتم بهیی

 

 از  انگار  صداش. شد یم تزریق امی   و  رگ به داشت خاص آرامش جور  ڪی

ین الالیی  ڪی مثل و  رد ڪیم نفوذ  بدنم هایسلول تمام به گوشم  راه  شیر

 شنیدن با  عقلم، سڪبم برعقل اما . رد ڪیم خواب رو  ذهنم و  عقل

 جدا  مادرش از  هڪ ایبچه مثل و  رد ڪیم پیدا  جوالن فرصت تازه صداش

 به رو  خودش و  رد ڪیم  قرارییر  شنیده، رو  صداش دور  از  حاال  و  افتاده

 .وبیدڪیم امسینه یدیواره
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 :آروم جواب دادم

 !آره، خوبه_

 :گفت  لمهڪ ڪدر جوابم ی

 ...خوبه_

 .شد فرما مڪح ن بینمو  وتڪو باز س

هام رو ببندم و با آرامش عجینر دوست داشتم اون حرف بزنه و من چشم

 رو  هواش عجیب دلم لحظه ڪی حنی  بخوابم؛ گرفتمیم صداش از  هڪ

 !!...بودنش نارمڪ هوای... بودنش هوای... رد ڪ

 

ی بم و خوش آهنگ  ون اومدم و به طنیر با شنیدن صداش، از رویا بیر

دم گوش  المشڪ  :سی 

 اریڪ هم اگه بیای، نیست الزم نشده خوب دستت هڪزمایی  تا _

 .بگیر  تماس باهام داشنی 
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ی  با  بود  ردهڪقلبم گرم شد از این محبت زیر پوستیش؛ دلگرمم   همیر

داریش،  گایه  توجهات
ُ
 ...بود هم خییل بود، بد  این و  گ

 :امباز صداش آرامش داد به روح خسته

 خویر _
 ؟مطمئنی

 :چرخید جوابش رو دادموی رسم یمت هڪ اریڪیر رمق از اف

 !آره، خوبم_

، هڪخوبه _  .خوش شبت نیستم؛ خوب اصال  اما  من خویر

تر   گفته.  بود  ردهڪگفته بود خوب نیست و ذهن پر از سوالم رو درگیر

 نمونده منتظر  حنی . بود  ردهڪ تر خراب رو  خرابم حال و  نیست خوب بود 

ی من تا  بود  ی  !بود ردهڪع قط رو  گویسی   بالفاصله بگم، چیر
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 بودن بد  دلیل ڪشدونم چ  بود دلیل خوب نبودن حالش، اما یر نیم

 خوب دلیل هڪ ردمڪ آرزو  ایلحظه برای من و  بود  خودش من حال

 ...باشم من هم، اون حال نبودن

 روی تڪاراده مشغول حر هام یر روم گرفتم و انگشتموبایلم رو روبه

ی نابرابر بودند و س در  قلبم و  عقل بودم، رسدرگم. شدند  صفحه ی تیر

ی  ڪهام در اون لحظه فقط یچشم  از  اسمش هڪ مخاطنر  دید؛ رو  چیر

ی  با  و  بود  ردهڪ پیدا  تغییر  بهزاد  به منشبه ه اسم همیر  !شد ذخیر

 زد یم جوانه داشت تازه هڪخواست به این احسایس قلبم شجاعانه یم

 
 

ستش، د توی خطر  عالمت ڪی با  عقلم اما . بدم بال و  پر  و  نمڪ رسیدگ

سم هڪداد بهم هشدار یم ی   پا  از  بیی  حش از  نمڪ دوری حس، این گرفیی

 !بشه نابودیم باعث تهش شاید  هڪ
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هوای درونم رو دیدم ی رسبهگوشیم رو روی پاتخنی گذاشتم و دخیی بچه

 و  شیدهڪ آغوش در  مڪمح رو  زانوهاش و  نشسته اتاق یگوشه  هڪ

نووار  رو  خودش
َ
 .دهیم انڪت  ن

 حالت روی هم رو  قلبم ردم،ڪ خاموش رو  عقلم شیدم،ڪ از رس جام در 

 روح هڪ دادم اجازه خواب مهربان یفرشته به و  گذاشتم  وتڪس

ه خودش با  رو  امخسته  .بیر

 

 هرگونه از  نانوشته قرارداد  ڪبعد از اون شب، هردوی ما طبق ی

 .زدیمیم باز  رس  باهم برخوردی

 از  و  نمڪنگاهش م ترسیدیم! نمڪترسیدم بهش نگاه من حنی یم

ه قلبیم نوناتڪم به ی   هامچشم  تو  چشم باهام وجههیچ به هم اون! بیر

 بود، ایپرونده یا  اریڪ به حواسم هڪ گایه  فقط. شد نیم چشم

 .ردمڪیم احساس رو  نگاهش سنگینی 
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 به هڪشد هیچ تماس تلفنی بینمون برقرار نشده بود و من چند روزی یم

 .بودم نرفته اشخونه

 و  پدر  با  ها،مدت بعد  رو  تعطیلم روز  هڪجمعه بود و تصمیم داشتم فردا 

ی  شنبه از  و  بگذرونم مادرم  حنی . نمڪ آغاز  نو  از  رو  بهزاد  یخونه به رفیی

 بودم شده دلتنگ عجیب. رد ڪیم امزدههیجان هم بهش ردنڪ ر ڪف

ی هڪ ردمڪیم ر ڪف روز  چند  این. خونه اون برای ی  ردم،ڪ گم  رو  چیر

 بهزاد  هڪ ردمڪیم ر ڪف این به پختم،یم غذا  خودم رایب هڪ بار  هر 

  قرمز  خط عقلم بعد  و  خوره؟یم چ   جاست؟ڪ االن
 
 بهزاد  دور  به پررنگ

  این دادن بسط از  رو  من و  شید ڪیم حوشش و  حول ار ڪاف تمام و 

 شاهد  خواب از  قبل هرشب. داشتبازیم جدیدم و  نو  احساسات و  ار ڪاف

ی ی  درگیر د  بودم قلبم و  عقل بیر و بعد خسته از تماشای نیر

 به هم آغوش در  و  گرفتمیم رو  درونم ڪرسانجامشون، دست دخیی یر 

 .رفتیمیم خواب
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ی  توی هڪ زمایی  درست اری،ڪامروز بعد از ساعت   و  نشستم ماشیر

 به گوشیم  ڪپیام زنگ داشتم، رو  تڪرسی  ینگڪپار  از  خروج قصد 

 .دراومد صدا 

 اش،صفحه قفل ردنڪباز  و با  درآوردم یفمڪگوشیم رو از توی 

 :شدم مذبور  ڪپیام خوندن مشغول

 "بیا خونه"

 از  الفهڪ بود؟ خونه دومڪبیام خونه؟ منظورش چ  بود؟ منظورش 

 الفهڪ رو  آدم و  بود  ایهام از  پر  هڪ زدنش حرف ایلمهڪ ڪی این

 :ردمڪ تایپ جوابش در  رد،ڪیم

 "؟خونه دومڪ"

زنگ خورد، خودش بود! دستم  تو  تلفن ،ڪبه محض ارسال شدن پیام

 جواب گویسی   آوردن باال  با  زمانهم و  ردمڪ لمس رو  پاسخگویی  ونڪآی

 :دادم
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 ؟بله_

 !ی خودت نیستگم بیا خونه، قطعا منظورم خونهوقنی یم_

 اعصاب تمدد  برای رو  بازدمم و  دم! خنگم هڪخییل ضی    ح گفته بود 

 :دادم جواب بعد  و  ردمڪ طوالیی  یمڪ

 .از شنبه میام_

 .دارم ایدیگه ار ڪ گم،نیم خونه اری ڪی برا_

 

 .نداشتم براشون جوایر  هڪهایی پر شد از عالمت سؤالذهنم

سم چهیم_  ؟اریڪ شه بی 

 !ردڪ قطع رو  گویسی   هم بعد  و " نه" گفت  مڪخییل قاطع و مح

ی  و  ردمڪ پرت ناریڪعصنر و پرحرص گویسی رو روی صندیل   رو  ماشیر

ی خودم! ی اون، خونهما نه خونهخونه رفتم، ا سمت به و  ردمڪ روشن

 رو  فرماندیه عقلم و  بست رو  هاشچشم قلبم اشارانهڪبا این رفتار طلب
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 پیدا  درموردش هڪ هایی حس تمام از  بودم شده پشیمون. گرفت  عهده به

 قلبم و  ذهن هڪ روزی چند  این برای ردمڪ لعنت رو  خودم. بودم ردهڪ

 دادم قول خودم به و  بودم هردڪدرموردش  جورواجور  رهایڪف از  پر  رو 

 .ونمڪبخش رو  پاگرفته تازه حس این یریشه هڪ

 

ی تقریبا  عصبانیت، زیاد  حجم اون از  رسیدم هڪبه خونه  ی  بافی  چیر

ی . بود  نمونده  اشخونه توی االن هڪ ردمڪیم ر ڪف این به هڪهمیر

های رگ اون با  رو  عصبانیتش از  شده قرمز  یچهره و  نشسته من منتظر 

 آتش روی شد یم ریخته آیر  هڪ انگار  ردم،ڪاش تصور یمبرجسته

ی . عصبانیتم  رو  موذی لبخندی بودم ردهڪ عمل میلش برخالف هڪهمیر

 !ردڪیم هاملب مهمون

 رفتم و آیر به دست و صورتم 
بعد از تعویض لباس به رسویس بهداشنی

خونه رفتم و در همون ابتدای ورودم گوشیم رو  ی روی اوپن  زدم؛ به آشی 
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ون آوردم و تو ماگذ  گذاشتم  روفر ڪاشتم، ظرف پلو مرغ رو از یخچال بیر

ی  صندیل روی هڪاین محض به. بشه گرم  تا   زنگ نشستم، ناهارخوری میر

ی  با  و  شدم بلند  جا  از . دراومد  صدا  به گوشیم  ڪپیام  گویسی   برداشیی

 مشغول و  نشستم جام رس  ردمڪیم باز  رو  اشصفحه قفل هڪ همچنان

 "؟جایی ڪ: "شدم ڪدن پیامخون

ی   سؤال عالمت اون و  صفحه روی بسته نقش یلمهڪاز دیدن همیر

 لبخند  همون. شدم نشدیی  وصف لذیی  در  غرق روش،روبه خوشگل

 اون در  هم هامچشم هڪ مطمئنم و  بود  نشسته هاملب روی باز  موذی

 بازی گوشیم  با  یمڪ وقت، شدن تلف برای! زد یم برق خباثت از  لحظه

 از  ثانیه چند  هنوز " خونه: "ردمڪند دقیقه براش تایپ م و بعد از چ ردڪ

 باز  رو  شڪپیام زدههیجان. داد  جواب هڪ بود  نگذشته ڪپیام ارسال

 "؟خونه دومڪ: "ردمڪ
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 مطمئنا  خونه، گمیم وقنی : "ردمڪی بلندی رس دادم و براش تایپ قهقه

 "!نیست تو  یخونه منظورم

انه منو لبخند به لب، یر   .متظر جوابش شدصیر

 دادم بهش هڪ ڪچند دقیقه گذشت اما هیچ جوایر نداد. بعد از پیام

 هڪ بودم ردهڪ  آماده رو  خودم حنی  بودم، طرفش از  جوایر  هر  منتظر 

 اما  بخوره؛ حرص بیشیی  تا  نمڪ برخورد  خونشد  امال ڪ گرفت  تماس اگر 

ی هیچ  !هیچ  ... نبود  خیر

رداشتم و از جا بلند شم از گویسی بچ روفر،ڪبا به صدا دراومدن آالرم ما

ون روفر ڪشدم. غذا رو از داخل ما ی  روی و  آوردم بیر  با  و  گذاشتم  میر

ی   غذا  مشغول ظاهر  در . شدم خوردن مشغول چنگال و  قاشق برداشیی

 زنگ به گوش  امال ڪ و  بود  گویسی   یصفحه به چشمم اما  بودم خوردن

تم، داشتم گذاش  ڪسین توی رو  خایل ظرف شد، تمام هڪ غذام. بودم

 زنگ صدای هڪ بشورم رو  ها ظرف تا  ردمڪیم دستم رو  هامشڪتدس
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 به تعجب با  و  انداختم ڪسین توی رو  ها شڪدست. شد  بلند  آیفون

 .رفتم آیفون طرف

 به شڪ روز  وقت این هڪ نداشت سابقه اصال  و  نبودم شڪمنتظر 

هام رو مقد بنابراین نداشتم، در  پشت آدم درمورد  حدیس هیچ. بیاد  دیدنم

 رو  شڪهر  دیدن انتظار . ایستادم آیفون رویروبه و  ردمڪتر عرسی    

ی  اال  داشتم ی ! نفر  ڪی همیر  این آدم ترینخاص هڪ نفری ڪی همیر

  !بود شده روزهام

 :برداشتم رو  آیفون گویسی   و  شیدمڪچندتا نفس عمیق 

 ؟نی ڪیم ار ڪاینجا چ  _

 :پشتش بهم بود، با شنیدن صدام چرخید

 !خونهاومدم _

 راستای در  ها واژه از  درست انقدر  بتونه آدم ڪی هڪ شد چطور یم

 ؟!نهڪ استفاده دیگران ردنڪ حریص
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 تمام هڪبا یادآوری تصمیمم مبنی بر خونشد بودنم در مقابلش، با لحنی 

 :گفتم  باشه خنن   هڪ ردمڪ رو  سعیم

 .نمڪتونم درو باز متأسفم، نیم_

 

ه شده ب ی آیفون خیر
 من داره ردمڪیم حس هڪود، طوری مستقیم به لیی

 .بینهیم رو 

 خویر باش و درو باز _
 سارا، بیاد  باال  سگم روی اون نذار  ن،ڪدخیی

 باز  درو  پس نیست، مهم برام هیچ   بشم عصنر  اگه هڪ دویی یم خودت

 .نڪ

 

 در  جلوی بهزاد  هڪ زمایی  به نمڪ ولڪی بحث رو مو ترجیح دادم ادامه

 رو  نڪ درباز  یمهڪد جود نداشته باشه! و  آبروریزی انڪام و  نباشه

دم تیی  ڪی بود، مناسب لباسم. گذاشتم  باز  نیمه رو  در  و  فشی  لیمویی  رسی



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

441 
 

ی  از  پر  پرهاش و  بود  روش طاووس ڪی سڪع هڪ  همراه به بود، نگیر

 .سفید اسلش شلوار  ڪی

 .دوختم چشم در  به منتظر  و  ایستادم تر عقب یمڪ

 و  تڪهمون  و قامت بهزاد با  شد  باز  املڪچند لحظه بعد در به طور 

. بست نقش در  چارچوب در  بود، تنش صبح از  هڪ مدادی ڪنو  شلوار 

ی اشچهره از  ی  رو  در  و  تو  اومد . بودم فریاد  و  داد  منتظر . نبود  معلوم چیر

 :شدم شڪنزدی خونشد  و  مڪمح. بست رسش پشت

 بیوه قضا  از  هڪ تنهام زن یه من هڪچرا اومدی اینجا؟ متوجه نیسنی _

قل ای فضویل هم داره؟ هیچ دلم نیمهم هست و همسایهه
 
خواد ن

 ؟نی ڪیم ڪمجلسشون بشم، در 

روی من ایستاد و با لحن آرویم از در فاصله گرفت و جلو اومد، روبه

 :گفت
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 خودت غیبتاشون، یسوژه بشی  داری دوست هڪاتفاقا این خودیی _

هرحال هر  به نم،ڪیم ڪدر  البته اینجا، بیام من هڪ داری دوست

ی  همه و  تین  خوش خوشگیل، این به شوهر  و  باشه تو  جای هم شڪ  چیر

 نشون همه به و اون بخواد  دلش هڪ طبیعیه خب باشه، داشته تمویم

 .بده

 

بّحرش در تغییر وضعیت به 
َ
 و ت

 
دهنم باز موند از این همه خودشیفتگ

 !نفع خودش

 

خواد ون فقط یما باش، آروم باش، آروم ردم،ڪیم رار ڪمدام تو دلم ت

 !باش آروم برسه، مقصودش به نذار  پس نه،ڪصبیت ع

 :گفتم  نره لو  بودنش ظاهری ردمڪیم سیع هڪخیایل با یر 

 ؟داری ار ڪچ  _
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 ؟چرا وقنی گفتم بیا خونه نیومدی_

 

 :دادم جواب عادی امال ڪ و  ردمڪدست به سینه نگاهش 

ای داری، منم دیگه ار ڪ و  شهنیم خونه ارایڪ به مربوط هڪگفنی _

 به مربوط هڪ اریڪ اونم داری ار ڪواست بیام، تو با من دلم نخ

 بیام باید  من وقت اون شه،نیم بینمون وفنی ڪ قرارداد  و  تڪرسی 

  ؟اتخونه

 نامنظمش هایشیدنڪ نفس از  رو  این شد،یم عصنر  داشت مڪ مڪ

 .فهمیدم

ویی مهم یه فرداشب هڪخییل خب، این بحث دیگه تمومه، اومدم بگم _

م خودم با  همراه هی باید  هڪدعوتم   .بیر

 

ی انداختم و متعجب پرسیدمدست  :هام رو پاییر
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 ؟نمڪ ار ڪخب، من چ  _

 رو  هامدست نشستم، نفریڪها رفتم و روی مبل تبعد هم به طرف مبل

 :گفتم  بهزاد  به رو  و  انداختم هم روی رو  پاهام گذاشتم،  هاشدسته روی

؟ بیا _ ی حاال چرا رسپایی  .بشیر

 

 .روم نشستاومد و درست روبه

 .اگه لباس الزم داری بریم بخریم_

 ڪمرد برم، همراهش باید  هڪگفت جا خوردم، به وضوح داشت یم

 در  و  شیدمڪ هم در  ابرو  زدم، راه اون به رو  خودم! پررو  خودخواه مغرور 

 :گفتم  جوابش

 ؟خوای بری مهمویی بعد واسه من لباس بخریمتو یم_

ی ای  باهاش هڪدش بهش بفهمونم ن حرف، خواستم به روش خو با گفیی

 .رمنیم
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 .زد گره  هم به رو  هاشدست و  شد  متمایل جلو  به یمڪ

ها، لباست باز نباشه، البته به پس لباس مناسب داری؟ اونجا مختلطه_

 .من مربوط نیست، فقط چون به عنوان همراه من داری میای گفتم

 

 انداخته هرا هڪانگار از این بازی دست بردار نبود، خوشش اومده بود 

 .اومدیم لبش به هرازگایه هم لبخندی نیمچه چون بود،

 و  رو  امال ڪ و  بدم خاتمه زدن حرف لفافه در  این، به هڪتصمیم گرفتم 

 .دادم لم بیشیی  مبل پشنی  به نم؛ڪ بازی واضح

! نشنیدم رد ڪ استنباط رو  درخواست معنی  ازش بشه هڪمن صحبنی _

 منم و  نی ڪ درخواست ازم باید  و ت پس شه،نیم ار ڪبوط به مر  قضیه این

 .بپذیرمش هڪ نیستم مجبور 
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 یمهڪد دو  رد،ڪ باز  رو  تشڪ هایمهڪد و  داد  یهڪبه تقلید از من ت

اهنش اول . داد یم عصبانیت از  نشان اتشڪحر  تمام رد؛ڪ باز  هم رو  پیر

ی  و  باال  تند  تند  اشسینه یقفسه اش نبض یقهشق نار ڪ رگ و  رفتیم پائیر

 .اومد حرف به بعد  و  شد  برقرار  بینمون وتڪای سحظهزد. چند لیم

، همراهم هڪخوام من یم_  ؟خب بایسی

 

ی چند  ! بیاره زبون به رو  لمهڪچقدر به خودش فشار آورده بود تا همیر

" خب؟" پرسشی  یلمهڪ اون و  باشم همراهش خواد یم هڪ بود  گفته

دی سیع ارزش داشت. یعنی تا حدو  یلڪ واسم بود  آورده زبون به هڪ رو 

 هست، همیشه هڪ خودخوایه و  مغرور  مرد  اون از  هڪ بود  ردهڪ

ه فاصله  اون هڪ حاال  نخواستم. نهڪ توجه هم من خواست به و  بگیر

 بلند  جا  از  پس بدم، ادامه من برداشته بسآتش  اعالم برای رو  اول قدم

ی  و  شدم خونه طرف به هڪ طور همیر ی  :گفتم  رفتمیم آشی 
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ی بیارم ناهار خوردی یا نه؟ اگه_ ی  .نه، برات یه چیر

 ؟نگفنی لباس مناسنر داری یا نه_

 .ایستاده اوپن پشت جیب در  دست هڪبه پشت رس چرخیدم و دیدمش 

 .لباس دارم اما مناسب مراسم مختلط نیست_

احت مڪرم خونه یه بسیار خب، من یم_  بیام ۶ ساعت نم،ڪاسیی

 ؟خوبه دنبالت

 

 و نزاری یماش از چهره
 
قلبم دوباره بیدار شده بود و افسار  بارید،خستگ

 :هوا گفتمعقلم رو به دست گرفته بود، یر 

احت اگه بخوای یم_ ،ڪتویی همینجا اسیی  .خرید بریم بعد  نی
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ه هامچشم به یمڪ  انداخت، دستش روی و  درآورد  رو  تشڪ شد، خیر

درونش داشت خودنمایی  مهربون مرد  اون باز  و  بود  شده زالل نگاهش

 .ردڪیم

 جواب بود  بعید  ازش هڪ خجالنی  با  و  شید ڪنی به پشت گردنش دس

 :داد

  یحوصله دیگه هڪام شه؟ آخه انقدر خستهیم_
 

 .ندارم رانندگ

 مثل بود  شده دقیقا . خجالتش دیدن از  اومد  شڪهام ناخودآگاه لب

! ردند ڪیم لوس مادرشون برای رو  خودشون هڪ شیطویی  هایپشبچه

ین اندازه همون به  رو  لپش و  جلو  برم خواست دلم لحظه ڪی! شیر

 به رو  قلبم هم تصورش حنی  ارم؛ڪب اشگونه  روی هم ایبوسه و  شمڪب

 .داشتوایم تپش

آب دهانم رو قورت دادم و جلو رفتم، اوپن رو دور زدم و به اتاق مهمان 

 .ردمڪاشاره 
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 .از این طرف لطفا_

 

 رو  در  وتایهڪ ر ڪرده بودم و اون هم بعد از تشڪبه اتاق راهنماییش 

 و  بود  خوابیده هڪ شد یم ساعنی  دو  بود، شش دقیقا  ساعت. بود  بسته

 خیانت حمید  به دارم هڪ ردمڪیم حس. داشتم عجیب حس یه من

 به رو  بهزاد  هڪ اومد  رساغم به ایلحظه از  درست حس این و  نمڪیم

 !ردمڪ دعوت موندن

 ...حس خییل مزخرفی بود

ی االن مدام در حال دلد  با  اشهمه. بودم ارمڪاری دادن و توجیح تا همیر

 هرحال به محرممه، بهزاد  تازه ردم،ڪن اریڪ هڪ من گفتمیم خودم

 نهڪ دعوت موندن به رو  شوهرش آدم مگه شه،یم محسوب شوهرم

 وجدان عذاب گند   حس اون هم باز  ردمڪیم ار ڪهر  اما  ؟! ردهڪ گناه

 هڪ تختم باالی یمعروس سڪاتاقم رفتم و با دیدن ع به. رد ڪنیم رهام
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 روی هم من هایدست و  بود  قفل من مر ڪ دور  حمید  هایدست اون در 

ه هم به لبخند  با  و  اون هایشانه . بستم رو  هامچشم ایلحظه بودیم، خیر

 و  ردمڪ دراز  دست شدم، بلند  پام هایپنجه روی و  ایستادم تخت روی

ی آوردم و آهسته زمزمه دیوا روی از  رو  سڪع قاب  :دمر ڪر پاییر

روزای خویر رو با تو پشت رس گذاشتم، هنوزم دوستت دارم، برای _

و ببخش، ویل دیگه همیشه یه گوشه از قلبم به تو اختصاص داره. من

تونم به خودم دروغ بگم، من... من.... من دوستش بیشیی از این نیم

 .ان حمید افتادخند صورت روی چشمم از  ڪدارم... و قطره اش

ل تخت یر ز  به رو  سڪقاب ع
 
ی  روی و  دادم ه  تخت به و  نشستم زمیر

 زانوهام روی رو  رسم و  شیدمڪ آغوش در  مادرانه رو  پاهام. دادم یهڪت

 .گذاشتم

افش حنی پیش خودم هم برام ترسنا  ار ڪ چ   داشتم من. بود  ڪاعیی

 یم چ   فهیمیم هڪ زد یم نعره دائم عقلم ؟! ردمڪیم
 

 یڪفهیم یم ؟! گ
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وزیش از  شادمان ما ا قلبم  ؟! داری دوست رو   بر  لبخند  عقلم، مقابل در  پیر

ین گفتیم لب ،ڪیم رو  نڪمم ار ڪ بهیی ی نی ی  وجود  عشق از  باالتر  چیر

وی با  نداره،  !نڪ رامش عشق نیر

 هڪ دیدم رو  درونم ڪدخیی  و  ردمڪرسم رو از روی زانوهام بلند 

ی خرگویسی و تاپ و دامن صوریی و موها همون با . بود  ایستاده رومروبه

 شڪوچڪهای گلیش. جلوتر اومد و روی دو زانو نشست؛ با دستگل 

 رو  خدا  تو  نباش، ناراحت نداره، عینر  گفت  و  شید ڪ دست رسم روی

 .نره یادت و این داری

 چند . افتاد  هم روی هامڪمستأصل از وضعیت به وجود اومده پل

. آره، من خدا رو داشتم، اون نمڪ خایل رو  ذهنم ردمڪ سیع ایثانیه

 این برای ریڪدش بهزاد رو رس راهم گذاشت پس حتما خودش هم فخو 

 .نهڪیم اومده دلم رساغ به هڪ موقعیر  عشق
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ون اتاق از  ردم،ڪ ڪپا رو  هامڪاز جا بلند شدم و اش  به و  رفتم بیر

خونه ی  از  هڪ بخاری دیدن با  زدم، صورتم و  دست به آیر . برگشتم آشی 

یڪ  توی از  رو  قوری. مدهاو  جوش هڪبلند شده بود، فهمیدم  یی

 ثڪم یمڪ ریختم، داخلش چای پیمانه ڪی برداشتم، ابینتڪ

وع، برای و  ردمڪ  ..ردمڪ اضافه بهش هم ِهل تا  دو  رسی

 

 ردهڪدار توی خونه پیچیده بود و عجیب حالم رو عوض بوی چای هل

  هڪ انگار  ها مدت از  بعد . بود 
 

 ردهڪنه جریان پیدا خو  هایرگ توی زندگ

 .بود

 صدای هڪ بودم شیدهڪ دراز  اناپهڪفت بود و من روی ساعت ه

 .خورد گوشم  به در  شدن بسته
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با عجله از جا بلند شدم و ایستادم؛ بهزاد هم با موهایی به هم ریخته و در 

اهنی چرو   در  جلوی شید ڪیم خمیازه هڪ حایل در  ،ڪهم تنیده و پیر

 .بود ایستاده اتاق

 ؟جاستڪس بهداشنی رسوی_

 و  رفت رسویس طرف به اون ردم،ڪیس بهداشنی اشاره با دست به رسو 

خونه سمت به هم من ی  .برداشتم قدم آشی 

 وئیتڪبیس چندتا  هڪ دسنی پیش ڪی با  و  ریختم رنگخوش چای ڪی

 .رفتم سالن به و  گذاشتم  سینی  توی بودم چیده مرتب توش رو  دار رمڪ

اهنی مرتب و دست و رو شسته اما با پیر بار با موهایی بهزاد هم این

 .نشست مبل تریندست دم روی و  اومد  ڪهمچنان چرو 

 .دراومد خستگیم ردم،ڪها یه خواب راحت بعد از مدت_

ی  ی  طرف اون مبل روی هم خودم و  گذاشتم  نارشڪسینی رو روی میر  میر

 .نشستم
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 عطرش رد،ڪ ڪنزدی بینیش به و  برداشت رو  چای هایفنجان از  ڪی

 .برگردوند من متس به رو  صورتش و  شید ڪعمیق نفس  رو 

 .نهڪو خوب یمدار، عاشق بوشم، اصال حالمچای هل_

 .ای از چاییش رو نوشیدو بعد هم لبخندی به صورتم پاشید و جرعه

  رو  هاشچشم و  رد ڪیم اشمزه مزه آهسته نوشید،یم هڪای با هر جرعه

 نگاهش وتڪهم در س من و  گذاشتیم هم روی ثانیه چند  برای

 .ردمڪیم

 به لبخند  و  برگردوند  سینی  توی رو  فنجان نوشید، املڪ هڪرو  چاییش

 :گفت  من به رو  لب

 .خییل چسبید، خییل! ممنونم، به خاطر همه چ  _

 

تونستم هاش، دیگه بیشیی از این نیمغرق شده بودم توی زالل ناب چشم

 هڪخواستم! حاال به هر قیمنی خودم رو گول بزنم. من این مرد رو یم
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 خواد یم هڪ هرچقدر  حاال  پرداختم،یم هم رو  داشتنش غرامت! شده

ی   !باشه سنگیر

ی لحظه به خودم قول یم»  «!منشدمت، بهزاد بهدر همیر

 

 .چشم ازم گرفت و از جا بلند شد

 .شو حاضی  توام بردارم، اتاق از  و تمڪرم یم_

 .و به طرف اتاق رفت

خونه بردم و بعد به قصد آماده  سینی رو برداشتم ی شدن به اتاقم و به آشی 

 .رفتم

 

های  ی باهاش وسواس خایص داشتم. شده بودم مثل دخیی ون رفیی برای بیر

ون برن خوانیم پششون دوست با  هڪهجده ساله   قدر همون! بیر

س و  هیجان ه مانتو ! داشتم اسیی ی  و  ڪمش شلوار  با  رو  نارنجیم یپاییر
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 درآوردم مد ڪهای درشت نارنچر داشت از گل  توش هڪ ڪمش رورسی

 .گذاشتم  تخت روی و 

ی  وع رمڪروی صندیل دراور نشستم و با برداشیی   آرایش به ردمڪ رسی

 ایقهوه یرژگونه یمڪ زدم، ریمل شیدم،ڪ ڪباری چشم خط. ردنڪ

 .شیدمڪ هاملب روی رو  نارنجیم رنگ خوش رژ  آخر  در  و  طالیی 

 هڪ همیشه برخالف و  ردمڪرو رسم  هام رو پوشیدم و رورسیملباس

ون جڪ حالت به یمڪ بار این بود، رورسی زیر  ملاڪ موهام  بیر

ی  با  و  زدم عطر  خودم به تونستمیم تا . گذاشتمشون  یفڪ برداشیی

ون اتاق از  یمڪمش  .رفتم بیر

ی مبل نشسته بود و به شدت مشغول بهزاد گویسی به دست روی دسته

 .شدن من اومدن متوجه هڪبود، طوری 

 :گفتم  و  ردمڪصدام رو صاف 

 ؟بریم_
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 :گفت  رسرسی و  رد ڪ بلند  رو  رسش لحظه ڪی

 .بریم_

ه بهم و  رد ڪاما بعد، دوباره رسش رو رسی    ع بلند   رو  گوشیش.  شد  خیر

ی  و  انداخت تشڪ جیب توی ه طور همیر  سیع. شد  بلند  جا  از  من به خیر

به  آهسته هایی قدم  با . نمڪ رفتار  عادی و  تفاوتیر  امال ڪ ردمڪ

ی  روی از  رو  گوشیم.  شدم رد  نارشڪطرفش رفتم و از   به و  برداشتم میر

 .رفتم در  سمت

افتادم، همونجا ایستاده بود و از جاش تو دلم داشتم از ذوق پس یم

 .خوردنیم ونڪت

 ساننی  پنج پاشنه هایفشڪ در  نار ڪ فشی ڪخم شدم و از توی جا

ون رو  یمڪمش اد رو هم جفت بهز  هایفشڪ. پوشیدمشون و  آوردم بیر

 .برگشتم طرفش به عمیفی  نفس از  بعد  و  ردمڪ

ی شده_ ی  ؟چیر
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 آره_

 به عجینر  یدلهره. ویر ڪام یمی سینهمهابا خودش رو به قفسهدلم یر 

 :گفتم  و  دادم قورت رو  دهانم آب بود، افتاده جونم

 ؟چ  شده_

 

 یڪ! زد یم حرف جاش به داشت دیگه ڪانگار تو این دنیا نبود، انگار ی

 !...نبود مغرورش خود  ود،نب خودش هڪ دونمیم فقط دونم،نیم رو  بود 

 !قرارمون این نبود سارا مسعودی... قرارمون این نبود_

 :دادم جواب بود  برده ار ڪ به هڪ مبهیم لماتڪگیج از 

 ؟!چ  قرارمون نبود_

 

 به و  رد ڪبا این سؤال من، گویی تازه به خودش اومد. صداش رو صاف 

 پا  به باعجله رو  هاشفشڪ ایستاد، نارمڪم برداشت. قد من سمت
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 رد،ڪ ثڪم بشه خارج در  از  هڪاین از  قبل اما  رد ڪ باز  رو  در  و  رد ڪ

 پریشان بود، نگران هڪ نگایه. رد ڪ من به نگایه شید،ڪ عمیفی  نفس

  منشبه بهزاد  مال هڪ نگایه بود؛ رسدرگم بود، گیج  بود،
 
 ...نبود همیشگ

ون رفت و من ون رفتم. در رو قفل  از در بیر  ا ب و  ردمڪهم پشت رسش بیر

 الفهڪ و  شید ڪیم دست موهاش توی مدام. شدیم آسانسور  وارد  هم

 یمهڪد! من از  غیر  هرجایی . رد ڪیم نگاه طرف اون و  طرفاین به

دم رو  فڪهم  بسته درحال آسانسور  در  هڪ ایلحظه در  درست اما  فشی

ون پرت  به آسانسور  از  رو  خودش بهزاد  بود، شدن  صدای و  رد ڪبیر

 وتڪس توی رد،ڪیم یط رو  ها پله هڪ اشباعجله و  تند  هایقدم

ی  ساختمان  .شد انداز  طنیر
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ی س ی  واسه بوفی  گایه  فقط. بود  برقرار  املڪ وتڪتوی ماشیر  هایماشیر

 نیم حنی  رد،ڪیم مالحظهیر  هایراننده نثار  لعننی  زیرلب و  زد یم دیگه

 !و ابدا اصال  رد،ڪن من به هم نگایه

ی  بود؛ اومده هر باالش ڪشی خییل های پاساژ  از  ڪبه ی  توی رو  ماشیر

 هڪ زمایی  طول تمام در . شدیم پیاده هم با  و  رد ڪ ڪپار  ینگشڪپار 

 به اال  رد ڪیم نگاه جا همه به. رفتیم راه تر عقب من از  بودیم پاساژ  توی

 پرسیدمیم رو  نظرش و  اومد یم خوشم لبایس از  هڪ گایه  فقط! من

ین اندادونم باال یمهاش رو به معنای نیمشانه ! جلوی وییی ی خت، همیر

 بدجوری بود  نڪمان تن هڪ لبایس ایستادم، ڪشی خییل یمغازه ڪی

اهن زد؛یم ڪچشم بهم   ڪزرش بلند  پیر
 
. بود  ساده امال ڪ هڪ بود  رنگ

ی  بود، گیپور   جنس از  تمامش  فقط پوشیده و  بود  بلند  هم هاشآستیر

 .شدیم حل شال ردنڪ رس  با  هم اون هڪ بود  باز  یمڪ و  گرد   اشیقه
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های وسط پاساژ نشسته بود و به بهزاد پشت رس من و روی صندیل

ی سایزم از فروشنده نقطه ه بود. داخل مغازه رفتم و با گفیی ی نامعلویم خیر

اهن هڪخواستم  و  اتاق به. بیاره برام رو  پیر اهن و  رفتم پر   پوشیدم، رو  پیر

ه ڪلعاده بود. رنگ زرشافوق تنم تو   تضاد  پوستم سفیدی با  لباس یتیر

. بیاد  چشم به بیشیی  پوستم سفیدی هڪ شد یم باعث و  داشت جالنر 

 مانتوم و  درآوردم رو  لباس بعد  و  انداختم خودم به آینه توی ایدیگه نگاه

 و  گذاشتم  پیشخوان روی رو  لباس و  شدم خارج پرو  از . پوشیدم رو 

ی یڪ زیپ هڪ طور همون  ردمڪیم باز  ارتمڪف پولم رو برای برداشیی

 :گفتم  بود  جوایی  پش  هڪ فروشنده به و ر 

 ؟نمڪچقدر تقدیمتون _

 خوانپیش روی و  گذاشت  اور ڪلبایس زد و داخل لباس رو رس چوب

 .داد قرارش

 .و نداره بانو، مهمون من باشیدقابلتون_



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

462 
 

ه عمه جونت_  .نی ڪو مهمون شما بهیی

 طرف به رو  ارتشڪپشت رسم ایستاده بود و  هڪصدای خودش بود 

 .بود گرفته  دهفروشن

 .گرفت  ازش رو  ارتڪ فوری و  انداخت بهزاد  به ایترسیده نگاه ڪپش 

بنده قصد جسارت نداشتم جناب، به هر حال این حرفا عادت شده _

یامون از این تعارفا یمواسمون، به همه  .نیمڪی مشیی

یاتونم انقدر با دهمهبه_ ؟ڪقت نگاه یمی مشیی ی  عادت اینم نهڪن نیر

 ؟واستون شده

 

 زیر  به رس  و  گرفت  بهزاد  طرف به رو  و  ارتڪپش بیچاره هول شده 

 :گفت

 .باشم داشته عادتا  این از  نمڪنه آقا من غلط ب_
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ی  با  و  زد  چنگ دستش از  غیظ با  رو  ارتڪبهزاد هم   لباس اور ڪ برداشیی

ون مغازه از  هم با  و  گرفت  رو  من دست  .فتیمر  بیر

 برای اما  نهڪیم گاهمن خییل پش  اون هڪخودم هم فهمیده بودم 

ی  به نیاوردم خودم روی به نشه ایجاد  دردرسی هڪاین  وقنی  خاطر  همیر

ی و  ردمڪ وتڪس توپید  بهش طور اون بهزاد  ی   .نگفتم چیر

شد. توی دلم رسما گرمای مطبویع داشت از دستش بهم منتقل یم

 پس ذوق از  بود  مونده مڪرا بود و من اج  حال در  نی ڪمراسم قند آب 

 .بیوفتم

 قدم وتڪس در  فقط اما  بودم طرفش از  اینایهڪهر آن منتظر شنیدن 

 .داشتبریم

ی   خودش و  گذاشت  عقب صندیل روی رو  لباس رسیدیم هڪبه ماشیر

 تا  برد  دست. نشستم نارشڪ هم من گرفت؛  جای راننده صندیل روی

ی   یمڪمح مشت و  شید ڪعقب  رو  دستش ویل نه،ڪ روشن رو  ماشیر
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 چندتا  و  بست رو  هاشچشم برد، موهاش توی دسنی . وبید ڪ فرمان روی

 جا  از  داشت دلم. زد یم نبض اششقیقه نار ڪ رگ شید؛ڪ عمیق نفس

 اموسوسه داشت عاشقم دل. رومروبه یصحنه دیدن از  اومد دریم

  یڪ اما ! بشه آروم تا  ببوسش ن،ڪ نوازشش گفتیم بهم رد،ڪیم

برای امروز ظرفیتم ت داشت!؟ من!؟ نه... نه.... حداقل امروز نه! جرأ

ی ... بود  شده میلڪت اف عشقش به خودم پیش هڪ قدر همیر  ردهڪ اعیی

   !بود بس بودمش داده قول خودم به و  بودم

ی االن محاله هڪدونستم انقدر خوددار و مغروره یم ی  و  بگه چیر

ی بودم  اما . نهڪ خایل هوار  و  داد  با  رو  عصبانیتش از این قضیه مطمی 

 نمڪ وتڪس دادم ترجیح. زنهیم بهم رو  یششن جایی  ڪی باالخره هڪ

ی و  ی  ردنڪ روشن با  و  رد ڪ باز  رو  هاشچشم بعد  لحظه چند  نگم، چیر

ی   .افتاد راه ماشیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

465 
 

 نهڪ نگاه بهم هڪاین بدون و  رد ڪ ترمز  رسیدیم هڪی من به خونه

 :گفت

 .میام دنبالتفردا ساعت هفت شب آماده باش، _

ی پیاده شباشه ی ی آرویم گفتم و از ماشیر  هڪدم و به طرف در رفتم؛ همیر

 خط هاشڪالستی جیغ صدای بستم رسم پشت رو  در  و  شدم وارد 

 ...امنداشته آرامش روی انداخت

 

ساعت شش و نیم عرص بود و من حاضی و آماده روی مبل، در انتظار 

 .بهزاد نشسته بودم

ه ڪبود، فقط رژ زرش آرایشم خییل مالیم  جلب توجه یمڪ امتیر

، رفتمیم داشتم چون نبود؛ مهم نظرم از  اونم هڪ رد ڪیم  تو  مهمویی

 !بزنم قدم خواستمنیم هڪ خیابون
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 زنگ. گرفتم  خودم از  سلفی  چندتا  اریڪیر  از  و  رفتم ور  گوشیم  با  یمڪ

دم و پوشی رو  سفیدم مانتوی شدم؛ بلند  جا  از  دراومد  صدا  به هڪ آیفون

 رو  گوشیم  و  یفڪ انداختم؛ موهام روی رو  یمڪشال حریر زرش

ون خونه از  و  برداشتم  .رفتم بیر

 این با  رو  من هڪ نباشه ساختمان حیاط توی شڪ ردمڪدعا دعا یم

 .نبود هم شڪ خوشبختانه و  ببینه تیپ

ی از دیده شدن و حرف و حدیث های بعدش، به رسعت برای جلوگیر

ی بهزاد ش ی سالم هول هولسوار ماشیر  هڪ خواستم ازش ،ڪدم و با گفیی

ی  و  گذاشت  گاز   روی رو  پاش. نهڪ تڪحر  زودتر   ندهڪ جا  از  ماشیر

  باالیی  رسعت با  شد؛
 

 یمڪ گذشتیم  هڪ اول چهارراه از  رد،ڪیم رانندگ

 شلوار  و  تڪ دوختم، بهش رو  دلتنگم نگاه. داد  اهشڪ رو  رسعتش

اهن و  ڪمش ات سفید؛ عطر تلخ و راو ڪ با  بود  پوشیده ڪمش پیر
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ی العادهفوق   مجنون دل از  خیر  یر  و  بود  ردهڪرو پر اش تمام فضای ماشیر

 .ردڪیم دلربایی  پیش از  بیشیی  من

 :گفت  اخم با  و  رد ڪ بهم وتایهڪنگاه 

ه نگام_  ؟نی ڪیم چیه؟ چرا خیر

 .رو دوختمدستپاچه لعننی به این حواس پرتم فرستادم و نگاهم رو به روبه

ه نگاهت ننه، من _  .هڪ ردمڪخیر

 :گفت  زد یم جا  رو  دنده هڪطور همون

 آره، تو راست یم_
 

 .گ

 

ی دیگه هم اون بردم،یم رس  به املڪ وتڪتا پایان مسیر در س ی  چیر

  باغ در  جلوی. نگفت
 

 باز  سفیدرنگ بزرگ در  زد؛ بوفی  ڪت و  ایستاد  بزرگ

اومد. بهزاد  ما  سمت به و  شد  خارج ازش قدبلندی و  لڪهی مرد  و  شد 

ی شیشه  روی از  و ر  دعویی  ارتڪ و  شید ڪی سمت خودش رو پاییر
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 یا  بادیگارد  اومد یم نظر  به هڪ گرفت  مردی طرف به و  برداشت داشبورد 

ی نگهبایی  ی  رو  در  ریموت با  و  انداخت دعوت ارتڪ به نگایه. باشه چیر

 .ردڪ باز 

 بود، راه سنگ 
 

وسط بود و  ای برای عبور و مرور فرش شدهباغ خییل بزرگ

ی انگار هن ، پاییر ی  !وز به اینجا نرسیده بوداطرافش پر بود از درختان رسسیر

ی  یبقیه نار ڪ  بشم پیاده بخوام هڪاین از  قبل و  رد ڪ ڪپار  ها ماشیر

 :گفت

ی  ن،ڪصیر _   دوست عنوان به اونجا  گم،یم چ   ببیر
 

 معرفیت خانوادگ

  ؟خب نم،ڪیم

 :از ادامه دادب هڪ دادم انڪی باشه ترسم رو به نشانه

وب نیم_  ؟نی ندارم، خبی بدمسخوری، چون من حال و حوصلهمشی

 :دادم جواب حرص با ! خودش؟ پیش بود  ردهڪ ر ڪچ  ف

 .ردڪ نخواهم و  ردمڪن مرصف لڪمن ال_
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 .خوبه_

 

ی پیاده شدیم و دوش به دوش هم به طرف در هم زمان با هم از ماشیر

 .داشتیمورودی قدم بریم

 با  باشه، ساله چهل خورد یم اشچهره به هڪی مرد شدیم هڪوارد 

اهن و  مدادی ڪنو  شلوار  و  تڪ  هڪ جوگندیم موهای با  سفید، پیر

 دست بهزاد  با  هڪ حایل در  و  اومد  طرفمون به بود، ردهڪ جذابش واقعا 

 :گفت  بهش رو  لبخند  با  داد یم

 .ردیڪسالم مهندس جان، خوش اومدی، رسافرازمون _

 .ست، ممنون از دعوتتوظیفهسالم محمدجان، _

 

 رو  دستش و  رد ڪ نگاه من به بودش، نامیده محمد  بهزاد  هڪهمون مرد 

 .آورد جلو  من با  دادن دست منظور  به
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 .خوش اومدین بانو_

ی  رو  دستش وقنی  ویل نه، یا  باهاش بدم دست هڪدودل بودم   طور همیر

 .ادمد دست باهاش و  دیدم ادب از  دور  رو  ردنشڪ رد  دیدم، شده دراز 

 :گفت  بهزاد  به رو  بعد  و  رد ڪ وارد  دستم به یڪفشار اند

 ؟جان بهزاد  نی ڪنیممعرفی _

  دوستان از  ڪساراجان، ی_
 

 .ارڪهم البته و  هستند  خانوادگ

 

 :ردڪمحمد لبخند به لب براندازم 

خییل خییل خوش اومدید بانو، از آشناییتون خوشحالم، اتاق پرو _

 .باالست، سمت راست

 .، منم از آشناییتون خوشحالمخییل ممنون_

 

 :گفت  هستهآ و  رد ڪ ڪبهزاد رسش رو به گوشم نزدی
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 .نڪ عوض رو لباست باال  برو  نم،ڪتا من با محمد صحبت یم_

های انتهای سالن قدم برداشتم. به ی آرویم گفتم و به طرف پلهباشه

 .همون اتاق رفتم و فقط مانتوم رو درآوردم و باز به سالن برگشتم

 راست، سمت. نمڪگذروندم تا بهزاد رو پیدا اطرافم رو از نظر یممبا چش

  النس
 

 هم رقص مخصوص لڪش دایره پیست ڪی هڪ بود  بزرگ

 .بود وسطش

ی و مبل چیده شده بود و انتهای سالن هم  سمت چپ هم چند دست میر

 ارها ڪخدمت هڪاین به توجه با  هڪ خورد یم چشم به چویر  در  ڪی

خونه هڪمد بودند، حدس زدم آ و  رفت حال در  اونجا  ی  .باشه آشی 

 صحبت درحال دست در  جایم با  و  ند بود نشسته ها مبل روی عده ڪی

  و  بودند  ایستاده طرف اون هم ایعده و  بودند  ردنڪ
 
 جایم همون با  إیضا

 .ردندڪیم صحبت هم با  دست در 

 .آهنگ مالییم از باندهای بزرگ اطراف پیست رقص درحال پخش بود
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 .زود اومدیچه _

 :به طرفش چرخیدم

 .آوردمدریم باید  و مانتوم فقط آخه، نداشتم اریڪ_

 .ردڪخریدارانه رستاپام رو برانداز 

 .قشنگه لباست، بهت میاد_

 

 رو  گلوم  اش؛ساده و  ایلمهڪغرق در لذت شدم از این تعریف چند 

 :گفتم  جوابش در  و  ردمڪ صاف

 .ممنون، تو هم خوش تیپ شدی_

 

 :هاش رو توی جیبش برد و مغرورانه جواب داددست

 .من خوش تیپ بودم، بریم بنشینیم_



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

473 
 

 

 به امشب حداقل تا  نزدم حرفی  من و  بود  ردهڪخودشیفتگیش باز گل 

 .بگذره خوش خودم

 

 اناپهڪ ڪهای اون طرف سالن راه افتادیم و روی یبا هم به طرف مبل

 .نشستیم

ی جلومون دو تا ظرف پر بود از  . بهزاد بشقایر روی میر
ینی انواع میوه و شیر

 من به رو  گذاشتیم داخلش موز  ڪی هڪبه دست گرفت و در حایل 

 :ردڪ

 شڪهر  نیست، ردنڪ تعارف جای اینجا  ن،ڪاز خودت پذیرایی _

بان نباش منتظر  پس خودشه مڪش مسئول ی  .نهڪ تعارفت و  بیاد  میر
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دم. مثال من رو دا یهڪصورتم رو ازش برگردوندم و بیشیی به پشنی مبل ت

ه رو به عنوان همراه خودش آورده مهمویی اما حنی زحمت یه تعارف ساد

 ! ده، مغرور ازخودرایصی .... اههم به خودش نیم

ون یفمڪگوشیم رو از   با  چت مشغول و  شدم تلگرام وارد  و  آوردم بیر

 .شدم گروهمون  در  دوستانم

 

 نیم_
 

 ؟نی ڪچرا با پدر مادرت زندگ

 سؤال از  بودم خورده جا  ردم؛ڪدم و بهش نگاه ر ڪرسم رو بلند 

 .هوییشڪی

 .نخواستمخودم_

 ؟باهاشون داری یلڪمش_

 .نه_
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 ازم هڪ بود  نیومده پیش وقت هیچ آخه بود، جالب برام اویشڪنجڪ

 حد  ڪی همیشه نه،ڪ سؤال خصوصیم مسائل یا  امخانواده درمورد 

ئل شخض مسا به ورود  هڪ داشت درنظر  من و  خودش برای رو  فاصیل

 .بود ردهڪرو برای هردومون سخت 

ی نگفت و در س ی ینی  نخورد مشغول وتڪدیگه چیر  شد  ایخامه شیر

 چت مشغول و  برگشتم مجازی دنیای به دوباره هم من بود؛ برداشته هڪ

 .شدم

سن و سال خودش، بعد از گذشت چند دقیقه، بهزاد با ورود دو مرد هم

 :شد بلند  جا  از  و  داد  انڪدسنی براشون ت

 .گردممن چند دقیقه دیگه بریم_

 .دادم انڪدر جواب، رسی براش ت
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 سیب و  برداشتم بشقایر  نه،ڪ تعارفم و  بشه پیدا  شڪ هڪاین ناامید از 

ی    و  سیر
 

 و  بود  ردهڪ اموسوسه سخت اول یلحظه همون از  هڪ رو  بزرگ

 بشقابم توی و  برداشتم بود  ردهڪ فعالیت به مجبور  رو  بزاقم غدد 

 .گذاشتمش

ی  پوست به ردنڪبا نگاه   این و  السڪ خیالیر  اشدرخشنده و  سیر

 قاچش چهار  اول بخورمش؛ پوست با  هڪ گرفتم  میمتص و  شدم ها حرف

 .ردمڪ تقسیم مساوی هایقسمت به رو  هڪت هر  بعد  و  ردمڪ

ی ت  و  پیچید  بینیم زیر  خوبش بوی گذاشتم،  دهان به هڪ رو  هڪاولیر

ی  اش زیر زبونم اومد ترش و خوشمزه طعم شدم، جویدن مشغول هڪهمیر

 دارم رو  عمرم سیب رترینآبدا هڪو با قورت دادنش به این نتیجه رسیدم 

 !خورمیم

 

 ؟اجازه هست_
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 اجازه من از  دستش در  جام دو  با  هڪصدای مرد زیبا و خوش پویسی بود 

 .بنشینه نارمڪ هڪ خواستیم

ی نبودچهره  .ی زیبایی داشت اما برای من دلنشیر

اهن بود، زده شانه طرف ڪی به هڪموهای بور   و  تڪ و  ڪزرش پیر

 بسته اشیقه دور  هم ڪمش پاپیویی  و  شتدا تن به هم ڪمش شلوار 

 .بود شده

 :شدم جا  به جا  یمڪ

 .بفرمائید_

 به رو  ها جام از  ڪی فاصله، رعایت با  اما  نشست، نارمڪممنویی گفت و 

 .گرفت  من طرف

 .بفرمایید_

 .خورمنیم یلڪیدیی الممنون من نوش_

 :گفت  و  زد  شی ڪلبخند دخیی 
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بت اینا، هڪ نیست لڪال_  اگه البته خورم،نیم لڪال منم ،آلبالوئه رسی

ی  برم ندارید  دوست و طعمش  .براتون بیارم ایدیگه چیر

 .ردمڪجام رو از دستش گرفتم و متقابال لبخندی نثارش 

 .نه خوبه، من عاشق طعمای ترشم_

 .یات جام نوشیدمای از محتو و جرعه

 

بتش طعم فوق  نوشیدمیم ازش هڪای ای داشت و با هر جرعهالعادهرسی

 .دادیم بهم خویر  حس

 

سمتونم اسمتونیم_  ؟و بی 

 .سارا هستم_

ی_ ی هستم، پشعموی محمد و البته رسی  .اریشڪ ڪخوشبختم، منم معیر

ی منم از آشناییتون خوشبختم_  .همچنیر
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ی گذاشتم و دوب ام رو برداشتم و اول به اره بشقاب میوهجام رو روی میر

ی تعارف   .ردمڪمعیر

 با  و سیب معموال  من نیست، شده پوست هڪبفرمائید، البته ببخشید _

 .خورمیم پوست

 .زد چنگال رس  رو  بشقاب داخل هایسیب از  هڪت ڪی

 .خییل هم عالیه، منم با پوست بیشیی دوست دارم_

 .داوم حرف به باز  خورد، هڪ رو  سیبش هڪت

سم همراه شما من امشب با خواهرم اومدم، یم_   ؟یهڪتونم بی 

 .ومدممنش امن با جناب به_

 :با تعجب گفت

  ؟با بهزاد_

 .بله_

  !شه بدونم نسبتتون چیه؟ البته اگه حمل بر فضویل نباشهیم_
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 خانوادگیشون دوستان از  ڪی من حرفیه، چه این نمڪخواهش یم_

 .ارشونڪهم البته و  هستم

 

نده گفت  :تلفنش زنگ خورد و اون هم با دیدن نام تماس گیر

 صحبنی هم از  داره، ارمڪ خواهرم هڪاین خوام بانوی زیبا، مثلعذر یم_

 .گردمبریم دوباره شدم، مشعوف خییل خییل شما  با 

 .راحت باشید_

 

ی  روی رو  بشقاب هم من رفت، و  شد  بلند  من نار ڪاز   جام و  گذاشتم  میر

ی  به رو   به صداش ردمڪ شڪنزدی هاملب به هڪدست گرفتم؛ همیر

 : خورد گوشم

 ؟نی ڪنیم مرصف لڪنی الخوری؟ مگه نگفاین چیه داری یم_

ی آوردمشجرعه  .ای از جام نوشیدم و پاییر
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بت این نم؛ڪنیم مرصف لڪگم، من الهنوزم یم_  .آلبالوئه رسی

 .ظن بودلحنش رسشار از سوء 

 ؟وگفت بهت این یار چ  یم_

 ؟یارو دومڪ_

ی مرد_ برنج، پرروئه ڪهمیر ی  شیر  .دیگه معیر

 :موزیانه خندیدم

ی خایص هم نیم اتفاقا خییل هم خوشگل و _ ب بود، چیر  .گفتخوش مشی

 به عصنر  رو  بازدمش و  دم و  بود  گرفته  نبض باز  اششقیقه نار ڪرگ 

ون  .بود شده حریص رد؛ڪیم فوت بیر

 و  ردهڪهم چرب زبویی  یلڪ البد  ازش، نیومده بدت هڪمثل این_

ت ی  !شدی مدافعش اینجوری هڪ گفته  و مجیر
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ودند از دیدن حرص خوردنش. های بدنم به رقص دراومده بتمام سلول

 توی بعد  دادم،یم فشارش و  ردمڪیم بغلش مڪخواست محدلم یم

 «دیوونه توام عاشق فقط »من: ردمڪیم نجوا  آهسته گوشش

ای از داد، دوباره جرعهزه یمم بهم داشت یشڪهای یواشاین حسودی

 : ی جام نوشیدممحتویات خوشمزه

 .اتفاقا بود  ماالتڪخییل آقا و با_

 

ه ی هپوست سیر  ڪ اتشڪشد و تو حر تر یماش هر لحظه تیر
 
 موج الفگ

 .زدیم

 به و  رد ڪ شل یمڪ رو  راواتشڪ رد،ڪ باز  رو  تشڪ هایمهڪد

 .داد یهڪت اناپهڪ پشنی 

 .متنفرم ازش_

 .مسئول عالیق خودشه شڪهر _
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 نوشیدنیم از  دیگری یجرعه و  ردمڪاین جمله رو در نهایت بدجنش ادا 

 .شیدمڪ رس  رو 

 میوه خودش برای غیض با  چطور  هڪ ردمڪزیرچشیم بهش نگاه یم

 هڪ دستش یبرجسته هایرگ برای رفتیم ضعف دلم. نهڪیم پوست

 .بودند شده طور این چاقو  به زیاد  فشار  از 

. بودیم گذرونده  وتڪگذشت و ما تمام دقایقش رو در سساعنی یمنیم 

وع رسما  هڪ شد یم ایدقیقه چند  مهمایی   شدن پخش با  و  بود  شده رسی

 .بود شده شلوغ رقص پیست دار،ِبیس هایآهنگ

ی از دور برام  انڪت دسنی  براش متقابال  هم من هڪ داد  انڪدست تمعیر

 .دادم

اش روحم رو های به هم چفت شدهصدای حریص بهزاد از الی دندان

 :دادنوازش یم
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، اگه گذاشت این مهمویی مسخره الاله_ ی  نشه، تموفڪاالهللا، حاال ببیر

 .نهڪیم رفتار  نوبلوغ هایپشبچه این مثل احمق، یهڪمرتی

ی انداخت ب توی بشقاب روی میر  .و چنگال توی دستش رو به ضی

شم و در مقابل با تفاوتیر  هاشحرف به نسبت هڪ ردمڪسیع 

ی مرد وسوسه  یلمهڪ از  یمڪمح سد  دستم، نار ڪی در آغوش گرفیی

 .نمڪ بنا  »نه«

 

ی قدم  ما  سمت به بود  گرفته  رو  دستش هڪه همراه دخیی جلفی زنان بمعیر

 .بود باز  بناگوش تا  هم هردوشون نیش و  اومد یم

اهن باشه، خواهرش زدمیم حدس شباهتشون از  هڪدخیی   حلقه پیر

ی   هم غلیظی  آرایش و  داشت تن به بادمجایی  رنگ به وتایهڪ و  آستیر

.  بود  ریخته دورش صاف هم رو  بورش موهای. بود  نشانده صورتش روی
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ی  و  شدم بلند  جا  از  ناچار  رسیدند، هڪ ما  به  با  پریساحوال و  سالم حیر

 .دادم دست باهاش دخیی  اون

 

 .ی من مونادوقلو  خواهر  اینم بهزاد، امشب همراه و  ار ڪسارا جان، هم_

ی بود   .ردڪیم معرفی  هم به رو  ما  لبخند  با  هڪمعیر

خورد. در جواب سالم و یوه یمتفاوت روی مبل لم داده بود و مبهزاد اما یر 

ی هم فقط رسش رو تاحوال  گفت  آهسته و  داد  انڪپریس خواهر معیر

 !خوبم

 

 :مونا دست من رو گرفت

 مڪر پیش جوونا، بریم یه و چرا اینجا تنها نشسنی عزیزم، بیا بریم اون_

 .برقصیم

 .نه ممنون، من راحتم_
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رِص دست من رو بیشیی   :گفت  و  شید ڪم 

؟ بیا بریم یه  ای بابا، بیا _ بریم دیگه، خسته نشدی از بس اینجا نشسنی

 .نیمڪ تخلیه و انرژیمون مڪ

 ؟متوجیه بیاد، خواد نیم یعنی  این و  راحته هڪگفت _

 رو  مونا  جواب قاطع و  مڪبود و مح ایستاده من نار ڪ هڪبهزاد بود 

 !...بیاد باد  بذاره نار ڪ بره گفت  بهش زبایی  یر  زبان با  داد؛

منده از ج   .ردمڪی بهزاد رو به مونا واب گستاخانهرسی

 بریم نشستم، جا ڪی بس از  شدم خسته بینمیم نمڪیم ر ڪف هڪاالن _

ست د بندازم بهزاد  به نگایه ترینڪوچڪ هڪاین بدون هم بعد  عزیزم؛

 .در دست مونا به سمت پیست رقص قدم برداشتم

ی اما   از  هڪ ردمڪ آرزو  براش قلب صمیم از  من و  موند  بهزاد  نار ڪمعیر

ی  شمشیر  و  ها پرویی هڪتی زیر  ه در  به سالم جون بهزاد، زبون تیر  .بیر
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 انڪت ریتم با  رو  خودمون و  وسط رفتیم معطیلیر  رسیدیم هڪبه پیست 

 .دادیمیم

آهنگ گذشته بود و من و مونا همچنان با خنده مشغول رقص دو تا 

 من به دست در  گیالیس  با  هڪ خورد  بهزاد  به چشمم آن ڪبودیم؛ ی

ه  رنگ سفید  محتویات از  ایجرعه بار ڪی لحظه چند  هر  و  بود  شده خیر

 .نوشیدیم رو  داخلش

 

ی رو نیم چرچی به دور خودم زدم و وقنی برگشتم، به جای مونا، معیر

ی  هڪروم دیدم! متعجب اطرافم رو از نظر گذروندم بهرو   بهم ریتم با  معیر

 :گفت  و  شد  ڪنزدی

 .رقصهیم مونا پشت رسته داره با محمد _
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 داشتم رو  پیست از  شدن خارج قصد  و  گرفتم  باال  یمڪدامن لباسم رو 

ی  هڪ  .شد راهم سد  عجله با  معیر

 .شم رد  خوامیم لطفا  نار ڪبرید _

 ؟معمویل رو ندارم یعنی لیاقت یه دور رقص _

 بود  برده ار ڪ به هڪ لیاقنی  یلمهڪاش و اون معذب از لحن مظلومانه

 :دادم جواب

 .خوام برم بنشینمیه آخه، خسته شدم، یماین چه حرف_

ی لحظات _ ی تا آخر این آهنگ نمونده، من به همیر ی  هم وتاهڪچیر

 .بانو راضیم

 

ی به وسط پیست برگشتم و تو رودربایسنی قرار گرفتم و باز به  همراه معیر

 .دادمیم انڪمیل خودم رو مقابلش تآهسته و یر 

 .دونم تنها باشیدشما بانوی بسیار زیبایی هستید، بعید یم_
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 طراچ شی ڪزیرزبان برای واقع در  هڪلبخندی از رس اجبار، به تعریفش 

 دلم تو  و  ردمڪ هدایت چپ عیل یوچهڪ به رو  خودم و  زدم بود  شده

 .بشه تموم لعننی  آهنگ این تر رسی    ع هرچه هڪست به دعا برداشتم د

 !چشم چرخوندم برای دیدن بهزاد، اما نبود

ی   قرمز  چراغ چند  فقط و  شدند  خاموش ها چراغ شد  تموم آهنگ هڪهمیر

 از  فقط هڪ طوری ردند؛ڪیم پخش پیست روی ضعیفی  نور  باال  از  رنگ

ی  حال در . دید  رو  همدیگه شد یم ڪنزدی ی از تپاییر  وتاهڪ یپله ڪ رفیی

ی  اگر  و  خوردم رس  لحظه ڪی هڪ بودم رقص پیست  نرسیده دادم به معیر

ی  پخش قطعا  بود   با  و  بود  گرفته  دست در  مڪمح رو  مبازو . شدمیم زمیر

 :پرسید  نگرایی  لحن

یت نشد _ ی ؟ چیر  ؟هڪخویر
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 بیارم، دست به رو  آرامشم تا  شیدمڪراست ایستادم و چند نفس عمیق 

 :ر نیمچه لبخندی روی لب نشوندمباالجبا

 .رسیدین دادم به هڪخوبم، ممنون _

د نمایی هاش خو هنوز بازوم در دستش بود و لبخند غلیظی هم روی لب

 و  بود  پخش حال در  دونفره هایرقص مخصوص آرایم آهنگ. رد ڪیم

 .اومدندیم پیست روی ڪی ڪی ها زوج

 

نجام بدم، قطعا منتظر ا اریڪ شڪمن آدم متوقیع هستم، اگه برای _

انش هستم  .جیر

 .هام درشت شد و ابروهام باال پریداز شنیدن این حرفش چشم

ا بابت اریڪاالن من چه _  براتون تونمیم ردینڪ هڪ اریڪ نجیر

 ؟بدم انجام

 .آورد جلو  رو  دستش و  رد ڪبازوم رو رها 
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 .و به من بدهافتخار یه دور رقص_

 

 برای هنوز  دهانم و  بود  شنیدم هڪای جملهذهنم هنوز درحال پردازش 

 ....هڪ بود  نشده باز  درخواستش قبول یا  رد 

  همراه به آشنا  و  تلخ عطری و  پیچید  بدنم لڪناگهان گرمای عجینر در 

 .ردڪ پر  رو  مشامم لڪال ینندهڪمشمئذ و  زننده بوی

ی  حال در  مرمڪدور   بود  دسنی  خاطر  به این و  گرما   شدت از  بود  سوخیی

 ...بهزاد جز  نبود  شڪرش حلقه شده بود و قطعا دو  هڪ

 

ه _ ی جان ویل سارا قبال قول رقص دونفره رو به من داده، بهیی متأسفم معیر

ان برای و  نی ڪای دیگه امتحان و ج شانست ی  باش مواظب هم، جیر  زمیر

 !نڪ حساب من ڪمڪ رو  خوردی اگه اما  نخوری،
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 مستقیم هم غیر  امال ڪ و  رد ڪیم ادا  حرص با  رو  لماتڪ ڪت ڪت

 !نیاد من ڪنزدی هڪ رد ڪتهدیدش 

ه ی به من، فشار دستش روی پهلوم بیشیی یمبا هر نگاه خیر شد و ی معیر

 .شدتر یماون داشت هر لحظه برام سخت تحمل درد نایسی از 

 

ه به چشم ی خیر  :گفت  جدی امال ڪهای من و با لحنی معیر

وقع بودن، مت بر  عالوه من نداره، الڪاش اما  ه،ڪخییل حیف شد _

و چطور به دست امیدوار هم هستم و صدالبته خوب بلدم حق خودم

 .بیارم

 

ه بود اما حرف به حرف صحبت  دومڪهزاد بود، از هاش رو با ببه من خیر

 !؟بودم من منظورش نهڪن بود؟ چ   منظورش زد؟یم حرف حق
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 ردم؛ڪهای رد و بدل شده بینشون، به بهزاد نگاه گیج از حرف

 خط هاشچشم ڪهای قرمزی تو سفیدی پاار بود و رگهخم هاشچشم

 .بود انداخته

ی  یچونه و  رد ڪدستش رو دراز   سمت به رو  صورتش و  گرفت  رو  معیر

 .چرخوند خودش

ی  سفید  پوست روی و  بهزاد  هایانگشت زیر  هڪ قرمزی یهڪاز ل  معیر

 به بهزاد  هایانگشت هڪ فشاری به شد یم بود، شدن پخش حال در 

ی  یچانه ی  هڪ دردی و  نهڪ وارد یممعیر  .برد ی   نه،ڪیم تحمل معیر

ی   ردهڪ تجاوز  سلطنتش یمحدوده به فتار ڪ ڪی هڪبهزاد مثل شیر

 :غرید باشه

 به وقت هیچ من ضمن در  ن،ڪزیی به من نگاه نی با من حرف یموق_

 نیست، شیر  ار ڪ هم موندهته خوردن نداشتم، چشم دیگران هایداشته

 .الشخوره ار ڪ
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 مفهوم فهمیدن این و  زدند یم حرف هم با  نایهڪاش با نیش و همه

 .ردڪیم سخت رو  هاشونصحبت

ب از چانه ی دست بهزاد رو با ضی  به ایدیگه نگاه با  و  رد ڪاش جدا معیر

 .شد دور  ما  از  ردمڪ حس رو  بودنش خصمانه امال ڪ هڪ من،

ما ا نمڪ رها  بهزاد  دست حصار  از  رو  خودم تا  شدم جا بهجا  یمڪ

 ڪنزدی بهم رو  رسش. رد ڪفایده بود و فقط فشار دستش رو بیشیی یر 

 :ردڪ زمزمه گوشم  نار ڪ و  رد ڪ

 .حرفرقصیم، یر ریم و با هم یمیم_

 !گرفت  آتش هاشلب برخورد  از  گوشم  نار ڪبعد هم جایی  و 

 به توجه با  و  رد ڪ هڪ اریڪآب دهانم رو قورت دادم و متعجب از 

 :رسید، رو بهش گفتمیم مشام به ازش هڪ بویی 

 !؟درسته خوردی، لڪتو ال_
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 پهلوم روی دستش فشار  با  هم رو  من و  بره باال  پیست یپله از  رد ڪقصد 

 .در ڪ همراه خودش با 

س نم،ڪیم ار ڪچ   نفهمم هڪآره خوردم، ویل نه اونقدر _  حاال  من نیی

ی  این سڪبرع شم،نیم مست حاالها   خود  از  ڪپی یه با  هڪ جنبهیر  معیر

 .شهخود یم یر 

 

س به جونم افتاده بود، یم  از  مڪ اتشڪگفت مست نیست اما حر اسیی

 باز  رو  اشبوسه جای اماشاره رسانگشت با . نداشت مست هایآدم 

 .ایستادم روشبهرو  پیست وسط و  بوسیدم

 خجالت هڪ اضطرایر  با  هم من و  گذاشت  مرمڪهر دو دستش رو روی 

ام رو به اش و دست دیگهروی شانه رو  دستم ڪی بود، شده قاطیش هم

 .گرفتم  مرشڪ



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

496 
 

ی در آغوش رقصیدیم و من برای فرار از وسوسهآهسته با ریتم آهنگ یم

ی بینمون نگاه انداخته بودم و به فاصله گرفتنش، رسم رو به زیر 

 .ردمڪیم

 

 مرمڪ دور  به رو  دستش ڪی رد؛ڪ ڪمن رو بیشیی به خودش نزدی

ای بینمون ام گذاشت. فاصلهو روی شانهر  اشدیگه دست و  رد ڪ حلقه

 رو  خودم وضعیتمون، از  معذب! بودیم چسبیده هم به امال ڪنبود و 

 خودش سمت به رو  من یی بیش هم اون هڪ دادم هول عقب به یمڪ

 به سڪع امال ڪ اینتیجه ارمڪ هڪ بود  جوریاین و  رد ڪ هدایت

 !داشت همراه

 و  آهسته زد؛ نار ڪرم رو ام برداشت و شال حریدستش رو از روی شانه

 :شیدڪ دست گردنم  به نرم
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خییل سفیدی، این لباس هم زیادی بهت میاد و این شال حریرت بیشیی _

 بیشیی  داره دوست یه آدم نه،ڪیم ترتچشم تو  بپوشونتت، هڪاز این

 .نهڪ نگات

 

 ڪمردم در  شد  قفل هامچشم و  بردم باالتر  راواتشڪنگاهم رو از 

 و  زنهیم دهانم توی قلبم ردمڪهاش. احساس یمچشم ملتهب و  رقصان

 ر ڪف. رد ڪیم بازی من عاشق قلب با  داشت لعنتیش هایانگشت نوازش

 ....شدمیم اغوا  قطعا  داد یم ادامه دیگه یمڪ اگه نمڪ

 

، خب؟ فقط واسه من دیگه حق نداری این لباس_ و جایی بپویسی

 ؟پوشیش، خبیم
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 دلم هڪ رد ڪجوری با عجز ادا یمهای آخرش رو زد و خبآروم حرف یم

 مثبت ینشانه به رسی بدم؛ بهش جوایر  اشخواسته برخالف نیومد 

 :اومد حرف به باز  هڪ دادم انڪت

 ؟خببگو باشه، _

 

ای، طلسم شده در آغوش پرتمطراق تر از هر زمان دیگهو من مطیع

 :معشوق مغرورم گفتم

 .باشه_

 

د و من  رسما  در آغوشش بودم. هر دو بیشیی من رو به خودش فشی

 نوازش رو  مرمڪ آهسته دستش ڪدستش رو پشتم قرار داده بود و با ی

 .ردڪیم
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ش گذاشتم و با یرسم رو روی سینه  گرفته  رو  مرشڪ ستمد ڪی ستیر

 .گذاشتم  قلبش روی رو  امدیگه دست و  بودم

بان تند قلب بهزاد و قابلیت صدایی نیمدر اون لحظه هیچ شنیدم جز ضی

ی رو نداشتم اال قفسهلمس هی ی ی  هڪای ی سینهچ چیر  پرشتاب و  سنگیر

ی  و  باال   .رفتیم پائیر

م و ها به رسعت ازش جدا شدبا تمام شدن آهنگ و روشن شدن چراغ

 بود  دوخته من به رو  سوزانش نگاه بهزاد . شیدمڪدستپاچه شالم رو جلو 

ون ب پیست از  و  بشم رد  نارشڪ از  خواستمیم. داشتبرنیم چشم ازم و  یر

 .گرفت  رو  دستم مچ هڪبرم 

 .ریمبا هم یم_

ی حصار گرم و امن دستشبعد هم انگشت  .هام اسیر شد بیر
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رف سالن رفتیم و نشستیم. های اون طدست در دست هم به طرف مبل

 .تا چند دقیقه بعد از نشستنمون هم دستم تو دستش چفت بود

ی داشت! شگفت هایقابلیت چه ل،ڪی عجینر بود این الچه ماده ی انگیر

 باصالبت و  مغرور  مرد  ڪی نهڪ اریڪ هڪمثال قابلیت این رو داشت 

 به فروشه،یم فخر  هم آینه در  خودش سڪع به حنی  نمڪ ر ڪف هڪ

اف رقصهیم باهاش هڪ زیی   دستش میاد؛ بهش لباسش هڪ نهڪ اعیی

ه رو  انهیر  من و  نهڪن رها  و  بگیر  این طرف از  ایدیگه یمعجزه منتظر  صیر

ی دوستت دارم از ای مثل شنیدن جملهالعاده بودم؛ معجزهخارق مایع

 !نارمڪدهان مرد 

 

م نارمڪ از  هم لحظه ڪتمام طول مهمایی بهزاد حنی ی  هر . د نخور  ج 

 هم با  رو  ایلحظه چند  هڪ خواستیم ازش و  اومد یم هڪ سڪ

  و  داد یم رد  جواب بالفاصله بگذرونند،
 
 .ردڪیم بهانه رو  خستگ
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رفت از دیدن این توجهات زیرپوستیش، از دیدن نگاه قنج یمدلم 

، زمایی خصمانه ی  ناریڪ مبل روی درست و  بود  اومده هڪاش به معیر

 جایی  تا  هم من و  رد ڪیم پال  و  پرت سؤاالت زما مدام و  بود  نشسته من

 .دادمیم رو  پاسخش ایلمهڪ ڪی هایجواب با  بود  نڪمم هڪ

ی شدیم؛ من به اتاق طبقهآماده ردیمڪ ضف هڪشام رو  ی باال ی رفیی

 .رفتم تا مانتوم رو بپوشم

 از  هڪهام رو وارد اتاق شدم و مانتوم رو از روی جالبایس برداشتم، دست

ی آس توی  و  شد  باز  در  بالفاصله و  خورد  در  به ایتقه ردم،ڪ رد  هاشتیر

ی   .بست رسش پشت رو  در  رسی    ع و  شد  اتاق وارد  معیر

ی هام گرد شده بود چشم از دیدنش، متعجب از رفتارش مشغول بسیی

 شد؛ ارمڪ یادامه مانع نگاهش سنگینی  هڪ شدم مانتوم هایمهڪد

 :گفتم  بهش رو  جدی مال اڪ پیشایی  بر  اخیم با  و  ردمڪ بلند  رو  رسم

 ؟بله_
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 :روی من ایستادچند قدیم جلو اومد و درست روبه

 .بهزاد لیاقت تو رو نداره سارا_

 ؟البد تو داری_

م، هڪ تاتور ڪخب، از اون بهزاد دی آره_  ؟نیستم بهیی

ی ما نیست، اشتباه یم_  .نی ڪهیچ  بیر

ی  ایستاد، من از  یمڪی جلوتر اومد و در فاصله  دست به رو  شالم پاییر

 .بویید و  گرفت

، قول یم_ ی نی ڪدم اگه قبولم تو خییل خایص دخیی ی  مڪ برات چیر

 .نذارم

 

ون  ب از دستش بیر  رو  مانتوم آخر  یمهڪد و  شیدمڪشالم رو به ضی

 رو  در  هڪاین از  قبل رفتم، در  طرف به و  گرفتم  دست به رو  یفمڪ بستم؛

 .چرخیدم طرفش به نمڪ باز 
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ی، متأ_  .سفم براتخییل در نظرم حقیر

ون و  ردمڪبعد هم در رو باز   .ردمڪ یط رو  ها پله رسعت به و  رفتم بیر

ی  هڪ بود  ردهڪ ر ڪچ  با خودش ف مایر  پیشنهاد  همچیر ای به من نهرسی

 باز  و  داریم رسی و  رس  بهزاد  و  من هڪ بود  ردهڪ ر ڪداد؟! اون حنی فیم

 مگه هم آدم این از  تر پست! داد یم دوسنی  پیشنهاد  من به و  بود  اومده هم

ر  رو  رفیقش دوست بخواد  شڪ هڪ شهیم مگه بود؟  یعنی  بزنه؟ ب 

 !؟بودمشون ندیده حاال  تا  من و  ها آدم  این از  بودند 

 

ی پلهبه پ ی  نار ڪ هڪ دیدم رو  بهزاد  گذرا   نگاه ڪی با  رسیدم هڪها اییر  میر

 سمتش به عجله با  و  مضطرب داره، دست به هم گیالیس  و  ایستاده بار 

 :رفتم

 ؟بهزاد نی ڪیم ار ڪوم هست چ  معل_

 :گفت  بود  معمول حد  از  تر شیدهڪ یمڪ هڪبا لحنی 
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 .معلومه امال ڪآره _

 :داد ادامه و  رد ڪ اشاره من به رد،ڪ گیالسش رو باال گرفت و بهش نگاه

 ؟معلوم نیست_

 .وبیدمڪعصنر از این رفتارش، جام رو ازش گرفتم و روی بار 

،ڪیم غلظ چه داره معلومه امال ڪچرا _  ار ڪ این از  بیشیی  تا  بریم بیا  نی

 ندارم، بدمسنی  یحوصله من گفتیم یڪ به یڪ بعد  ندادی، دستمون

 .هڪ نمڪ جمعت باید  من االن

 

 :ای رس دادی مستانهخنده

 ؟دونسنی شیا، یمتر یمیسی خوشگلعصنر یم_

 

دم حرص با  رسید یم زورم هڪبازوش رو تو دستم گرفتم و تا جایی   و  فشی

 .بردمش شونڪ شونڪ خروچر  در  طرف به
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 هم تعریفش حنی  هڪ بود  ردهڪانقدر با دیدن حال و اوضاعش عصبیم 

 !نهڪ آرومم تونستنیم

رومون خواستیم از در خارج بشیم، محمد جلو اومد و روبهیم هڪوقنی 

 :گفت  من به رو  تعجب با  و  انداخت بهزاد  به یڪو ڪایستاد؛ نگاه مش

ی خورده_ ی  ؟چیر

ون فوت  نفسم رو به  عاملش بهزاد  هڪ وضعینی  از  الفهڪ و  ردمڪبیر

 :دادم جواب بود 

 .هڪبله مثل این_

 .انداخت باال رو  ابروش تای ڪی

 یلڪوقت ندیدم بهزاد تو مهمونیای مختلط نوشیدیی العجیبه، هیچ _

 !باشه داشته همراه هڪ زمایی  مخصوصا  بخوره،

 پذیرایی  بابت نهڪاینم البد از شانس منه، به هر حال دستتون دردن_

 .خوبتون
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 .شما برید بذارید بهزاد بمونه اینجا_

 من به اول خمارش هایچشم با  انداختم، بهش رو  عصبیم و  الفهڪنگاه 

 .ردڪو بعد به محمد نگاه 

 این محمد  دارم، رسگیجه مڪنه، بریم خونه، حالم خوبه، فقط یه _

ی  چقدر  المصبات ، بود  سنگیر  نقدر ا نزدم بیشیی  ڪپی تا  سه عویصی

م
َ
ت
َ
 .گرفت

 تا  ده یاندازه ه،ڪ نیست ڪپی تا  سه هڪ تو  ڪآخه لعننی سه تا پی_

 ؟آخه بود  وقتش امشب داداش زنیم،یم ما  هڪ یهڪپی

 

 .وسط حرفشون اومدم

 به هم شما  باشه، بهیی  جوریاین نمڪ ر ڪاش، فبرمش خونهیم_

 .برسید مهموناتون

 .ردمڪرو به بهزاد 
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ی _  .و بدهسوئیچ ماشیر

 .داد دستم به رو  سوئیچ تشڪال دست برد و از توی جیب ح یر 

 .ممنون آقا محمد، شما برید راحت باشید. خداحافظ_

ی ڪصیر _ ی  بگم نیر  .برسونتتون بیاد  معیر

 یم_
 

 .نشید ایشون مزاحم نمڪنه نه، خییل ممنون، خودم رانندگ

ه، شاید بهزاد تو راه حالش بد _ ، یه مرد همراهتون باشه بهیی  چه مزاحمنی

 .هڪ برنمیاد  دستت از  اریڪبشه شما یه نفری 

 

ی ی  یجنازه برم، ابله ڪمرد اون با  هڪ مونده ارمڪ ڪآره حتما، همیر

ی بیوفته من با این یارو نیمز  رو  هڪ هم بهزاد   .رممیر

 محمد  هڪ مزخرفی  پیشنهاد  و  اومده پیش وضعیت از  عصنر  و  الفهڪ

 :دادم جواب بهش رو  بود، آورده زبون به ناخواسته

 .ریمیم خودمون نیست، الزم هڪگفتم _



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

508 
 

 :بهزاد هم با همون حال خرابش رسی    ع در مقابلش جبهه گرفت

، گفتم  و  دست چلغوز  اون ردهڪالزم ن_  هڪپا چلفنی رو با ما بفرسنی

  فقط خوبه، حالم
 

 .هست سارا  اونم هڪ خطریه مڪ یه ردنمڪ رانندگ

 زحمت یر  و ارتونشم لطفا  خانوم سارا  فقط صالحه، هڪباشه هر طور _

 .ازتون نمونم خیر یر  من هڪ بدین من به

 

 هم بعد . رد ڪام رو رسی    ع گفتم و اون هم توی گوشیش سیو شماره

ب هر  به من و  ردیمڪ ڪ هول هولخداحافظی   رو  بهزاد  بود  زوری و  ضی

ی  سوار   راننده جای هم خودم و  خوابوندمش عقب صندیل ردم،ڪ ماشیر

 .نشستم

 

 جواب ویل زدمیم صداش گاهگه  گذشت،  وتڪتمام طول مسیر در س

 .خوابیده حتما  هڪ رسیدم نتیجه این به مڪ مڪ هم من داد،نیم
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ی  از  ردم،ڪ ڪآپارتمانش پار  ینگڪوقنی توی پار   در  و  شدم پیاده ماشیر

 لڪهی باید  چطور  هڪاین به راجع خودم با  داشتم ردم؛ڪ باز  رو  عقب

  این به
 

ی  ر د و  ردمڪیم ر ڪف بدم ونڪت رو  بزرگ  صورت روی حال همیر

ه من به و  بود  باز  هاشچشم! بیداره هڪ دیدم ناباور  و  شدم خم بهزاد   خیر

 :ردمڪجمالت رو پشت رس هم ردیف  پرت حواس امال ڪ بود، شده

 .نمڪ بیدارت خواستمیم...  خوایر  ردمڪ ر ڪمن... ف_

 روی رو  دستش دو  هر  هڪ شمڪب عقب رو  خودم ردمڪو قصد 

 .شد انعم و  گذاشت  هامگونه

 در  رو  ما  و  شد یم ینگڪپار  وارد  شڪتوی وضعیت بدی بودیم و اگر 

 رو  همدیگه داریم ما  هڪینا اال  زد نیم حدیس هیچ قطعا  دید،یم حالت اون

 !بوسیمیم

س به زبان اومدمخجالت  :زده و پر اسیی

 .شهیم بد  ببینتمون بیاد  ڪی االن بهزاد، نڪولم _
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ه بود و فقط به چشم  در  هاشچشم ڪزد، مردمحرفی نیمهام خیر

ی  حدفاصل  هاملب به گریزی  هم گایه  و  بود  آمد  و  رفت در  چشمم دو  بیر

 .زدیم

پر رس و صدا قورت دادم و عاجزانه لب به سخن باز آب دهانم رو 

 :ردمڪ

 ...نمڪبهزاد، خواهش یم_

 

هاش رو از روی صورتم برداشت و من رسی    ع عقب حرف دستیر 

ی  نیم شیدم،ڪ  .نشست جاش تو  و  د ش خیر

 و  شیدمڪقرارم های نامنظم قلب یر چند تا نفس عمیق برای تنظیم تپش

ی  از  بهزاد  دیدم هڪ وقنی  ی بردم و پیا ماشیر ده نشد رسم رو داخل ماشیر
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ی از بروز اتفاق چند لحظه پیش، با رعایت فاصله ی ایمنی رو برای جلوگیر

 :بهش گفتم

 ؟نمڪ تڪمڪخوای یم_

 

ی هڪاین بدون بعد  و  رد ڪ نگاهم یمڪرخید،آروم به سمت من چ  ی  چیر

ی  از  هڪ رد ڪ قصد  بگه  .بشه پیاده ماشیر

ی خارج شد و درش ایستا انتظار  به و  شیدمڪخودم رو عقب  دم؛ از ماشیر

رو بست، من هم دزدگیر رو به صدا درآوردم و دوش به دوش هم به طرف 

 .آسانسور رفتیم

 رو  هاشچشم و  ود ب داده یهڪی پشت رسش تتوی آسانسور به شیشه

 با  و  رد ڪ باز  رو  هاشچشم نظر  مورد  یطبقه به رسیدن با  و  بود  بسته

ون آسانسور  از  هم  .رفتیم بیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

512 
 

ی آسانسور تا در آپارتمانش رو داشتیم یط دم فاصلهچند ق ی بیر

 موقع به من اگر  و  رفت گیج  رسش دفعهڪی هڪ ردیمڪیم

ی  روی دادم،نیم نشان العملسڪع  .افتادیم زمیر

 رو  قدم چند  این هڪ ردمڪیر بغلش رو گرفتم و با تمام توانم سیع ز 

 .نمڪ همراهیش

 

 شڪمڪابش بردمش و خو  اتاق تا  سخنی  به شدیم هڪوارد خونه 

 زانو  تختش نار ڪ. شهڪب دراز  تختش روی و  دربیاره رو  تشڪ تا  ردمڪ

ه قرمزش و  خمار  هایچشم به و  زدم  .شدم خیر

 ؟خویر _

 

 ردمڪیم حس من و  دوخت من به رو  آتشینش گاهن رد،ڪلب از لب باز ن

 .سوختنه حال در  گرماش  از  جانم عمق تا  هڪ



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

513 
 

ام گذاشت! مظلومانه نگاهم روی گونهدستش رو باال آورد و آهسته 

 .بزنه حرفی  هڪاین بدون رد ڪیم

 !...عجیب، عجیب شده بود امشب

سوخت و دسِت روی صورتم هم تمام وجودم در التهاب خواستنش یم

 .ید بر علت شده بودمز 

ام تاب قلبم بازیش گرفته بود، اونم تاب بازی! به طرز غرینر در سینه

 .رقصیدخورد و یمیم

 ...ردڪی بوسیدنش داشت بهم غلبه یموسهوس

 االن ببوسش، گفتیم رد؛ڪزن عاشق درونم مدام دم گوشم پچ پچ یم

ی مسته ی ی  همه فردا  تا  احتماال  فهمه،نیم چیر  .نهڪیم شفرامو  رو  چیر

زد و من رو از قبول درخواستش منع زن عاقل درونم اما بهش تشی یم

ی یادش بود، اون وقت ف شاید  هڪ نظریه این با  اونم رد،ڪیم ردا همه چیر

 !؟چ  
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ی این دو گرفتار بودم  ی  نیم بهزاد  هڪدر تقابل بیر ی  سوزانش نگاه شد، خیر  بیر

 من و  آورد  ڪزدین یمڪ رو  رسش. بود  آمد  و  رفت در  هاملب و  ها چشم

؟ االن گفتیم هڪ شدم عاشق سارای دالیل تسلیم  دیگه هڪ االن چ 

هاش رو به یر سارا و عاجزانه دستنگ جلوشو  شه،یم پیشقدم داره خودش

ی ی  !...بار ڪهم گره زد و گفت لطفا سارا، فقط همیر

 

 توسط شدن بوسیده طعم هڪهام رو بستم و هرآن منتظر بودم چشم

 !شدم غافلگیر  هڪ بچشم رو  بهزاد 

 !...سوختهاش یمای وسط پیشونیم از داغ لبنقطه

 ڪی امشب هڪاش چهره به رو  ناباورم نگاه و  ردمڪبا تعجب چشم باز 

 .دوختم برام بود  شده خواستنی  ناجوری جور 

 

 .خییل اذیت شدم وقنی فهمیدم عزیزم، اما همیشه منتظر بودم برگردی_
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ه شده بودم و  مغزم در حال ِارور دادن بود. از چ  با تعجب بهش خیر

ه بگم از داشت حرف یم  ؟زدیم حرف داشت یڪزد؟ یا بهیی

 بهزاد چ  داری یم_
 

 ؟زیی ؟ درمورد چ  حرف یمگ

 

 وقت این یعنی  بود  یڪ خورد، زنگ گوشیم  هڪمنتظر جوابش بودم 

ون یفمڪ از  رو  گوشیم  عجله با  شب؟  یشماره دیدن با  و  آوردم بیر

 :دادم جواب مردد  ناشناس

 ؟بله_

 ؟سارا خانوم_

 .بله، بفرمائید_

؟ به سالمنی رسیدین_ ی  ؟محمد هستم، خوبیر

منده نشناختم_  .زدین زنگ هڪ، بله رسیدیم، ممنون آهان، رسی
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 ؟بهزاد چطوره_

 دراز  رسجاش دوباره ما  یالمهڪم شنیدن با  هڪ ردمڪبهش نگاه 

ه سقف به و  شید ڪ  .شد خیر

 .بد نیست، نه خوبه نه بد_

ی _  ؟االن پیشش هستیر

 :میل جواب دادمزده و یر خجالت 

ی االن رسیدیم خونه_  .رفتمداشتم یماش، آوردمش داخل، دیگه بله، همیر

 ؟ازتون نمڪتونم یه خواهشی بیم_

 .بله، بفرمائید_

بت لیوان یه برید  هڪلطفا قبل این_  هڪ بخوره بدین عسل و  آبلیمو  رسی

 .بشه بد  حالش صبح تا  ترسمیم تنهاست آخه بیاد، جا  حالش

 .باشه حتما_

ید، تماس من با  حتما  اومد  پیش هم اریڪممنون، اگه _  .خداحافظ بگیر
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 .حتما، خدانگهدار باشه_

 

 یفمڪ توی و  ردمڪ قطع رو  گویسی   ایدیگه وقت هر  از  تر الفهڪ

 هڪ هاشڪپل دیدن با  و  ردمڪ بهزاد  به ایدیگه گذرای  نگاه انداختمش،

 مقصد  به رو  اتاق و  شدم بلند  جا  از  حرفیر  ،بودند  افتاده هم روی

خونه ی  .ردمڪ ڪتر  آشی 

 

خونه رفتم و ی ی ب متوسط لیوان ڪبه آشی  ت آبلیمو و عسل درست رسی

. برگشتم اتاق به و  گذاشتم  دسنی پیش ڪی توی رو  لیوان ردم،ڪ

 آهسته و  زدم زانو  تخت نار ڪ و  گذاشتم  پاتخنی  روی رو  دسنی پیش

 .ردمڪ صداش

 .ادبهزاد، بهز _
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 :داد جواب نهڪ نگاهم هڪاین بدون و  رد ڪهاش رو باز چشم

 .بیدارم_

بت این از  مڪپاشو یه _  .بخور رسی

 ؟محمد بود زنگ زد_

 .آره، پاشو_

 

 و  گرفت  ازم هڪ بردم دهانش ڪتو جاش نشست و من هم لیوان رو نزدی

 .شیدڪ رس  نفس ڪی

 .دسنی گذاشتمشلیوان رو به دستم داد و روی پیش

ی_  ؟بهیی

 .آره، پریده_

 :گیج پرسیدم

 ؟چ  پریده_
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 :صورتش رو به طرفم برگردوند و گفت

 .مستیم... پرید_

 

 :ابروهام رو باال دادم

 .آهان، خوبه پس_

 :دادم ادامه داشتمبریم تخت پای از  رو  یفمڪ هڪبعد هم درحایل 

 .رم دیگهمن یم_

ی نداری _  .هڪماشیر

مآژانس یم_  .گیر

 .خداحافظ ،یڪاو _
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 شید ڪ دراز  دوباره نهڪب خایل و  ڪخش ر ڪتش ڪی حنی  هڪینبدون ا

 .گذاشت  هاشچشم روی رو  ساعدش و 

ی  امال ڪاین رفتارش  از دیدن  باز  چون خوبه، حالش هڪ شدم مطمی 

 .همیشگیش غد  قالب به بود  برگشته

ون اتاق از  و  انداختم امشانه روی رو  یفمڪ  پشت هم رو  در  و  رفتم بیر

 .بستم رسم

ی روی مبل با آژانس تماس   ی  نار ڪگرفتم و تا رسیدن ماشیر  تلفن میر

 .وارفتم و  افتادم واقع در  نشستم،

 گفته  جمله ڪهای زیادی دور رسم در حال چرخیدن بود. یعالمت سؤال

 .بود ردهڪ خراب باهاش رو  خوشم حال تمام و  بود 

 جزء بودن ضدحال هڪ رسیدمیم نتیجه این به مڪ مڪداشتم 

 !رموزهم مرد  این شخصیت ڪالینف
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 هڪ بود  یڪ! بود؟ شده اذیت خاطرش به بهزاد  هڪ شڪ اون بود  یڪ

 !؟دبو  برگشتنش منتظر  بهزاد 

ی  هڪبا به صدا دراومدن آیفون حدس زدم   بلند  جا  از .  باشه اومده ماشیر

 .بستم آهسته رو  در  و  شدم خارج خونه از  رفتم، در  طرف به و  شدم

و  ن نرفتند و من مدام از  تمام طول مسیر هم این سؤاالت از ذهنم بیر

  تو  شڪ نهڪپرسیدم، نخودم یم
 

 بوده عاشقش هڪ بوده بهزاد  زندگ

ی و خودخواهانه ندا یم و  باشه  !نه نه، نه، هڪداد قلبم خشمگیر

 خودم با  و  ردمڪیم ر ڪحنی توی رختخواب هم به این موضوع ف

 .بیارم در  رس  موضوع این از  تونمیم چطور  هڪ رفتمیم لنجار ڪ

 

 و  روح اما  بود  رختخواب در  جسمم. بشم مسلط ارمڪونستم به افتنیم

 ...دادمرموز این روزهام جولون یم مرد  تخت نار ڪ جایی  ذهنم
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 یاندازه به. رسیدمیم نتیجه به میی ڪ ردمڪیم ر ڪهر چقدر بیشیی ف

 منشبه بهزاد  روزی شاید  هڪ گنجید نیم اممخیله در  هم ایذره

 مردی شد یم مگه! بود؟ نڪمم مگه ال اص! باشه خورده عشفی  ستڪش

گذرونده باشه؟!   از  رس  رو  امڪنا عشفی  رسسخنی  و  صالبت همه این با 

 رد ڪیم تدایع چشمم پیش رو  روزهایی  و  رد ڪناخودآگاه خیالم پرواز یم

ی  بهزاد  هڪ ... نه نه،! رده؟ڪیم هم گریه  یعنی  بوده، افشده و  غمگیر

 تخت از  پاهام. نشستم و  دمز  پس رو  ذهنیم تصاویر ... نداره انڪام

ورمال ڪ ورمالڪ رو  همراهم تلفن و  رمڪ دراز  دست... شدند  آویزون

 هڪ ای زننده هایحس بر  غلبه برای داشتم قصد  ناامیدانه. ردمڪپیدا 

م  گریبان  چند  از  بعد . بزنم چنگ امیدم یرشته آخرین به بودند  شده گیر

 .رسید گوشم  به نوری خطوط الیالبه از  مهسا  شاد  صدای بوق

ی به_ ی  خانم ببخشید ! زده زنگ یڪبه ببیر ؟ اشتباه مطمئینیر ی  من! نگرفتیر

 ام هامهس
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 دادمیم حق بهش واقعا  بار  این البته. ایتڪعادت داشت به گله و ش

 نداده بهش هم ناقابل پیام ڪی حنی  هڪ شد یم روز  چهار  حدود  چون

 .بودم

 هڪنسبت ناجور دیگه معرفتم و نامردم و هزار جور دونم یر خودم یم _

 چه نقو  نق چطوری. پذیرمیم رو  همه پیشاپیش! بدی لقب بهم قراره

ا  ؟خیر

ی نیست مثل _ خوبه خودت قبول داری. از گناهت گذشتم. خوبم، خیر

 ام تو  یخونه. هیچ   دیگه و  دنس السڪ زبان، السڪرم همیشه؛ یم

 الاقل هڪ نمڪنیم جرأت هم بهزاد  از . نیسنی  گفنی   بیام خواستمیم هڪ

 .اینجا بیای پایسی  بدم پیشنهاد  تو  به

مندتم عزیزم. هروقت دوست داشنی ب_   . یای قدمت رو چشممرسی

 ؟خب تو چه خیر _
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 فهمید یم مهسا  اگر  نمڪ ر ڪخیر زیاد داشتم، اون هم چه اخباری..! ف

 برای ردمڪیم دست دست. خوندمیم رو  رفاقتمون یفاتحه رسما  باید 

 باید  دونستمنیم ویل بود  ردهڪ اشباع رو  مذهن هڪ سوایل پرسیدن

  !نمڪ باز  رو  بحث رس  چطور 

ی نیست، _ ی  خونه، میام ت،ڪرم رسی منم مثل همیشه یمخیر  ...همیر

ی  بخش خودخواسته امال ڪو   .گرفتم  درز  رو  برادرش یخونه به رفیی

فهمیدم چطور باید سوالم رو مطرح آوردم نیمهرچه به ذهنم فشار یم

ی به مهسا  هم و  برسم جواب به مخود هم هڪ نم،ڪ ی  ڪو ڪمش چیر

 .نشه

  ؟تڪبهزاد خوبه باهات تو رسی _

ی چ  یمباید  ی   آزار  بود  رسیده بهم هڪگفتم؟ از بهزاد این روزها تنها چیر

 ....داشتنش دوست با  ردمڪیم خودآزاری. بود  روچ

 .خوبه، آره_
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 ردمڪ تعریف ازت انقدر  سارا، زدم حرف باهاش خییل. ر ڪخداروش_

ینی  و  گل  با  فردا  بود  بهزاد  جای دیگه یڪهر  اگه هڪ  خونتون در  دم شیر

 .نشستیم بست

ینی خوشایندی ته قلبم رو مالش یمم داد. هسا خندید ویل من حس شیر

 .ردڪحنی تصورش هم جریان خونم رو تشی    ع یم

 برای داد نیم راه اصال  مهسا  نداشت، ایفایده ردمڪهرچه تالش 

 ...بودم بسته دل بیهوده هم آویز  دست نای به. بیشیی  اویڪنجڪ

 

 دیگه ساعت ڪاومد؛ ی تڪرسی  به معمول حد  از  دیرتر  یمڪفردا صبح 

 مشغول سخت من و  داشتیم قرارداد  طرف تڪرسی  توی مهیم یجلسه

 بودنشون املڪ از  هڪاین از  بعد . بودم نیاز  مورد  ڪمدار  برریس

 رویروبه. رفتم ونبیر  اتاقم از  و  برداشتم رو  همه ردم،ڪ حاصل اطمینان

ی   :گفتم  بهش رو  لبخند  با  و  ایستادم امینی  میر
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 .دارم ارشونڪ هڪه جناب رئیس اطالع بده امینی جان لطفا ب_

 

 آیر  با اون چشم
ی  برانداز رو  پام تا  رس  بود  گذاشته  هڪهای غرق آرایش و لیی

ابیش موهای. رد ڪ   هڪ رو  رسی
 

ی ها تازگ  پیشایی  با  نظرم به و  بود  زده چیی

 یمڪ اششده ور ڪمانی هایناخن با  نداشت، مطابقت اصال  هشوتاڪ

 تزریق لطف به هڪهای رسخش رو و لب زد  نار ڪ هاشچشم جلوی از 

 من نثار  داریشڪ ایش و  رد ڪ باز  هم از  بودند  شده برجسته حسایر  ژل

ی   با  و  برداشت رو  تلفن هم بعد  رد،ڪ  .داد خیر  بهش بهزاد  داخیل گرفیی

ه امخنده هڪاز ترس این  مدام نم،ڪ نگاهش مستقیم نداشتم جرأت نگیر

ای مصلحنی سیع در مهار هرسفه با  و  چرخوندمیم چشم اطراف به

 .داشتم امخنده ردنڪ

 .تویی بری تویم_
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تا این جمله رو از دهانش شنیدم، از خدا خواسته در اتاق بهزاد رو باز 

 امندهخ  و  ردمڪ ثڪم یمڪ. بستم رو  در  و  رفتم تو  رسعت به و  ردمڪ

ش طرف به آهسته هایقدم با  خوردم، فرو  رو  ی  .رفتم میر

اهن طویس و ار ڪ آیر  شلوار  و  تڪ ڪی  با  راوایی ڪبنی پوشیده بود با پیر

ی   .رنگ یبڪتر  همیر

 زد یم هڪطبق معمول رو به باال شانه زده بود و از برفی  موهاش رو 

 شش رو  صورتش. زده بهشون ژل و  تافت هزارجور  هڪ بود  پیدا  امال ڪ

ی  از  حنی  رو  شیوش افیی  بوی بود، ردهڪ تیغ  تونستمیم هم فاصله همیر

ی بود و . نمڪ استشمام ی ی پروندهبا اخم مشغول مطالعه رسش پاییر

ی   درآغوش برای بود  آماده امال ڪپیش روش بود،   !چلوندن و  گرفیی

م وسوسه ار ڪاف ی ش جلوی و  زدم نار ڪ رو  برانگیر ی  ڪمدار  و  ایستادم میر

 .تمگذاش  جلوش رو 

 .سالم_
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ی  افتاده گره  همون با  و  رد ڪبلند رسش رو   مانشڪ ابروهای طاق بیر

 .رو داد جوابم

 .سالم_

 رو  یڪمدار  و  گذاشت  دستش زیر  یپرونده روی رو  دستش توی ار ڪخود

 .شیدڪ جلو  بودم گذاشته  پوشه داخل من هڪ

 ؟چیه اینا_

! رهذ ڪشد، حنی یهیچ اثری از پریشان احوایل دیشب درش دیده نیم

ی  ت،ڪرسی  بود  اومده دیرتر  یمڪ امروز  فقط  !همیر

 همیشه مرد  این هڪخودم یادآور شدم  به تعجبم بار  ردنڪ مڪبرای 

 با  هم بعد ! نیست مستثنی  هم بار  این و  ردهڪ رفتار  انتظارم برخالف

 :دادم رو  جوابش عادی امال ڪ لحنی 

 .امروزه یجلسه به مربوط نیاز  مورد  ڪمدار _
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 دوباره و  انداخت بهشون رسی رس  نگاه و  درآورد  پوشه لداخ  از  رو  ڪمدار 

 .برگردوندشون پوشه داخل به

 .میاد املڪ هڪخوبه، به نظر _

 

 با  حداقل یا  نهڪ تعریف ارمڪ از  بار  ڪی هڪآرزو به دل موندم 

 رفتار  و  زد یم حرف جوری همیشه. نهڪ صحبت بهش راجع اطمینان

 دوباره شدییم جبور م و  ردیڪیم ڪش ارتڪ درسنی  به هڪ رد ڪیم

 .نی ڪ ڪچ  رو  مراحل یهمه

 با  شد  منتفی  امال ڪرمورد آغوش و چلوندن د پیشم لحظه چند  ار ڪاف

 :گفتم  و  دادم قورت دهانم آب با  رو  حرصم حرفش، این

مشون یا دست خودتون باشه_  ؟بیر

شون، راسنی _  دیر  خواد نیم دلم بریم، هڪ باش آماده مڪ مڪبیر

 .برسیم
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ی  با  و  گفتم  وتایهڪی باشه ی  روی از  پوشه برداشیی  و  رفتم در  طرف به میر

 .ردمڪ ڪتر  رو  اتاقش

 

ون هڪاز اتاق   رو  پاهاش هڪ انداختم امینی  به وتایهڪ نگاه اومدم، بیر

 .بود بلندش هایناخن درگیر  سخت سوهان با  و  بود  انداخته هم روی

ت، رسی    ع پاهاش رو انداختا صدای به هم خوردن در رو شنید هول شد و 

 ارها ڪ این یهمه شید،ڪسوهانش از دستش افتاد و صندلیش رو جلو 

یڪر د  .افتاد اتفاق ثانیه از  ی 

 :گفتم  بهش رو  زد،یم موج رستارسش خنده هڪبا لحنی 

 .راحت باش گلم، منم_

 

 .انداخت بهم یڪبه طرف من چرخید و نگاه غضبنا
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 بزنه شبینی از  دود  ارتویی ڪ هایشخصیت مثل االن هڪبا تصور این

ون لڪ رو  امخنده نتونستم دیگه شه،ڪب سوت رسش و  بیر  .نمڪ نیی

وع   از ضایع شدن یر حد و حرصش جلوی من، رسی
 جیغ به رد ڪعصبایی

 .ردنڪ جیغ

هواسه چ  یم_
َ
 .خندی؟ چیه مگه؟ نخند بینم، ا

 

ام گرفت و برای ی ناب حرص خوردنش بیشیی خندهاز دیدن صحنه

رسش از  هڪاین ی   هب بشم دور  تیر  و  ردمڪ تفا ڪا هیچ   یلمهڪ گفیی

 و  غرغرها  هڪتم و نایستادم رف اتاقم به خندیدمیم هڪ همچنان

 .نمڪ گوش  رو  غازش ڪی من صد  توجیهات

 رو   ایمقهوه چرم یفڪ ردم،ڪ خاموش رو  سیستم شدم هڪوارد اتاقم 

 موندم منتظر  دست به گویسی   و  دادم جا  داخلش رو  ڪمدار  و  برداشتم

ی ر  وقت بهزاد  هڪ  .نهڪ اعالم رو  فیی
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فش به دستم رسید طر  از  ڪزیاد منتظر نموندم، چند دقیقه بعد پیام

 .بریم: بود  لمهڪ ڪی حاوی هڪ

 البته و  راحت آسایی معجزه طور  به هڪبه یاد مسنی دیشبش افتادم 

 نقیض و  ضد  رفتار  دیدن با  زد؛یم حرف معمولیش حالت از  تر طوالیی 

 واقعا  دیشب! راسنی  و  مسنی  گهیم هڪ آوردم ایمان جمله این به بهزاد 

ب  این  !د بودبهزا حال مصداق المثلضی

ون اتاقم از  برداشتنش با  و  انداختم یفمڪگوشیم رو توی   به رو . رفتم بیر

ی  روی ش پشت هم امینی  و  بود  ایستاده امینی  میر ی  ایستاده بهزاد  به رو  و  میر

ی  مظلومانه خییل رو  رسش و  بود   ثانیه چند  هر  فقط و  بود  انداخته پاییر

 هڪهمید ف شد یم هاشلب حالت از  و  رد ڪیم بلند  رو  رسش بار  ڪی

 .هستش چشم میاره زبان به هڪ ایلمهڪ

 نگایه بهزاد . بشن حضورم متوجه تا  ردمڪجلوتر رفتم و گلوم رو صاف 

 :گفت  امینی  به رو  باز  و  انداخت بهم
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 ؟شدین توجیه خانوم، نمڪن رار ڪدیگه ت_

 :داد جواب و  رد ڪای به من امینی نگاه خصمانه

 .امالڪبله جناب به منش، _

 .خوبه_

 :ردڪبه من رو 

 .بریم_

 .و به طرف در رفت؛ من هم یر حرف دنبالش راه افتادم

 

ی   .افتاد راه و  رد ڪ من به وتایهڪ نگاه شدیم هڪسوار ماشیر

 دست از این دلقتو نیم_
 
ه بگ  هڪ برداره؟ بازیاش ڪتونسنی به این دخیی

 ؟بیام حرف به نشم مجبور  من

 :گیج شده و متعجب از حرفش جواب دادم

ه؟ د دومڪ_  ؟چ   ؟یڪخیی
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ی    هڪطور همیر
 

 :گفت  بود  روش پیش خیابان به نگاهش و  رد ڪیم رانندگ

ی منشی دیگه، امینی رو یم_  .گرفته  اشتباه تاالر  با  و تڪگم؛ رسی همیر

 .خنده ام گرفت

 بهش باید  نی ڪئیس رسی تونم حرفی بهش بزنم، شما ر آهان، خب من نیم_

 .بدی ر ڪتذ

د روز باز همون آش و همون چن بعد  ویل دادم ر ڪبارها بهش تذ_

 .دادم بهش رو  نهایی  اولتیماتوم دیگه بار این اما  اسه،ڪ

 .ردیڪ خویر  ار ڪ_

 .شد برقرار  وتڪو باز س

 درستیه ار ڪدونستم های دیشبش بود، نیمذهنم حسایر درگیر حرف

 رسیدم نتیجه این به رسانگشنی  حساب ڪی با ! نه؟ یا  بیارم روش به هڪ

 گهیم یا  نم،ڪشه، به هر حال شانسم رو امتحان یمبا بهیی  شاید  بگم هڪ
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 بهش زیاد  دمیم ترجیح هڪ هست هم سویم حالت ڪی البته! گهنیم یا 

 ڪخا با  رو  من و  نیست مربوط تو  به بگه هڪ اینه اونم نم؛ڪن ر ڪف

 !نهڪ سانڪی

 :ردمڪ از ب لب ڪبا دودیل و ش

 .دیشب حالت زیاد خوب نبود_

 بود و از انقباض ف مشغول وتڪس در  ردم،ڪنگاهش 
 

 شڪرانندگ

 .فشارهیم هم روی رو  هاشدندان حرص با  داره هڪ فهمید  شد یم

س ادامه دادم  :با اسیی

ایی به من گفنی _
ی  .یه چیر

 اواخر  و  پیچید  بزرگ و  پهن وچهڪ ڪی داخل رد،ڪ وتڪباز هم س

ی  وچهڪ  .ردڪ ڪپار  رو  ماشیر

ی یا  تڪاطرافم رو با چشم از نظر گذروندم، اما اثری از رسی  ی  شبیه چیر

 :گفتم  بهش رو  تعجب با  ندیدم؛ اون
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 ؟رسیدیم_

ه هامچشم به و  برگشت من طرف به املڪ  .شد خیر

اون حرفا راجع به زیبایی و اینا و اون رقص دو نفره فقط و فقط به دلیل _

ی هورمونام  ی یادمه سارا، حنی اون مسنی و به هم ریخیی بود، من همه چیر

و رو به روی من نشسته بودی و چشمات من، اتاق توی هڪای لحظه

 .دونم چرابسته بودی و... البته نیم

ی رو روشن   سمت به وچهڪ انتهای از  و  رد ڪموزیانه خندید و ماشیر

 .شد ایدیگه خیابان وارد  و  پیچید  چپ

 

، یم  بودم منتظر  من فهمیده هڪخواست بگه عویصی از خود رایصی

  سویی  چه خدایا  وای ببوستم،
 

 اریڪدادم! آخه بگو دخیی این چه  بزرگ

  اخالق تو  مگه بود،
 
؟نیم و غول نره این سگ  بسته دهانم امال ڪ! شناخنی
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یڪ حجم سؤاالتم، زیاد  حجم بر  عالوه و  شد   هم ندامت و  پشیمایی  از  ثیر

 .آوردیم فشار  بهم

 

 به و  بودیم نشسته هم نار ڪ مربوطه تڪرسی  نفرانسڪتوی اتاق 

ی رئیس گوش یم آقای ڪآب بیانات ی دادیم. تا این ساعت تقریبا از هر چیر

 تا  بگیر  اقتصادی وضع و  هوا  و  آب بدی از  قرارداد؛ اال  بود  ردهڪصحبت 

ی  دالیل  !جامعه در  فحشا  تروی    ج و  ازدواج سن باالرفیی

ی  زیر  در  پام به پاش خورد بر  از  رو  این و  داد یم ونڪبهزاد مدام پاش رو ت  میر

ان سود باالی این قرارداد در میون ڪ زدمیم حدس شدم، متوجه ی ه اگر میر

ی درشت، دهان این رئیس وراج و نبود قطعا بهزاد تا االن با چند تا جمله

 .وقت نشناس رو بسته بود
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تا رئیس دست به لیوان آب پرتقال جلوی دستش برد تا برای تجدید قوا از 

ی  یحمله ڪشه، بهزاد یط یاون بنو  و ر  من دست زیر  ڪمدار  گازانیر

 :برداشت و گفت

 .خب، بریم رس امضای قرارداد_

 

 چندتا  با  حنی  هڪ بود  گرفته  امخنده ناگهانیش تڪانقدر از این حر 

لشڪ نتونستم هم رسفه ی  زیر  رو  ارمڪخود ناچار  نم؛ڪ نیی  و  انداختم میر

 .خندیدم صدا یر  یمڪ و  شدم خم برداشتنش هوای به

به  امخنده بیشیی  هڪبهزاد با دست به پهلوم زد  ی گرفت و اون هم ضی

به شدت از . رد ڪ من یبیچاره پهلوی نثار  تریمڪمح  وارده یضی

 و  برداشتم رو  ار ڪخود اومد، بند  امخنده و  گفتم  ریزی آخ ناخودآگاه

 .نشستم راست

 :فتگ  حریص امال ڪبهزاد نگاه چپ چن  به من انداخت و با لحنی 
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 .خانوم ار ڪتوضیحات با شماست رس _

 بهزاد  به تا  ردمڪیم رو  تالشم تمام هڪم و ضمن اینردڪگلوم رو صاف 

وع نم،ڪن نگاه ی  درمورد  توضیح به ردمڪ رسی  ینحوه و  قرارداد  میی

 .اریمونڪهم

ون تڪتا از رسی  ی  توی بود، شده نیم و  ڪی ساعت اومدیم بیر  هڪ ماشیر

ون به رو  نفسش بهزاد  نشستیم  صندیل پشنی  به رو  رسش و  رد ڪ فوت بیر

 :ردڪهاش رو بست و بعد رو به من ای چشمهثانی چند  داد؛ یهڪت

 چ  انقدر خنده داشت؟ یم_
 

 !؟شه به منم بگ

 .شد ڪبا پرسیدن این سؤال اعصاب خنده ام باز تحری

 من دست زیر  از  و ڪمدار  عجله با  شد  تڪسا مرده این تا  هڪاین_

 .شیدیڪ

 .اومد شڪ یمڪش هادر جوابم، لب
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 ڪمرد حلقش، تو  نمڪبا هم ب رو  لیوانش و  پارچ اون بود  مونده مڪ_

 هم دقیقه یه وگرنه بود  میون در  پول یلڪ پای هڪ حیف! ابله پرحرف

 .ردمڪنیم تحملش

ی  ردنڪ روشن با  بهزاد  و  ردیمڪ وتڪهر دو س  .افتاد راه ماشیر

 :تقریبا اواسط راه بودیم

 .هبریم ناهار؟ من خییل گشنم_

 با  بعد  اما  نهڪار اض  بیشیی  تا  نمڪخواستم بگم نه و مثال ناز اول یم

 رار ڪت یا  و  اضار  اهل جوره هیچ دستم نار ڪ مرد  هڪاین یادآوری

ی  و  نیست درخواستش  توی غذایی  هڪ موضوع این به توجه با  همچنیر

 اعالم رو  مثبتم جواب بهش وتایهڪ نگاه با  شید،ڪنیم رو  انتظارم خونه

 .ردمڪ

 

خونه ڪبرخالف انتظارم به رستوران نرفتیم، جلوی ی ی  .داشتنگه آشی 
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 ؟خوریچ  یم_

 .فرفی نداره_

ممن جوجه یم_  ؟خورم، واسه توام جوجه بگیر

 .هام رو باال انداختمشانه

 .آره بگیر _

 

 بود، ردهڪ ایعالقه ابراز  نه! بودم؟ شده جذبش انقدر  هڪچ  داشت 

 ردمڪیم ر ڪف چ   هر ! بود  داده ننشو  خودش از  مییل من به نسبت نه

ی  جز  نداشتیم هم با  یڪمشیی  ینقطه هیچ  و  اریڪ آمدهای و  رفت همیر

 بدم ازش هڪ من! شد؟ این هڪ شد  چ   اصال ...! مهمویی  شب اون البته

 آروم بعد  شتمشڪیم ذهنم تو  باری چند  خواب از  قبل ها شب اومد،یم

 به!  بودم؟ رسیده اینجا  به هڪ بود  شده چ   حاال ! خوابیدمیم و  گرفتمیم

پیوست البته فقط درمورد من، شت به حقیقت یمدا عیل حرف نظرم
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 و  بهزاد  و  من عصبانیت آتش روی بود  شده آیر  هڪاش همون جمله

 ظاهر  به محرمیت این واقعا  هڪ نمڪ ر ڪف. مگوهامون بگو  برای پایایی 

 !....بود ردهڪ رو  خودش ار ڪ ساده،

 

ی نشست. رو به چند دقیقه بعد با دو ظ رف غذا برگشت و توی ماشیر

 عقب صندیل روی رو  مرصف بار  ڪهای ی عقب چرخید و ظرفصندیل

 هر  رس  از  هوش زعفرویی  یجوجه عطر  و  شمال برنج بوی. گذاشت

 نخورده هم صبحانه حنی  صبح از  هڪ من به برسه چه برد یم شڪ

 .بودم

های این رایحهآب دهانم رو پر رس و صدا قورت دادم و با استشمام 

 .ای ناسازگاری گذاشته بودام هم انگار بندلپذیر، معده

ی  ی  و  بچرخونه رو  سوئیچ تا  برد  دست بهزاد  هڪهمیر  روشنرو  ماشیر

 وجود  اعالم ناهنجاری صدای با  هم من نشناس وقت یمعده نه،ڪ
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ی  رو  رسم خجالت از ! رد ڪ  بهزاد  هڪ ردمڪیم خدا  خدا  و  انداختم پاییر

ی نخواد  ی  .بگه چیر

 و  رد ڪپاش گذاشت، رو به من دستش رو از روی سوئیچ برداشت و روی 

 :گفت  بود  ردهڪ اشضمیمه هم ینی ڪنم لبخند  هڪ جدی لحنی  با 

م همینجا بخوریماگه خییل گرسنه_  .ای برم دو تا قاشق چنگال بگیر

 امال ڪ هاملپ ردمڪیم حس هڪ حایل در  و  شیدمڪام دسنی به مقنعه

 :دادم جواب خجالت با  انداخته گل

 .ردهڪ ڪتحری رو  اشتهام مڪیه نه نه، فقط بوی خوب غذا _

 !؟ببینمت_

 

 دزدیدم؛ رو  نگاهم زود  اما  ردم،ڪ نگاه بهش و  ردمڪآهسته رسم رو بلند 

 ....هڪ برگردم اولم حالتبه باز  خواستمیم

 ....ناگاه دلم در سینه فروریخت
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با بهزاد  ڪوچ ڪ تڪحر  ڪام با یجنبهباز قلب یر   و  رفت باال  نشضی

 خون لڪ بود؛ شده طرفه ڪگردش خونم ی  انگار  رد،ڪ یخ هامدست

 !آوردیم هجوم صورتم سمت به داشت بدنم

 شیدهڪهاش گذاشتم، لپم رو دستم رو باال آوردم و روی رد انگشت

 !...بود

ی رو روشن   :گفت  آورد یم درش ڪپار  از  هڪاین با  زمانهم و  رد ڪماشیر

، خجالنی  انقدر  ردمڪنیم ر ڪف_  ڪی هڪ تو  مثل خانویم قاعدتا  بایسی

 نباید  ردهڪ تجربه رو  مرد  یه توسط شدن لمس و  ردهڪ ازدواج بار 

 بده؛ نشون نشڪوا انقدر  این، مثل عادی و  ساده لمس یه به نسبت

ای مثل رفتارات  داستان هڪ حایل در  ستندیده مهتاب آفتاب دخیی

ی  زندگیت  .گهیم ایدیگه چیر

 :داد ادامه و  انداخت رفمط به وتایهڪنگاه 

 .ساراعجینر برام _
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 تنها  بنابراین! انداخت هڪتی بهم یا  رد ڪدونستم االن ازم تعریف نیم

 مقنعه از  هڪ رو  موهام. بود  تفاویی یر  رسید  ذهنم به هڪ نشی ڪوا

ون  شمردن مشغول وتڪس در  و  دادم هول داخل به بود  اومده بیر

ی   .شدم عبور  حال در  هایماشیر

، این سؤال تو ذهنبا توجه 
 
 االن هڪخورد م چرخ یمبه فشار زیاد گرسنگ

 زبان به رو  سؤالم دیدم رو  بهزاد  وتڪس وقنی ! ریم؟یم جا ڪ داریم دقیقا 

 :آوردم

 ؟ریمیم جا ڪ_

  مشغول هڪدر همون حال 
 

 :داد جواب بود  رانندگ

 .ریم خونهیم_
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 چند  اقاتف یادآوری با  بعد  و  خونه دومڪ بگم هڪ اومد  زبونم ڪتا نو 

ی  با  هڪ پیش هفته وع شد دهانم رو بستم و فقط به رسی  جمله ڪی همیر

ی جمله ا ی همیر
 :ردمڪ تفا ڪگفیی

 .تهڪماشینم رسی _

 .داری برش تڪبرمت رسی شب یم_

 .گذروندیم  وتڪی راه رو در سو ادامه

 از  بعد  و  ردیمڪ ضف وتڪس در  هم رو  ناهار  رسیدیم هڪبه خونه 

ی  پشت از  هڪ حایل در  بهزاد  ناهار  خوردن  :ردڪ من به رو  شد یم بلند  میر

 مهمان اتاق برو  توام بخوابم، رمیم من بدی، انجام اریڪخواد االن نیم_

احت مڪ یه  .نڪ اسیی
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 ڪسین توی رو  ها ظرف و  دادم ونڪی مثبت ترسم رو به نشونه

ی  با  هم من بود، رفته اتاقش به بهزاد . گذاشتم  اتاق به یفمڪ برداشیی

 .رفتم مهمان

ی  روی تخت نار ڪ رو  میفڪ ام رو درآوردم مانتو و مقنعه ردم،ڪ رها  زمیر

ون و روی تخت نشستم؛ جوراب  پاهام فڪ و  شیدمڪهام رو از پام بیر

 .دادم ماساژ  یمڪ دست با  رو 

ت و  راحنی  فشڪ ار ڪهمیشه رس   هڪ هایی زمان از  غیر  پوشیدمیم اسی 

 فشڪ با  اریڪ مهم قرارهای رس  نظرم به آخه. داشتیم اریڪ قرار 

ی اعتماد به نفس زیادی داش خایص ابهت بلند  پاشنه تم و هنگام راه رفیی

 جوریاین اریمڪ السڪ هڪ ردمڪیم ر ڪف لڪ در  ردم؛ڪپیدا یم

 !شهیم حفظ

 استقبال به باز  آغوش با  و  خزیدم پتو  زیر  شیدم،ڪروی تخت دراز  آروم

 .رفتم خواب
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. پریدم خواب از  اتاق ر د صدای شنیدن با  هڪدونم چقدر گذشته بود نیم

ی  نیم آهسته بود، ڪتاری جا همه ردمڪ باز  هڪ رو  هامچشم  و  شدم خیر

 .انداختم اطراف به نگایه

 ؟سارا بیدار شدی_

 .پرسید رو  سؤال این و  اومد  مڪنزدی مضطرب لحنی  با  هڪبهزاد بود 

 :با صدایی دورگه جواب دادم

ب شده، ساعت آره چطور مگه؟ وای ببخشید خییل خوابیدم نه؟ ش _

 ؟چنده

 با 
 
 :گفت  زد یم موج صداش توی هڪدستپاچگ

ی  نڪگوش _  خواهش اینجا، اومدن مهسا  و  مامانم گم،یم چ   ببیر

ی  هڪ زمایی  تا  ازت نمڪیم ون و  بمویی  اتاق تو  نرفیی  چراغم نیای، بیر

،ڪن روشن  ؟باشه نی
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 بهزاد به منم رسایت 
 
 گم  رو  پام و  دست رد،ڪاضطراب و دستپاچگ

 .نمڪب باید  ار ڪچه  هڪ دونستمنیم و  بودم ردهڪ

 نه.... بفهمن اگه وای نیم؟ڪ ار ڪچطور یهو اومدن آخه؟ حاال چ  _

 .حاال نیمڪ ار ڪ چ   خدایا  نه،ڪن خدا  نه،

، چرا هول شدی تو، اونا هیچ  نیم_ فهمن اگه تو یر رس و صدا اینجا بمویی

 ؟خب نڪدر اتاقم قفل 

 .باشه باشه_

زد از شدت هیجان انم یمدر اومد، قلبم توی ده صدای زنگ در به صدا 

 .بود شده وارد  بهم هڪمنفی 

ون رفت و درحایل   :گفت  بستیم رو  در  هڪبهزاد با عجله از اتاق بیر

 .بدو سارا، نڪپاشو بیا درو قفل _

 

 .ردمڪبا عجله از جا بلند شدم و بالفاصله بعد از بسته شدن در، قفلش 
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س به همه ترس از فهمیدن نم ریشه دوانده بود و های بدی سلولاسیی

 نهڪمم نشی ڪوا چه هڪموضوع توسط مهسا و مادرش و تصور این

 !ردڪیم تدایع برام رو  قیامت یصحنه بدن، نشون

 رو  هامدست مدام و  ردمڪهایی لرزان و رسی    ع، طول اتاق رو میی یمبا قدم 

 .مالیدمیم هم به

 هڪهای گرمشون پریسالبا شنیدن صدای بسته شدن در و سالم و احو 

 داشت، آهسته به در نزدی
 
 رو  گوشم  و  شدم ڪهمه رنگ و بوی دلتنگ

 .چسبوندم بهش

ها از سالن پذیرایی باید برای شنیدن ی زیاد اتاقبه دلیل فاصله

 البته دادم،یم خرج به رو  دقت نهایت و  ردمڪیم ز ڪهاشون تمر حرف

 گوش  به تر واضح ههم از  بلندگو  دادن قورت دلیل به مهسا  صدای

 .رسیدیم
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سم ای از اومدنشون یمچند دقیقه گذشت و تا االن بخیر گذشته بود. اسیی

 شد؛یم تعدیل داشت منفیم هیجانات سطح و  بود  شده مڪخییل 

م فاصله در  از  خواستمیم  هڪ شمڪب دراز  تخت روی و  برگردم تا  بگیر

 :شد بلند  مهسا  مانند  جیغ صدای

خونه  بهزاد؟ یه دقیقه بیا _ ی  .دارم ارتڪآشی 

ی شد و باز رسم رو به در چسبوندم  .گوشام تیر

 بعد  تویی یم ببینم بنشینما، مامان نار ڪبگو دیگه، یه دقیقه خواستم _

 یا  بذاری چای یه ردیڪ حرومش و  گرفنی   خدا  از  هڪ عمر  سال یه و  یس

 .دیگه موندی دستمون رو  همینه نه؟

 ؟بهزاد مهمون داشنی _

 ؟نه چطور مگه_

 گفتم  منی  بر  وای لب زیر  و  وبیدمڪنیم پیشا به مڪمح دست فڪ با 

 !بود بدتر  رسم بر  ڪخا تا  صد  از  هڪ
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 بودن تا  دو  واضچ طور  به مهسا  و  بود  ڪهای ظهر توی سینظرف

د   بهزاد  به رو  ها ظرف ی  .ردڪیم گورسی

 :گفت  سوءظنی  از  پر  لحن با  هڪباز صدای مهسا به گوشم رسید 

، فقط از هر ظرفی د_ نم من چشمام ڪ ر ڪف ه،ڪو تا تو سینهیچ 

 یم هڪ تو  آخه رده،ڪ پیدا  لڪمش
 

 .نداشنی  مهمون گ

 دادی پیام مهسا  به هڪگه مهسا؟ بهزاد؟ مهمون داشنی مادر؟ تو چ  یم_

ی  واسه ایجلسه تو  ناهار  امروز  گفنی   !ما پیش نمیای همیر

ت آره خب این ظرفا مال دیروزه مامان جان، تو هنوز دخیی حرف درآور _

 ؟رو نشناخنی 

 هڪ خری هر  اصال  ن،ڪباشه بابا ما نفهم، تو خویر فقط، ولش _

 !چه ما  به بوده پیشت
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 رو  مهسا  لحظه، چند  برای شده حنی  نمڪوای خدا، ازت خواهش یم

 نوازی بنده نی ڪ مستجاب رو  دعام این اگر  بذاریش، سایلنت حالت روی

 !ردیڪ

به زدم  دستم پشت به مڪحرسد... این بار مهر دم از این باغ بری یم ضی

 !...بگو رو  هامفشڪها به جهنم، و آخ ریزی گفتم؛ ظرف

 هڪ زمایی  تا  نم،ڪیم التماست نم،ڪخدایا، خداجون، ازت خواهش یم

؛ڪ نامری   رو  من هایفشڪ برن، بهزاد  خواهر  و  مادر   رو  تو  خدایا  نی

 !خدا

 به هم خودم هڪهایی داشتم شدم، خواستهرسما داشتم دیوانه یم

 .داشتم املڪدنشون اطمینان بو  نڪنامم

س مثل ماری به دورم حلقه زده بود و من رو یم د. با هر جملهاسیی ی فشی

 هڪ طوری رد،ڪهای مزخرف بهزاد، فشارش رو بیشیی یممهسا و جواب

 !تهڪحر  در  دهانم طرف به و  شده ندهڪ جا  از  قلبم ردمڪیم حس
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 .شدتر یمام سختستادن هرلحظه بر رفت و ایدست و پام رو به رسدی یم

 

 هامفشڪ مهسا  هڪهمونجا پشت در نشستم و هر آن منتظر این بودم 

 من و  بیاد  اتاق این به مادرش بعد  و  اینجاست« »سارا  بگه بلند  و  ببینه رو 

 رو  جریان بشه مجبور  بهزاد  هم بعد  و  نهڪ شڪفحش حسایر  رو 

ونم خواری و  خفت با  و  بشه تر وخیم اوضاع و  بگه براشون  .نندڪ بیر

 هڪ هم جویی مڪ نور  صدالبته و  بود  ردهڪ عادت ڪهام به تاریچشم

ون از   .نبود تأثیر  یر  بود  ردهڪ نفوذ  داخل به اتاق بیر

ی به چشمم بود، ها اون هایحرف به گوشم  هڪدر همون حال  ی ی  چیر  پاییر

 و  بردم دست رفتم؛ جلو  پا  و  دست چهار  و  شدم خم. افتاد  تخت

 .دن... آره... خود خودشون بودندبو  هامفشڪ. شونبرداشتم
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. شیدمڪ آغوش در  رو  هامفشڪهمونجا نشستم و از شدت خوشحایل 

 اتاق تو  بذاره بیاره رو  اینا  بود  رسیده عقلش بهزاد  هڪ ر ڪش رو  خدا 

 .بود زار  ارمونڪ وگرنه

 

 بدنم سلول به سلول و  شد  راحت حدودی تا  خیالم هامفشڪبا دیدن 

 .رفت فرو  نسنر  مشآرا ڪی در 

 باز  رو  قفلش نشستم، تخت روی و  درآوردم رو  گوشیم  یفمڪاز توی 

 تخت روی ردم،ڪ تنظیمش وتڪس حالت روی همه از  اول و  ردمڪ

نت ردنڪ روشن با  و  شیدمڪ دراز   .شدم گردینت مشغول اینیی

گذشت ساعت هفت بود و تقریبا دو ساعنی از اومدن مهسا و مادرش یم

 .اومد پیام برام د بهزا طرف از  هڪ

 تاری    خ یجمله ترینڪی شخصیش شدم و چشمم به ترسناوارد صفحه

یت   !«بمونه شب خواد یم »مهسا  افتاد  بشی
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مصیبت باالتر از این هم وجود داشت مگه؟ مضطرب و نگران براش 

ی  رو  پیامم رسعت به! بره« نڪ ردش جوری »یه: ردمڪتایپ   رد ڪ سیر

 عصنر  و  الفهڪ نداره«! رایه »هیچ رفتگ  قرار  تایپینگ ایز  حالت در  و 

 چه پس! نداره؟ رایه هیچ هڪ چ   یعنی  اش؛مسخره جواب این از  شدم

 مشغول خودجوش امال ڪ صورت به انگشتانم! نیم؟ڪب باید  غلظ

ی  تایپ ی  عینا  شدند، جمله همیر ی  با  رو  جمله همیر  تایپ براش غلظت همیر

ان فهموندن برای هم سؤال عالمت تا  چند  ردم،ڪ ی  بودن مزخرف میر

ی  ایموچر  ڪجوابش گذاشتم و با ی ان هم، خشمگیر ی س و  خشم میر  و  اسیی

 .دادم نشان بهش رو  الفگیمڪ

 

ی شدم و شد! نیم of ناباوری مالڪمنتظر جوابش بودم و اون هم در  خیر

 نارمڪ رو  گوشیم  و  ردمڪی تخت آویزون نشستم، پاهام رو از لبه
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ی  رسم اومده، د وجو  به وضعیت از  عاجز  و  الفهڪ انداختم؛ رو بیر

 .هام گرفتمدست

 تصویرش هربار  و  ردمڪی دیدن مهسا رو با خودم مرور هزاران بار صحنه

 سارا  نداشتم انتظار  ازت"  گفتیم و  داد یم انڪت رو  رسش هڪ حایل در 

 .رفتیم رژه هامچشم مقابل" 

 به داشتم بودم افتاده گیر   اون در  هڪی چند مجهویل برای حل معادله

 به ریزی یتقه صدای هڪانداختم موجود چنگ یم هایروزنه امتم

 .خورد گوشم

زد و ذهنم آشفته و ای یمتر از هر وقت دیگهدستپاچه ایستادم، قلبم ناآرام

 جوری رو  هامقدم ردمڪیم سیع. داد  رو  تڪرسدرگم به پاهام فرمان حر 

 .نشه ایجاد  صدایی  هیچ هڪ بردارم

س از  یی دریا با  رسیدم، هڪپشت در  گوشم رو بهش چسبوندم،   اسیی

ی لب  ناخواسته هم صدایی از بیر
هام دستم رو روی دهانم گذاشتم تا حنی
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به برخورد  با ! شمڪترسیدم نفس بخارج نشه؛ حنی یم  ایدیگه آروم یضی

 بهش رو  گوشم  من هڪ بود  اینقطه همون در  درست هڪ در  به

برای  نفسم رگشتم؛ب عقب به قدم ڪی و  پریدم جا  از  بودم، چسبونده

 .چند ثانیه رفت

 نفس رد،ڪیم پچ پچ آهسته و  آروم خییل هڪبا شنیدن صدای بهزاد 

 .جلورفتم رو  در  تا  فاصله قدم ڪی و  ردمڪ آزاد  رو  امشده حبس

میم االن باش زود  درو، نڪسارا،باز _
َ
ن
َ
 .بین

 

ه و  چرخوندم قفل در  رو  لید ڪآهسته  ی  احتیاط با  رو  دستگیر  پاییر

 طرف اون از  هڪردم و طوری پشت در ایستادم ڪ باز  رو  در  شیدم؛ڪ

 .باشه نداشته دید 
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 هڪاین بدون رو  در  و  رد ڪبهزاد با عجله خودش رو داخل اتاق پرت 

 دنبال و  گرفت  رو  من دست. رد ڪ قفل و  بست نهڪ ایجاد  صدایی 

 .ردڪ ول رو  دستم و  ایستاد  دراور  جلوی و  اتاق انتهای شید،ڪ خودش

ی  ویر  رو  دستش ڪی ی  الفهڪاش رو گذاشت و دست دیگه  دراور  میر  بیر

ون به رو  نفسش برد؛ موهاش  روی هڪ صدایی  با  و  رد ڪ فوت بیر

ی   :گفت  بود  داده قرارش ولوم ترینپاییر

 اومده ام؟رایصی  وضعیت این از  من نی ڪیم ر ڪای ندارم سارا، فچاره_

 گه،دی طرف از  بهش؟ بگم چ   ت،ڪرسی  بیام باهات فردا  خوامیم گهیم

م با اون ظرفای توی سین االن اگه  یه حنی  اگه ،ڪدر مقابلش جبهه بگیر

ی  به تبدیل شونڪش من، به باشن داشته ڪش درصد   !شهیم یقیر

 ؟بخوابه جا ڪ پس؟ نیمڪ ار ڪخب چ  _

؟یم ڪجو _
 

 .من اتاق تو  میای تو  اینجا، معلومه، خب گ
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 .رفت باال  یمڪهاش، ناخودآگاه صدام از شنیدن حرف

 ؟چ  _

ته، تا االن هیس، چه _  دارشون خیر  تویی یم تو  ببینم نفهمیدن، هڪخیر

 !؟نه یا  نی ڪ

ی آوردم و آهسته جواب دادم  :صدام رو پاییر

 مبل رو  ببینه بهت نهڪنیم ڪش پس؟ خوایر یم جا ڪخودت _

 ؟خوابیدی

به  .ی آرویم به پیشونیش زدضی

 ؟بخوابم مبل رو  قراره من گفته  یڪ_

؟ _  ؟خوایر یم جا ڪپس چ 

 اتاق یه تو  قراره هڪاین از  هڪو زدی به نفهیم؟ نگو ودتسارا خ _

 !تریسیم بخوابیم
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 هڪترسیدم از اینترسیدم! اما نه از اون! از خودم! یمآره خب، یم

 آغوش در  یوسوسه جلوی نتونم و  بخوابم تخت یه روی نارشڪ

 ...نمڪ مقاومت گرفتنش

عطرش مست بشم  خوش یبو  از  و  بخوابم نارشڪ هڪترسیدم از اینیم

 ...بیارم زبون به نباید  هڪو در عالم مسنی اونچه رو 

 

 باز  لب الفهڪ و  عصنر  شید ڪ طول معمول حد  از  بیش هڪ وتمڪس

 .ردڪ

ای این مثل چرا  رو، رفتارا  این نڪتو رو خدا بس _  پونزده چهارده دخیی

؟ڪیم رفتار  ندیده مهتاب آفتاب یساله  اونقدر  هنوز  من ضمن در  نی

ی  باشم؛ داشته چشم تو  به هڪشدم ن وندهم  و  خوابیمیم شبه، ڪی همیر

 ؟خب شه،یم تموم
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ی تو دلم ت ی ی حرفش، این با  خورد  ونڪچیر ی  شبیه خوردن، ڪتر  شبیه چیر

ی ڪش  ...سیی

 قورت شد  هڪ زحمنی  هر  به بود  ردهڪ تسخیر  رو  گلوم  هڪبغضی رو 

ر ڪش رو  خدا  و  زدم ڪپل بار  چند  نشه جاری مڪاش هڪاین برای و  دادم

 خوب رو  امچهره حالت تونهنیم بهزاد  و  هڪتاری اینجا  هڪ ردمڪ

 .بده تشخیص

لڪ رو  صدام لرزش تا  ردمڪگلوم رو آهسته صاف   .نمڪ نیی

 !شهخوابیم و تموم یممن حرفی ندارم، یم_

 بند  جوری یه رو  مهسا  رس  من رفت، مامانم هڪخب، پس وقنی _

ری داری و یمو بریمیلتوسا ی    عرس  زنمیم زنگ ڪت یه بهت بعد  نم،ڪیم

،ڪتو اتاق من، در رو هم قفل یم  ؟باشه نی

ی   با  هم بهزاد  بدم، ونڪفقط تونستم رسم رو ت  در  طرف به" خوبه" گفیی

ون در  الی از  رو  رسش احتیاط با  و  رد ڪ باز  رو  در . رفت  به نگایه و  برد  بیر
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 حواسشون مادرش و  مهسا  هڪ شد  راحت خیالش وقنی  انداخت، راهرو 

ون رفت نیست،  .از اتاق بیر

 فرو  و  شدم آوار  در  پشت همونجا  و  ردمڪپشت رسش رفتم و در رو قفل 

 .ریختم

 روی رو  رسم شیدم،ڪ آغوش در  رو  هامزانو  و  دادم در  به رو  امیهڪت

 .گذاشتم  زانوهام

 خدا  رو  تو "  چرخید،یم رسم توی هاشحرف از  هڪت ڪمدام همون ی

 هنوز "  ید،ڪچ  چشمم از  ڪطره اشق ڪی ،" رفتارات این از  بردار  دست

 ایدیگه یقطره ،" باشم داشته چشم تو  به هڪ نشدم مونده اونقدر 

 و ... ستڪش دلم و ... ستڪش بغضم و  گرفت  راه امگونه  روی

 ...ستڪش احساسم

ی جغد شوم بداقبایل روی تن غم غرینر به دلم چنگ انداخته بود و سایه

 .ردڪام سنگینی یمخسته
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 یر  و  ها مهرییر  بار  زیر  عشقم جان مڪه نهال ڪ ردمڪحس یم

ی و  ردهڪ خم مر ڪ بهزاد  هایتوجیه ی  با  نمونده؛ ستنشڪش تا  چیر

ش و  ڪوچ ڪ هایبرگ روی و  ردمڪ آبیاریش هامڪاش ی  دست سیر

 :ردمڪ زمزمه و  شیدمڪ

 ،اتهڪاش دلیل هڪعشقه 

 ،همراته همیشه هڪعشقه 

 ،اتهدویی اما عشق، مرهم تموم دردشاید نیم

 ،مجنونه دل حال حالت، بشی  هڪاشق ع

 ،اونه جا همه رتڪدست خود آدم نیست، ف

 ،بارویی  نم بوی مست بشی  هڪعاشق 

 ....اویی  هاتخاطره تو  بندی،یم هڪو چشمات
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 هڪاومد؛ حدس زدم چند دقیقه بعد، از سالن صدای خداحافظی یم

طون پیاده شی خر  از  امشب هم مهسا  هڪ اشڪ ای و  رهیم داره مامانش

 .رفتشد و همراه مادرش یمیم

ی   ڪمڪبا  ی  از  گرفیی  یفمڪ نار ڪ رو  هامفشڪ شدم، بلند  جا  از  زمیر

ی  روی  ردم،ڪ آویزون تخت یلبه روی هم رو  هاملباس و  گذاشتم  زمیر

ی انڪم نقل موقع تا  ردمڪ ڪچ  رو  جا  همه ی  بدبخنی  و  نمونه جا  چیر

 .نشه درست برامون جدیدی

 روش، یریخته هم به پتوی روی شیدنڪدست ا روی تخت نشستم و ب

ه روی و  ردمڪ پیدا  رو  گوشیم  متوجه زد  زنگ بهزاد  اگه تا  گذاشتمش  وییر

 رو  ساعدم و  گذاشتم  ممڪش روی رو  گویسی   ، شیدمڪ دراز  هم بعد  بشم

 .دادم قرار  هامچشم ڪتاری برای بایی سایه
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شد و در یم اد بهز  به مربوط هڪ ریڪبرای دور موندن ذهنم از هرگونه ف

 پشت رو  ا ڪملی امبرادرزاده زیبای تصویر  بود، دهنده آزار  هم مواقع ی  ڪا

 .شیدمڪ تصویر  به هامڪپل

 

ام حسایر رس گذشت و ساعت ده شده بود؛ حوصلهتقریبا دو ساعنی یم

ف در  مختلف ار ڪرفته بود و مغزم هم از هجوم اف  .بود انفجار  رسی

ویسی رو برداشتم، با دیدن اسم بردم و گ دست ممڪبا حس لرزش روی ش

 .بهزاد روی صفحه، به رسعت از جا بلند شدم

 فشمڪ و  یفڪ و  برگشتم ردم،ڪاول به طرف در رفتم و قفلش رو باز 

 موبایلم انداختم؛ دستم روی هم رو  اممقنعه و  مانتو  و  گرفتم  دست به رو 

رو اول رسم  و  ردمڪ بازش آرنج فشار  با  رفتم، در  طرف به و  برداشتم رو 

ون بردم و وقنی از امن و امان بودن اوضاع اطمینان حاصل   ردمڪبیر

ون املڪ  .رفتم بیر
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 زود  بزنم، ارمڪشوری من یه رس به اتاق مهسا، تا تو ظرفا رو یم_

 .گردمبریم

 .امشب تو  شدی عجیب چه آخه؟ دارم ار ڪمن به تو چ  _

 

ی ڪ یفاصله در  هڪ بود  مهسا  و  بهزاد  یالمهڪصدای م اتاق  وتاه بیر

 .مهمان تا اتاق بهزاد به گوشم رسید

 باز  رو  در  آرنج با  هم باز  هڪجلوی در اتاق بهزاد ایستادم و قصد داشتم 

ه روی دسنی  ناگاه هڪ نمڪ  .ردڪ باز  رو  در  و  نشست دستگیر

یمییل یفاصله با  بهزاد  انداختم، رسم پشت به وتایهڪنگاه   پشتم میی

ود به اتاقش دید، حریص و با عجله رو در ور  تعللم وقنی  و  بود  ایستاده

 :ردڪ ردیف هم پشت رو  لماتڪ

 !نی ڪ نگام هڪو وقت داری تو، امشب تمام شبزود باش دیگه برو _
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 بهزاد  دست به موضوع دادن برای ایلحظه هیچ از  هڪای لعنت به من 

 !ردمڪنیم دری    غ

 !گذشتنیم ردنڪ سوژه برای من تڪحر  هیچ از  هڪو لعنت به بهزاد 

 

ه داخل اتاق قدم گذاشتم، پشت رسم وارد شد و در رو بست و قفل ب

 .ردڪ

منده_  برات بعد  بخوابه بره مهسا  تا  نی ڪام، باید صیر برای شام واقعا رسی

 .بیارم

 .گرسنه نیستم_

 

 جالبایس روی رو  هاملباس رد،ڪاتاقش رو روشن  چراغ خواب آیر رنگ

و هم پایینش هام ر فشڪ و  یفڪ و  ردمڪ آویزون اتاق یگوشه

 .گذاشتم
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 .گویسی به دست پشت پنجره ایستادم

 ؟هندزفری داری_

 آره_

 

 جلوی هڪ هندزفری هم بعد  و  اومد  شو ڪصدای باز و بسته شدن 

 .خوردیم تاب صورتم

 رد،ڪ رها  دستم توی رو  هندزفری هم بهزاد  و  گرفتم  باال  رو  دستم فڪ

 .دمر ڪو پیل ر  امعالقه مورد  ڪموزی و  ردمڪ وصلش گویسی   به

 یمڪ رو  پرده و  دادم یهڪت دیوار  به بهزاد، حضور  به توجهیر  امال ڪ

 تا . زد نیم پر  هم پرنده حنی  نبود، خیابون توی سڪ هیچ. زدم نار ڪ

های رد ڪیم ار ڪ چشم  طرف دو  در  منظم هایفاصله با  برق چراغ تیر

ی  هرازگایه و  بودند  ردهڪ علم قد  خیابون  .شدیم رد  هم باالیی  مدل ماشیر

 .نڪ قفل درو  بیا  نه،ڪن ڪش مهسا  هڪرم یم من_



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

570 
 

 :گفتم  آهسته فقط نمڪ نگاهش هڪبدون این 

 .باشه_

ون رفت و در رو آهسته بست، بالفاصله به سمت در رفتم و  از اتاق بیر

 .دادم یهڪت تخت تاج به و  نشستم تختش روی ردم؛ڪقفلش 

 .ردڪام بازی یمبوی عطر لعنتیش داشت با بغض فروخورده

 هڪ ردمڪیم ر ڪف موضوع این به خودم با  و  شیدمڪت دست روی تخ

  !؟....خوابیدن تخت این روی االن تا  نفر  چند 

  !؟....ردهڪبازی با چند نفر روی این تخت عشق

 .شیدمڪآروم آروم رس  خوردم و دراز 

ه شدم؛ تا االن با چند نفر تو    !؟....این اتاق تنها بوده به سقف اتاق خیر

 با  ردم؛ڪ جمع ممڪپهلو چرخیدم و پاهام رو توی شبه در، به  پشت

 این مستحق من خدایا ! ؟... ردهڪ صبح رو  شبش تخت این روی نفر  چند 

ی  عاشق باید  هڪ چیه گناهم  نیستم، درد  همه  !؟بشم مردی همچیر
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دستم رو روی جای خالیش گذاشتم و هق هق خاموشم رو از رس گرفتم، 

 .دادم آزادی مجوز  هامڪدم و به اشی زیر دستم رو چنگ ز ملحفه

 

 ناآرایم سینه در  هم قلبم رد،ڪنیم رهام دهنده آزار  ار ڪهجوم اف

 تیر  و  پیچید یم خودش به سخت خودآزار  رهایڪف این از  و  رد ڪیم

 .شیدڪیم

 فجییع طرز  به گلوم  نم،ڪ گریه  صدا یر  ردمڪیم سیع هڪبه خاطر این

ی   شنیدن و  بود  ردهڪم سخت برا هم رو  تنفس حنی  و  بود  شده سنگیر

ی  موسیفی   .بود شده علت بر  مزید  هم زیبا  و  غمگیر

 هڪ لرزید یم  گریه  شدت از  هامشانه فقط و  ریختمیم ڪصدا اشیر 

ی  ترسیده گرفت  قرار  بازوم روی هڪ دسنی  گرمای  حس با  ناگهان  هیر

 .پریدم جا  از  و  شیدمڪ بلندی
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ون   چرخیدم، با  مخالف سمت به و  شیدمڪهندزفری رو از گوشم بیر

 عمیفی  نفس بود  نشسته زانو  دو  روی تخت نار ڪ هڪدیدن بهزاد 

 و  گرفته  صدایی  با  و  ردمڪ ڪپا دست با  رو  هامڪاش تند  تند  و  شیدمڪ

 :گفتم  رگه دو 

 .بودم ردهڪ قفل درو  هڪچطوری اومدی تو؟ من _

 ؟ردیڪچرا گریه یم_

 !ردمڪنه، گریه نیم_

 ڪپا و اتڪشدیدی زود ا و چرا صدات گرفته پس؟ چرا وقنی من_

 ؟ردیڪ

 :پرید دهانم از  هو ڪی ریڪبدون هیچ ف

 .حساسیت دارم_

 ؟جدا؟ به چ  _

 ...به تو_
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 ؟به من_

 بود، داده دستم ار ڪ نافرمانم زبون هم باز ! گفتم  چ   هڪتازه فهمیدم 

 .براومدم مایل ماست درصدد  فوری

 !به عطرت_

 :پرسید بود، مشهود  امال ڪ صداش توی هڪبا تعجب فراوایی 

 !؟عطرمبه _

 

  پس راه نه بودم، افتاده گیر   ایمخمصه بد  توی رد؟ڪخدایا، چرا بس نیم

 .ردمڪ عوض رو  بحث خایص بینی پیش هیچ بدون پیش؛ راه نه و  داشتم

 .بودم ردهڪاصال تو چطوری اومدی تو؟ من مطمئنم درو قفل _

 .ردمڪاستفاده  ڪید لید ڪ از  ردی،ڪچند بار در زدم، درو باز ن_
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ون خم شدم و   روی رو  پتو  شیدم،ڪ دراز  شیدم،ڪپتو رو از زیر پام بیر

 .بستم رو  هامچشم و  انداختم خودم

ی تش ی رفیی  ایدقیقه چند  شیده،ڪ دراز  هم اون هڪ فهمیدم ڪاز پاییر

 چشم شد یم پخش صورتم روی هڪ دایعی  هاینفس حس با  گذشت  هڪ

 .ردمڪ باز 

 از  فاصله ترینڪیرسش قرار داده بود و در نزد گاهیهڪت رو  دستش ڪی

ه من  .ردڪیم نگاهم خیر

 

 هڪ طوری وبید،ڪام یمی سینهمهابا خودش رو به قفسهقلبم یر 

س پر  و  آرم بشه؛ صداش متوجه بهزاد  ترسیدمیم  :گفتم  اسیی

 ؟چیه_

اف یم_ یس هڪ داشنی  حق نمڪاعیی  .بیی

 ؟از چ  _
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هری شد  از  هم دوخت! تمام تنم گر گرفت به رو  هاملب هڪجوابم م 

 روی مڪمح رو  هاشلب فقط رد،ڪنیم اریڪهاش... هیچ لمس لب

 ...دادیم فشار  هاملب

 هر  هڪ وبید ڪام یمی سینهام جوری خودش رو به دیوارهجنبهقلب یر 

ون و  افهڪبش رو  امسینه یقفسه هڪ دادمیم رو  انڪام این لحظه  بیر

 .بیوفته

د! انگار هام یمهاش رو روی لببود و فقط لبهاش رو بسته چشم فشی

 نه،ڪ منتقل بهم رو  اشنگفته هایحرف ار ڪ این با  خواستیم هڪ

 تا  هڪ جویی  مڪ نهال خورد،یم گره  عشقش به داشت پودم و  تار  تمام

ی   استوار  و  مڪمح حاال  بود، ردهڪ خم مر ڪ پیش ساعت چند  همیر

 .بود شیدنڪ قد  حال در  رسعت به و  بود  ایستاده
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ین لبهام رو از محاضهلب وار هاش درآورد، پیشانیش رو سجدهی شیر

 .روی پیشانیم گذاشت

 .و بگم سارامن بلد نیستم حرف دلم_

 ...دونمیم_

 و  تمام خودت، جز  سارا، خوامنیم هیچ   ازت من... دویی یم هڪخوبه _

 ؟گمیم چ   فهیمیم مال،ڪ

 ...فهممیم_

 ....فهیمیم هڪخوبه _

 

 ایبچه حس ردم،ڪشتم تجربه یمس عجیب و دست نیافتنی رو داح 

 برگشته، مادرش آغوش به حاال  دوری، زیادی زمان مدت از  بعد  هڪ

 ...رؤیایی  قدر همون بخش،آرام  قدر همون
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 رسش اشت،ڪ هاملب روی ریزی یبوسه و  رد ڪپیشانیش رو ازم جدا 

 آروم رد؛ڪیم برخورد  گوشم  به هاشلب هڪ جوری برد، گوشم  نار ڪ رو 

 :ردڪ هزمزم گوشم  دم

وع یڪ و  افتاد  اتفافی  چه هڪدونم دونم دقیقا چطور شد؛ نیمنیم_  رسی

 ...دارم دوستت هڪ نمڪیم ر ڪف اما  شد؛

 .شیدڪ دراز  نارمڪی گوشم رو بوسید و بعد هم الله

 

ی  بهزاد  هڪشد باورم نیم  هم اممخیله در  حنی  باشه، زده بهم حرفی  همچیر

ی  ڪی در  هڪ گنجید نیم ایظ همچیر  بازگو  برام رو  ناب یجمله این رسی

 ...نهڪ

 به و  ردهڪ وفهڪش هڪدیدم نهال جان گرفته و مقاوم عشقم رو یم

 .شده آراسته زیبایی 
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 بدجوری آخه ردمڪدست روی قلبم گذاشتم و به آرامش دعوتش 

 ...بهزاد آغوش برای رد ڪیم تایر یر  رد؛ڪیم قرارییر 

داشتم به سمتش  بدنم در تالطم بودند، ناخواستههای تمام سلول

 هر  به هڪ قبولوندم خودم به ارم،ڪ این توجیح برای و  شدمیم شیدهڪ

 !نمڪ اعالم بهش رو  داشتنم دوست جوری ڪی باید  هم من حال

 آروم اول گذاشتم،  قلبش روی رو  دستم فڪرو بهش به پهلو چرخیدم و 

ی ریزی روی بازوی عضالنیش هبوس هڪ وقنی  اما  روال، و  زد یم منظم و 

بانش شتماڪ  .شد خارج خط از  ضی

 رو  رسم رد،ڪبه طرفم برگشت و من رو در حصار امن بازوانش زندایی 

ش یسینه روی بان ناب الالیی  شنیدن با  و  گذاشتم  ستیر  قلبش ضی

 .ردمڪ تجربه رو  عمرم خواب ترینآرام 
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ی ابراز عالقه مسعود سارا  من به منشبه بهزاد  هڪباورش سخت بود 

 و  دیدمیم خواب رو  لحظات اون ردمڪیم ر ڪف هم هنوز ! باشه ردهڪ

 تا  خوردمیم فرو  جانم عمق تا  رو  عطرش عمیق نفس ڪی با  بار  هر 

ی    !بوده واقیع لحظات اون یهمه هڪ نبافتم، رؤیا  هڪ بشم مطمی 

ی بیشیی از آغوش بهزاد واقیع و ملموس نبود ی  ...و هیچ چیر

ینی  ین اونقدر ! هاشبل داغ با  بود  ریخته اممڪرو به چه شهد شیر  شیر

ینی  یماده هیچ به نیاز  عمرم پایان تا  نمڪیم ر ڪف هڪ  !ندارم شیر

ی اف  زد؛ هم به رو  آرامشم موذی صدایی  هڪ بودم دلخوش ار ڪبا همیر

 مهمویی  شب هڪ شڪ اون »پس رد ڪیم زمزمه مرموزانه هڪ صدایی 

ی  «! یه؟ڪ زد یم حرف ازش له بس بود تا باز خودآزاری رو جم ڪی همیر

  .استارت بزنم
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 امشب چرا ! بوده؟ منظورش یڪ یعنی  پرسیدمیم خودم از  میان در  ڪی

! شید؟ڪ آغوشم به مهابا یر  انقدر  چرا ! رد؟ڪ عالقه ابراز  هویی ڪی انقدر 

  !؟باشه خورده ها زهرماری اون از  باز  نهڪن

 به لڪال از  اثری هیچ! شیدمڪسفیهانه رسم رو باال آوردم و چندبار بو 

 در  قطعا  اینجاست، مهسا  هڪ اومد  خاطرم به تازه. رسید نیم مشام

 وادارت عجیبه؛ عشق چقدر ! قطعا  خورد،نیم لڪال خواهرش حضور 

ی جدی هم رو  هاتفرضیه تریناحمقانه نهڪیم   !بگیر

 

 تبعید  ذهنم ینقطه تریننجڪاون صدای مرموز و آزاردهنده رو به 

م؛ از آغوش عشق، ی حال لذو تصمیم گرفتم فعال از لحظه ردمڪ ت بیر

 و از عطر دلپذیر بودن
 

 ریتم زندگ
 
 ...از خوش آهنگ
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بات مح  اما  پریدم خواب از  خورد یم در  به هڪ یمڪصبح با صدای ضی

 .بخورم ونڪت تونستمنیم ردمڪیم تقال  چ   هر 

زاد دلم قنج رفت به آلود خواب یچهره دیدن با  و  ردمڪهام رو باز چشم

ب و زوری برای بوسیدنش اما به  لڪ رو  خودم بود  هڪهر ضی  نیی

 .ردمڪ

 .بذار پاشم_

 .خواد، آروم بگیر نیم_

د  .و سخت من رو به خودش فشی

 .بهزاد جان مهسا پشت دره_

 .جاِن بهزاد جان، خب باشه_

 نگفنی  مگه! ار؟ڪیسی بری رس گه چرا بیدار نیمای بابا خب االن نیم_

 !؟تڪخواد امروز بیاد رسی یم گفته

 :زد فریاد  تقریبا  و  رد ڪلند ب صداش رو 
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ته_   ؟مهسا، چه خیر

 .صدای عصبایی و پر حرص مهسا از پشت در اومد

 یڪ تو  صبحه، ده ساعت دیگه گمشو   پاشو  مهسا، وفتڪمرگ مهسا، _

 ؟تڪرسی  بری خواییم

 .ینم برسمشیر  رؤیای به منم بذار  بذار، و مرگت یپهڪرم، برو امروز نیم_

روی موهام زد و من رو بیشیی در آغوشش ای و در انتهای حرفش بوسه

 .ردڪمحبوس 

 

ین، یر _  نگه زور  به دیشب و من ردیڪخود ای زهر مار و رؤیای شیر

 تو  اصال  ببینم، وایسا ! داری ارمڪ تڪرسی  بریم هم با  فردا  گفنی   داشنی 

 ؟ردیڪ قفل درو  چرا 

یس  با خنده از لحن حریص مهسا، آهسته   بود  شده همراه هڪبا اسیی

 :گفتم
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 ؟گه مهسا؟ تو به زور نگهش داشنی چ  یم_

 .زنیمبعدا در موردش حرف یم_

 

 :گفت  تر جدی یمڪ بار  این و  رد ڪباز صداش رو بلند 

 دیشب. شهیم چ   بشم سگ هڪدویی مهسا رو اعصاب من راه نرو، یم_

 هڪنگهت داشتم  مجبوری منم شدم غافل ازت گفتیم اشهمه مامان

 .نی ڪ مڪ و زحمت یی تویم هم حاال  بشه، خوشحال

 

به  :داد جواب تر حریص و  زد  در  به یمڪی محمهسا ضی

 قفلش چ   واسه ببینم، نڪباز ی توام، پاشو بیا این درو مگه من مسخره_

 ؟ردیڪ

ت _ ّ  .مڪبه تو چه، دلم خواسته، رسی
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و تا تو د ظرفی  هر  از  هڪ دیشب ،یڪو ڪمرگ، اصال تو خییل مش_

 خییل عطرش داد،یم زنونه عطر  بوی هڪ هم مهمان اتاق بود، ڪسین

،  سنگر  پشتش و  ردیڪ قفل و اتاقت در  هڪ االنم بود، آشنا  هم  گرفنی

ون بیا  پاشو   .ببینم بیر

 مربوط سڪ هیچ به نمڪب اریڪمهسا، خفه شو خواهشا، من هر _

 ولڪاوس خونه بیارم دخیی  اگه من ضمن در  ،ڪی تو  مخصوصا  شهنیم

مش نیستم هڪ  .جون احمق خودم اتاق ارمشمی مهمان، اتاق تو  بیر

ی دیگه، پاشو بیا این در وامونده رو باز _ ه چه ببینم نڪِد همیر  اون خیر

 .تو

، االن یه جیگری تو بغلمه آره اصال تو راست یم_
 

 نمیاد  دلم اصال  هڪگ

 ن،ڪخوشحال  رو  ما  خداحافظیت با  دیگه حاال  ار،ڪرس  برم نمڪ ولش

 .خرمگس
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 رفتم، من رس، بر  ڪخا حیاییر  شمت،ڪیم بهزاد، شمتڪیم_

 .بعدا واسه باشه حسابت

 در  خوردن هم به صدای هم ثانیه چند  از  بعد  و  زد  در  به یمڪلگد مح

 .رسید گوش  به ورودی

 

 :اش فاصله دادم و با تعجب گفتمرسم رو از سینه

ی  االن هڪسا خواد بمونه؟ مهچرا دیشب گفنی مهسا یم_  ایدیگه چیر

 !گفتیم

 .ونیم نشوندای روی پیشبوسه

خواستم بمویی پیشم تا به اینجا برسیم، خواستم نگهت دارم، یمچون یم_

 ...هڪدویی تازه نیم

 ؟چ  رو_

 .اینا گفتم بیان اینجاخودم زنگ زدم به مامان_
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  .ای رس دادی مستانهقهقه

 :باریدتعجب و دلخوری از لحنم یم

 ؟ردیڪ ر ڪنگفنی بفهمند؟ اصال اون لحظه به منم ف_

هاش رقیق شده بود، شفاف و ی تلخ چشمهام، قهوهل زده بود تو چشمز 

 ...زالل

  ...نه_

 !؟نه_

، به سفرمون بعد  ردم،ڪن ر ڪمن اون لحظه به تو ف_  هرلحظه من دیر

 ...لحظه هر ... سارا  ردمڪ ر ڪف تو  به

 

ی   عمرم طول تمام در  هڪجواب منفی بود ترین قطعا این "نه" دلنشیر

 .بودم شنیده
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، نیمزبونم  ی ی دونستم چ  بگم و نه یمقاض شده بود از گفیی ی تونستم چیر

ی چشم  ڪهام در نوسان بود، زیی رو توی مردمها و لببگم! نگاهش بیر

 و  بود  ویر ڪپای و  رقص حال در  رس آسیمه هڪ دیدمیم هاشچشم صیقیل

 !بود من شبیه هم چقدر 

 نگاه و  رد ڪ توقف هاملب ساننی  ڪرسش رو جلو آورد، درست در ی

 .دوخت بهم رو  ملتمسش

هام دلم در تب و تاب بود، دیگه طاقت این نگاه شفاف رو نداشتم، چشم

 .ردمڪی بافی مونده رو پر رو بستم و فاصله

 نشست؛ هاشلب روی هڪقرار عشق بود ی یر های من نبود! پرندهلب

ای عمیل نشون نداد، اما بعد از چند ثانیه مثل تشنهالسڪع هیچ اول

وع رسیده آب به هڪ  .بوسیدنم به رد ڪ رسی

 بود مسابقه هڪشد، انگار تر بوسیده یمبوسید و پر حرارتپر شور یم

 !ستبرنده ببوسه تر عشق پر  یڪ هر  بینمون،
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 مثل بودم، شده شیدهڪتمام تنم گر گرفته بود، تو آغوشش به آتش 

 و  عشقش گرمای  از  سوختمیم جهنم، به بشه ومڪمح هڪ اریڪگناه

ی  این ی  اگر  بود؛ من عشق تاوان سوخیی ی  هم جهنم آتش تو  سوخیی   قدر همیر

 ...گمرایه  برای نمڪنیم رسزنش رو  شیطان باشه بخش لذت

 

اب  ی و  بود  بسته همچنان هامچشم رفت، عقب شد  هڪسیر ی  چیر

ن رو بیشیی در آغوشش م و  زد  پیشونیم به وتایهڪ یبوسه دیدم،نیم

د  .فشی

؟ڪو باز نیمحاال چرا چشمات_  ؟یعنی  شیدیڪ خجالت االن نی

ی و  ردمڪخودم رو تو بغلش جمع  ی  .نگفتم چیر

 برخالف ویل ردمڪ باز  رو  هامچشم رد؛ڪمن رو از خودش جدا 

تیی  روی هڪ ڪوچڪ یهڪل به رو  نگاهم مرصانه قلبیم، خواست  رسی
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 نگاهش مستقیم هڪدم؛ اصال توانایی اینبو  دوخته بود  افتاده سفیدش

 .دیدمیمن خودم در  رو  نمڪ

ی  و  مهربان امال ڪبا لحنی   به توش هم پشیمویی  از  اثرایی  هڪ دلنشیر

 :داد ادامه خورد یم چشم

 ؟نهڪ نگام خانومم هڪ نمڪ ار ڪاالن چ  _

 

ها  بعضی  نباید  هڪفهمید نیم ی  به مثال ! گفت؟  شڪ به هویی ڪی رو  چیر

 بگه دفعه ڪعاشقشه و چند لحظه پیش بوسیدتش نباید ی هڪ شڪ

 !خوشایند حس همه این بار  زیر  نیاره دوام قلبش شاید  بخ! خانومم

م به پیشونیم نشسته بود؛ تپش های قلبم نامنظم شده بود و عرق رسی

 و  بشه خارج البدمڪ از  خواد یم نانڪ رقص روحم هڪ ردمڪحس یم

ی برای  :ردمڪسته و زیر لب زمزمه آه موقع یر  مردن از  جلوگیر
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 ...آرام بغل بگیر مرا_

 

 حرص با  و  بوسید  رو  موهام روی شید،ڪمن رو به آغوش  با خشونت

د خودش به بیشیی  رو  من  .فشی

ی  دارم، دوستت هڪ ردمڪیم ر ڪتا االن، ف_  حاال  اما  هنوز، نبودم مطمی 

ز اون ا نه... دارم دوستت... اطمینان با  سارا، گمیم بهت اطمینان با 

 مردونه، یونهمرد واقیع، واقعیه دارم، دوستت! ها ڪدوست داشتنای ال

 ؟گمیم چ   فهیمیم

 .بیشیی تو سنگر امن بازوهاش پناه گرفتم

 ...فهممیم_

 از  زدن حرف من... فهیمیم هڪ خوبه خییل... فهیمیم هڪخوبه _

 مردونه دارم، دوستت خودم روش به اما  سارا  نیستم بلد  و احساسم

 ؟چ   یعنی  مردونه گمیم وقنی  هڪدویی دوستت دارم... یم
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 نه،ڪ هضم جا ڪدیگه تاب نداشت این همه حس خوب رو یدلم 

 !زنان نفس و  آهسته گایه  و  دوان دوان و  تند  گایه  تپید،یم نامنظم

 :چرخوندم امڪ در  زبان و  ردمڪ تر  رو  مڪهای خشلب

 ...دونمیم_

بگم هستم، یعنی هستم... تا ابد، تا وقنی  وقنی  من... دویی یم هڪخوبه _

 ...سارا عشقمه نفسم... بره و  بیاد  نفسم هڪ

 داره انڪام آن هر  ردمڪیم حس هڪ طوری داد یم فشار  مڪمن رو مح

 لب زدم،نیم دم ویل آورد یم فشار  بهم داشت درد  نه،ڪبش هاماستخوان

دم؛ با یم هم روی رو  هامچشم و  بودم گرفته  دندون به رو  زیرینم فشی

 :داد ادامه بارید یم لماتشڪ ڪت ڪت از  هڪحریص 

 !برمیم و نفست سارا، بشه قطع نفسم هڪروزی  وای به_
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 خودم یمڪدونم چرا انقدر عصبایی شد؟! درد امونم رو بریده بود، نیم

ی  از  ریزی آخ ناخودآگاه و  دادم ونڪت بغلش تو  رو  ون هاملب بیر . پرید  بیر

 روی رو  بازدمش و  شیدمڪ عمیفی  نفس رد،ڪر تمڪ رو  بازوهاش فشار 

ب به عصبانیت و  حرص از  هڪ بهزاد  یسینه ی  و  باال  ضی  فوت رفتیم پائیر

 .ردمڪ

 شیدمڪ هاملب روی رو  زبونم شیدم،ڪوار روی بازوش دستم رو نوازش

 .ردمڪ دلهڪی رو  دلم و 

 ...منم دوستت دارم بهزاد_

های تند و عصبیش سرسم رو جلو بردم و روی قلبش رو بوسیدم، نف

 .تر شد و من رسم رو روی قلبش گذاشتمآروم

ی من، به عشق من، شهی_ ... نڪن ڪچ وقت به من، به دوست داشیی

 عشقمه من قلب... بزنه قلبم هڪ وقنی  ابد،تا  تا  همیشه، هستم، من

 ؟...گمیم چ   هڪ فهیمیم... بهزاد 
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 موهام رو  اشدیگه دست با  و  رد ڪیم نوازش رو  پشتم دستش ڪبا ی

 :گفت  مجواب در  بود  برگشته صداش به هڪ آرامشی  با  رد،ڪلمس یم

 ...فهممیم_

 :من هم به تقلید از خودش با لبخند گفتم

 ...فهیمیم هڪخوبه _

 

ی  هیچ با  رو  داشتم االن هڪحس خویر   ردم،ڪنیم عوض ایدیگه چیر

ی  هیچ  ...چیر

پروا ما چه یر  عشق چه ناگهایی و ناخواسته به رساغمون اومده بود و 

 ...فریادش زدیم در آغوش هم

 ....قلبمون با  ردیمڪلمسش 

ی  دوست این پای ردیمڪو مهر  ینی  با  رو  داشیی  ...بوسه شیر
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ی االن نیم ی ینی این لحظه رو به هیچ چیر  نه،ڪ تلخ اممڪتونست شیر

 ...مهمویی  از  بعد  شب اون یادآوری حنی 

 

 

 زنانه دوستت دارم»

یمردانه در آغوشم   میگیر

 تعادل خویر بینمان برقرار شده

  عشق زنانه من و

«...تو مردانه و  مڪبازوهای مح      

خایی #  سیما_امیر
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 به راجع.... زدیم حرف و  زدیم حرف زدیم، حرف هم با  یلڪاون روز 

، همه ی ی همه چیر  به جوری ڪی رو  بحث هڪ هربار ! هامونگذشته  اال  چیر

خاصش در سخنوری، بحث رو عوض  تبحر  با  شوندمڪیم گذشته

 .خواستیم هڪ شوند ڪیم اونجایی  به و  رد ڪیم

، مهسا هم یط یدر  ی  !رفت و  لرزوند  رو  من تن تلفنی  تماس ڪاین بیر

ی بهزاد گفت و تماس گرفت و از ماجرای شب گذشته و اومدنش به خونه

 مثل هڪ بوده فهمیده االن و  بوده رسیده مشامش به هڪاز عطر آشنایی 

 بود  ردهڪ پیدا  بهش نسبت هڪظنی ر منه! از دعواش با بهزاد و سوءعط

 .شدمیم زنده و  مردمیم هرلحظه من و  رد ڪ تعریف

 و  دراومد  فتوحش پر  روح خجالت از  حسایر  بهزاد  رد،ڪ قطع هڪوقنی 

ی هڪ داد  دلداریم هم بعد  ی  .نباشم حساس انقدر  و  شهنیم چیر
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گذشت. تا ز ابراز احساساتمون یمامروز پنجشنبه بود و دقیقا پنج روز ا

 .  یمڪ.. من هنوز هم حدودی صمییم شده بودیم، البته بهزاد بیشیی

 رو  من ایبهانه هر  به بهزاد؛ برای بود  شده دستاویزی این و  بودم معذب

 قول به و  خندید یم بهم امانداخته گل  لپای خاطر  به بعدش و  بوسید یم

 !شدیم ڪو ڪ یفشڪ خودش

 درست رو  ارمڪذاشت پیچید و نیمپر و پام یم ام بهاش مدتوی خونه

لڪ رو  خودش مثال  هم تڪرسی  توی بدم، انجام  دو  هر  و  رد ڪیم نیی

 نیم و  شاند ڪیم اتاقش به رو  من وایه هایبهانه به بار  ڪی ساعت

 بقیه گفتمیم هڪ من هایحرف با  هم آخرش داشت،یم نگهم ساعت

 هم خییل رفتارمون هڪگفت یم بعد  و  برم هڪ ذاشتیم نند،ڪیمڪش

 بدقلفی  و  مگیر یم سخت هڪ منم این است، همیشه مثل و  طبیعیه

 !...نمڪیم
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 از  خورد، زنگ گوشیم  هڪپشت سیستم نشسته بودم و مشغول تایپ 

نده  تماس اسم به و  برداشتمش لید ڪ صفحه نار ڪ ه گیر  شدم؛ خیر

و شده باشم  برام عشق باشه شده هڪ شد نیم باورم هم هنوز ...! عشق

 هب یڪخا یرهڪ روی دادمیم احتمال هڪعشق براش...! آخرین اتفافی 

ی  بپیونده، وقوع ی   لڪش همیر  .بود بینمون عشق گرفیی

 و  بعد  به ردمڪ ولڪمو  رو  مخلوقات تقدیر  و  هسنی  نظام در  ر ڪتف

ی  ونڪآی  .ردمڪ لمس رو  سیر

 ؟جانم_

 .جاِن جان، پاشو بیا دیگه، دلم تنگ شده_

ی _  آخرش جان، بهزاد  خدا  رو  تو  نڪ باره میام اتاقت، بس امروز سومیر

 !نهڪیم برپا  همینجا  رو  الیه عدل دادگاه بفهمه گها  و  فهمهیم امینی  این

 !هامیام من وگرنه بیا  پاشو  رده،ڪغلط _



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

598 
 

 شهڪخواد بیای من خودم میام، چند دقیقه طول یمنه نه، تو نیم_

 تموم نم،ڪمونده تایپ  اشصفحه یه هڪ دستمه زیر  پرونده یه فقط،

 .باشم داشته ایبهانه یه الاقل میام، بشه

 .ظرمباشه منت_

 

 باز  و  برگردوندمش قبلیش رسجای بوسیدم، و  ردمڪگویسی رو قطع 

 .شدم ارمڪ مشغول

 

ی  جلوی شدم؛ خارج اتاقم از  و  برداشتم رو  پرونده ارمڪبا تموم شدن   میر

 .ایستادم امینی 

  ...امینی جان لطفا به به_

 .برگردوندم رو  حرفم رسعت به و  ردمڪی مصلحنی رسفه

 .دارم ارشونڪ هڪبده منش اطالع به آقای به_
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 .بود زار  ارمڪ وگرنه یهڪی فامیلش و  اسم اول بهزاد  هڪشانس آوردم 

ی  با  زمانهم و  انداخت من به یڪامینی نگاه غضبنا  تلفن گویسی   برداشیی

 :گفت

ه واقعا؟ چند روزه _ ری اتاق رئیس، معلوم روزی ده بار یم هڪچه خیر

 .ای دارینیست چه نقشه

 

 به دهان هڪ بود  ردهڪدم، چون تجربه ثابت خودم رو به نشنیدن ز 

ی  با  شدن دهان  خودت شخصیت تخریب باعث فقط افرادی همچیر

 .شهیم

 بدون و  رد ڪ قطع رو  گویسی   بهزاد، با  ایشلمهڪبعد از صحبت دو 

 .ردڪفقط با دستش به در اتاق بهزاد اشاره  نهڪ نگاه من به هڪاین
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ی   رس  به رس  مڪ ڪگذاشتم، ویل یباهاش دهان به دهان نیم  هڪ گذاشیی

 .خوردبرنیم جایی  به

ی رو دور زدم و   لحن و  شدمخم صورتش توی یمڪ ایستادم، نارشڪمیر

 .دادم صدام به نگرایی 

 ؟مینا جان؟ چ  شده؟ ببینمت خانویم_

 .ف من برگشتمتعجب و جا خورده به طر 

 ؟چیه_

م برات عزیزم، خویر االن_   ؟الیه بمیر

 .هاش از تعجب گرد شده بودچشم

 ؟آره، چطور مگه_

 ؟ندیدی خودتو تو آینه_

ی شده_ ی  ؟از صبح نه، چیر

 .زدیم موج صداش تو  نگرایی  و  ڪش
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 .لبخندم رو قورت دادم

 .شده جا  به جا  نمڪ ر ڪژل لبت، ف_

 .شیدڪش دست رساسیمه از جاش بلند شد و به لب

 این هڪ نگو  امروز، نافرمم مڪ یه ردمڪوای نه، خودمم احساس یم_

 ؟فهمیده هم منشبه یعنی  تابلوئم؟ خییل االن پس، بوده

ه روی در  ردنڪبه سمت در اتاق بهزاد رفتم، دستم رو برای باز   دستگیر

ی  همون در  و  گذاشتم  :دادم جواب بهش رو  حیر

 !ردمڪشوچی _

 .ق شدم و در رو پشت رسم بستمو به رسعت وارد اتا

 فیض حال در  هڪرسید صدای غرغراش از این طرف در هم به گوش یم

 مبل روی و  رفتم جلو  لب به لبخند . بود  من یزنده و  مرده به رسوندن

ی  جلوی نفری ڪی  .نشستم بهزاد  میر

ش پشت از  هڪدر حایل  ی ون میر  :گفت  لبخند  با  اومد،همراهیم بیر
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 ؟وزوندیچیه؟ باز چه آتیشی س_

 مڪ یه باید  باهاش، ردمڪ شوچی  وچولو ڪهیچ  به خدا، فقط یه _

 .نهڪیم منشبه منشبه خییل شد،یم تنبیه

 .نشست من روی به رو  یاناپهڪ روی و  زد  دلربایی  یخنده ڪت

  .پاشو بیا اینجا ببینم_

 ردم،ڪبا ناز از جا بلند شدم و خرامان خرامان چند قدم فاصله رو یط 

به پاش روی دست با  نذاشت؛ هڪ بنشینم نارشڪ داشتم قصد   و  زد  ضی

 :گفت  لب به لبخند 

 .ااینجا، نه اونج_

م یر سابقه
ای روی پاش نشستم؛ من رو بیشیی به خودش با خجالت و رسی

د و بوسه  .اشتڪ هاملب روی وتایهڪی فشی

 و  درد  خانوم، تو  حیایی  با  انقدر  هڪمرگت بشه الیه این امینی پیش_

ی  بالت  .نهڪ حسودی شڪبخوره تو رسش، نبینم سارای من به همچیر
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 .شدم قضیه ر ڪمن امال ڪ

؟ عمرانه، من؟ حس_  !ودی؟ اونم به امینی

 بگم بهت هڪ بیای ردمڪباشه عزیزم، دماغ من درازه اصال؛ صدات _

 .برداری خودت واسه اینا  لباس پیشم بیای خواسنی 

 ؟چرا_

، جم_ ی چون قراره شب پیش آقاتون بخوایر عه رو هم در جوار من سی 

 .نی ڪ

 .متأسفم هڪعزیزم باید بگم _

 :دلخور و ناراحت گفت

  ؟متأسفی  هڪ یعنی چ  _

ی داداشم دعوتم یعنی من شب قراره برم خونه بابام،فردا ظهر هم خونه_

 .هستم اونجا  شب تا  هڪو البته باید بگم 

ی نگفنی _ ی  ؟چرا به من چیر
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 .چ  بگم مثال؟ االن گفتم دیگه_

ی نیما_ ی  گفتم نیمالن؟ یعنی اگه من چیر
 
 فردا  و  شب هڪخواسنی بگ

 ؟بری خواییم جا ڪ

ی  رو  دستش نشستم، نارشڪش بلند شدم و از روی پا  هامدست بیر

 .گرفتم

 خواست ازم زد  زنگ سعید  صبح امروز  بهزاد؟ نی ڪچرا شلوغش یم_

 باشم بابام مامان پیش امشب گرفتم  تصمیم منم خونشون، برم فردا  هڪ

 پیشت اومدم هڪبعد فردا از اونجا برم، در ضمن تصمیم داشتم عرص 

 .بگم بهت

، من دوست ندارم فردا بری خونهیم باید اول به من_ ی اون گفنی

... استغفرهللا....! دوست داشتم فردا   سارا، بایسی  من پیش املڪداداشی

ون،چه بریم هم با   .باشیم هم نار ڪ بگذرونیم، خوش...  دونمیم بیر
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 چ  االن یم_
 

ی  برای ایبهانه هیچ و  تنهام من عزیزم؟ نمڪ ار ڪگ  نرفیی

 .تعطیلم دوننیم هڪ ها جمعه اونم ندارم،

ش پشت شد، بلند  و  رد ڪهام رها دستش رو از بند دست ی  و  برگشت میر

 .داد نشون ار ڪ رسگرم رو  خودش

 .ارتڪباشه،پاشو برو رس _

 

 .جا بلند شدم ی بحث مناسب ندیدم،از موقعیت رو برای ادامه

 .زنیمبعد با هم حرف یم_

 .ردمڪ ڪهای رسی    ع اتاق رو تر و با قدم 

ش نشسته بود و تا من رو دید امینی پشت م ی ون بهزاد  اتاق از  هڪیر  بیر

 :غرید حریص امال ڪ لحنی  با  و  رد ڪ بهم ایخصمانه اومدم،نگاه

 .مسعودی سارا  خانوم طلبت ڪی_

 :نده بودم جواب دادمنشو هاملب روی زور  به هڪبا لبخندی 
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 .مڪشوچی بود عزیزم، جنبه داشته باش یه _

 با  و  نمڪ گوش  غازش ڪی من صد  هایحرف به هڪدیگه نموندم  

ی   به و  فرستادم براش هوا  روی بویس" دارم ار ڪ فعال  من عزیزم" گفیی

 .رفتم اتاقم

 

 گرفتم  تماس باهاش هڪ هم وقنی  نبود، رفتم اشخونه به هڪبعدازظهر 

ون هڪ گفت ون هم شام و  بیاد  تونهنیم داره، ار ڪ بیر  !خورهیم بیر

 طور این بهزاد  و  بود  نرسیده هم هفته ڪرابطمون هنوز به مرز ی

 جواب در  هڪ گرفتم  تصمیم رد؛ڪیم رفتار  جانب به حق و  ارانهڪطلب

م پیش تفاویی یر  ارشڪ این  .بگیر
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هنم پیش بهزاد ذ و  ر ڪاون شب رو پیش پدر و مادرم گذروندم اما تمام ف

ونه، یڪ با  هڪ چرخید یم رسم تو  ر ڪبود، مدام این ف  یڪ با  بیر

 .دیگه مزخرف یفرضیه ڪی و  هزار ...  و  رهبخو  شام خواستهیم

شب موقع خواب تا چشم روی هم گذاشتم، تصویر بهزاد دست در 

 هڪ مرموزی صدای بست؛ نقش هامچشم پشت دیگه زن ڪدست ی

د دوباره داشت فرضیه هاش راجع به بو  ردهڪ وتڪس هفته ڪی این

 ختت روی هراسان! رد ڪهای بعد از مهمویی بهزاد رو وزوز یمحرف

ی نیم  حایل در  و  درآوردم بالشم زیر  از  رو  گوشیم  و  بردم دست شدم، خیر

د   بهم رو  تفاویی یر  بر  مبنی  بعدازظهرم تصمیم مدام عقلم هڪ ی  گورسی

به زدم و عش اسم روی و  ردمڪ باز  رو  صفحه قفل رد،ڪیم ق ضی

 .تفاویی رو هم فعال نسبت به عقلم در پیش گرفتمیر 

 اما  بده، جواب تا  موندم منتظر  و  داشتم نگه گوشم  نار ڪگویسی رو 

 بوق آخرین شد،یم تر مڪ و  مڪ امیدم موندمیم منتظر  بیشیی  هرچقدر 
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 نارمڪ رو  گویسی   ناامید  من و  شد  زده مرگ ناقوس مثل گوشم  توی هم

 رو  هامچشم و  رفتم پتو  زیر  بود  بسته رو  گلوم  راه هڪضی بغ با  و  انداختم

 .بستم

 یگوشه  رو  خودش راه خورد یم لوو  چشمم توی هڪ سمچر  ڪقطره اش

 .شد روان امگونه  روی و  رد ڪ پیدا  چشمم

 

جواب گذاشت و حال بدم رو بدتر فردا صبحش هم تماسم رو همچنان یر 

 .ردڪ

 هڪود و این باعث شده بود ی سعید اصال حواسم پیششون نبتو خونه

  دچار  دارم من نند ڪ ر ڪف
 

ی  تنهاییه؛ هم عاملش و  شمیم افشدگ  همیر

 رو  من درشت و  ریز  خواستگارهای فهرست مامان باز  هڪ شد  عثبا

میم تنهایی  از  آخرش من هڪ بگه و  نهڪ طومار   هم من! دمیم دقش و  میر

رو بیشیی از  بحث این و  ندارم ازدواج قصد  فعال  هڪ بگم تونستم فقط
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ی  این در  ندن؛ شڪاین   فرشته با  بازی خاطر  به رو  ساعنی  چند  فقط بیر

م فاصله بد  حال اون از  تونستم ا ڪملی ماس به وچولویی ڪ  خودم و  بگیر

 به سایه بودم اشخونه هڪ رو  مدیی  طول تمام سعید . نمڪ مشغول رو 

ختم  جا  ڪی به هاشحرف تمام. زد یم حرف گوشم  زیر  و  اومد یم امسایه

 شب مامان نگرانمه، خییل دلسوزم برادر  و  تنهام من هڪشد، این یم

 تنها  خاطر  به نهڪنیم رسبلند  محل تو  بابا  ل،خیا و  ر ڪف از  نداره خواب

 
 

 های حدیث و  حرف از  مڪ مڪ داره هم خودش من، ردنڪ زندگ

  تنها  به من اضار  دلیل هڪاین. میاد  ستوه به آشناها  و  اقوام
 

 ردنڪ زندگ

 برادرم و  مادر  و  پدر  به و  هستم خودم ر ڪفهمه و من فقط به فنیم رو 

 !دمنیم اهمینی 

 هم سعید  هایصحبت هڪ بود  درگیر  افی ڪی ذهنم به اندازه

 قبیل سارای همون من هڪ ردند ڪنیم ڪدر  چرا . رد ڪ ترشمشوس

  تنها  چرا . تنهام و  مرده شوهرم فقط هستم
 

 بد  انقدر  زن ڪی ردنڪ زندگ
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 و  مریض ار ڪگذاشتم این افای؟! اما من نیمنظر عده در  بود  قبیح و 

ی  و  بده قرار  الشعاعتحت رو  زندگیم پوسیده  هڪ بود  شده باعث همیر

 !نیستند مهم برام اطرافیانم و  هستم خودم ر ڪف به فقط من بگه سعید 

 ندادن انجام یبهانه به بمونم هم شام هڪ ردند ڪشب هر چقدر  اضار 

 .ونه برگشتمخ به و  نپذیرفتم ارهامڪ

 از  آرامش شاید  تا  باشم خودم یخونه تنهایی  و  وتڪدادم در سترجیح یم

ی  تیغ زخم بودم حاضی  خاطرش به و   نمڪ پیدا  باز  رو  ام رفته دست  تیر

 .بخرم جون به رو  دیگران مزخرف هایحدیث و  حرف

 

! حنی نیم ... لعننی  هڪتونستم بفهمم نه تمایس، نه پیایم، نه هیچ 

 بهش تا  شدمیم اشصفحه وارد  هڪه از صبح یا نه؟ هر بار شد الینآن

ا  بازدید  آخرین یجمله بدم، پیام  و  اومد یم فرود  رسم روی ڪپت مثل اخیر

 .ردڪیم پشیمونم
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م و اگه جواب نداد به خونه اش تصمیم گرفتم دوباره باهاش تماس بگیر

 .برم

؛ درست داشتمنگه گوشم  نار ڪ رو  گویسی   و  شیدمڪ دراز  اناپهڪروی 

 و  بودم شده ناامید  دادنش جواب از  دیگه هڪای در آخرین لحظه

 :پیچید گوشم  توی مشب صدای نمڪ قطع خواستمیم

 ؟تموم شد مهمونیت_

 .سالم_

 ؟داری ار ڪچ  _

ی شدم و نشستم و خودم رو   به رو  گویسی   شیدم،ڪ جلو  یمڪنیم خیر

 :دادم امدیگه دست

 ؟بهزاد نی ڪجوری یمچرا این_

 ... نیستجور خایص_
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 هڪ هست دی،نیم رو  تلفنام جواب دیروز  از  هڪهست... هست _

 حرف من با  طوریاین داری االن هڪ تهس ندادی، هم پیام یه حنی 

 ...زیی یم

 

رسما به گریه افتاده بودم، بغض دست انداخته بود و بیخ گلوم رو 

دیم  .فشی

خون به و  شدم بلند  جا  از  نشه، ضعفم متوجه هڪبرای این ی ه رفتم، آشی 

گویسی رو روی اوپن گذاشتم و رو حالت بلندگو قرارش دادم، بعد هم از 

 .شدم نوشیدنش مشغول جرعه جرعه و  ردمڪشیر آب لیوایی پر 

، هست... هست آره تو راست یم_
 

 من هڪ هست ناراحتم، من هڪگ

، هست بده، حالم  ...هست لعننی
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صحبتمون توی صداش موج  اول هڪ اریڪتفاویی آشدیگه از اون یر 

ی نبود، االنیم  عصبانیت و  حرص و  بود  انفجار  یآماده امال ڪ زد خیر

 .شدیم حس شلماتڪ ڪت ڪت توی

 دست در  رو  گویسی   و  نشستم اوپن روی شیدم،ڪچند تا نفس عمیق 

 :دادم جواب ناراحت و  مستأصل گرفتم،

ه ڪجوری هسنی بهزاد جان؟ دلیل حال بدت چیه؟ من خب چرا این_

ایطم رو، گفتم   رد  رو  دعوتش تونستمنیم هڪتوضیح دادم بهت رسی

 !خواهشا نڪ ڪدر  رو  من مڪ ڪی هم تو  نم،ڪ

ی یم یه_ ی  میاد، بدم بودن دوم نفر  از  من سارا، نڪگم تو گوشت فرو چیر

ی هڪاین از  متنفرم ی  ؟فهیمیم سارا، بدی ترجیح من به رو  شڪ یا  چیر

 

 یر  لباس و  گوشه  ڪنداخته بود یا و  بود  ردهڪباز منطقش رو مچاله 

 .بود ردهڪ تنش رو  خودخواهیش و  منطفی 
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 ڪی حنی  هڪاین و  زدنش حرف لحن این از  بودم شده عصنر  و  الفهڪ

ایط ردنڪ ڪدر  زحمت خودش به هم ذره  داد؛نیم رو  من رسی

 بهش طرفی  از  و  نهڪن بدتر  رو  وضع هڪ بگم بهش چ   دونستمنیم

 برای و  شیدمڪ ایالفهڪزور بگه؛ پوف  من به تونهنیم هڪ بفهمونم

 رو  امنداشته غذای بودم ردهڪ گیر   توش هڪ افتضاچ وضع از  خالیص

 .در ڪ بهانه

 اریڪترسم بسوزه، فعال باشه بعد با هم بزنیم خب؟ غذام رو گازه یم_

 ؟نداری

 .باشه، بعدا حرف بزنیم_

 

ی  هڪبدون این  هڪ نموند  منتظر  حنی  و  رد ڪ قطع بگه ایدیگه چیر

 شدت از  هڪاین برای و  گذاشتم  اوپن روی رو، گویسی !  نمڪخداحافظی 

ی هڪ گرفتم  تصمیم بشه مڪ عصبانیتم ی  .نمڪ آشی 
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ی پریدم و به طرف یخچال رفتم، یا  برداشتم مرغ هڪت ڪز روی اوپن پاییر

ی ته ڪی به تبدیل قراره هڪاین تصور  با  و   لبخند  بشه خوشمزه چیر

 مڪ
 
 .نشست لبم یگوشه  رنگ

 

 خورد؛ گوشم  به هم آیفون صدای ردمڪ دم رو  برنجم هڪن با اینزماهم

 .برداشتم رو  آیفون گویسی   و  رفتم در  طرف به تعجب با 

 ؟بله_

 .شدنیم دیده هم سڪاومد و هیچ هیچ صدایی نیم

 ؟یهڪ_

 .نمیاد خوشم موندن در  پشت از  بدی، لید ڪیادت باشه بهم _

 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

616 
 

ود! در مقابلش ب ردهڪ لبم به جان هڪخودش بود، همون جانایی 

دم رو  نڪدرباز  شایس فقط و  ردمڪ وتڪس  رو  آیفون گویسی   و  فشی

 .گذاشتم

تیی  ڪهام انداختم؛ ییه به لباسدر رو نیمه باز گذاشتم و نگا  ڪمش رسی

 زدم خودم به عطر  یمڪ و  رفتم اتاقم به ،ڪمش اسلش شلوار  با  بود  تنم

 .گذشتم  ردنڪ آرایش خیر  از  وقت ضیق دلیل به و 

ون هڪ از اتاق  با  هڪ طور همون بست؛یم رو  در  داشت بهزاد  اومدم بیر

خونه طرف به آروم هایی قدم ی  .انداختم بهش نگایه رفتمیم آشی 

ی _  .خوش اومدی، بیا بنشیر

 .ردمڪ بدنم گاهیهڪت رو  هامدست و  ایستادم انیی ڪپشت 

 ؟افهڪچای، قهوه، نس_

 .ایستاد من رویبهرو  درست انیی ڪجلو اومد و اون طرف 

 .همونا از  بودی، ردهڪ دم روز  اون هڪدار، از اونا چای هل_
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 البته و  دارهگله  ،ناراحته هڪدیدم هاش زیی رو یمی چشمتوی آیینه

 تشڪ رفت، عقب هڪ دید  من هایچشم توی چ   دونمنیم... عاشقه

 .نشست اناپهڪ روی و  درآورد  رو 

یڪ  رسی و  ردمڪروشن  رو  زیرش گذاشتم،  گاز   روی و  ردمڪ آب رو  یی

 .بود شیدهڪندم هنوز  زدم، غذا  به هم

ون رفتم و  خونه بیر ی  .نشستم بهزاد  نار ڪاز آشی 

 .من برگردوند صورتش رو به سمت

 ؟خویر _

 ؟خوبم، تو خویر _

 .شمیم بهیی  دارم هڪ نمڪتا االن نه، ویل االن حس یم_

 ؟اینجا اومدی هڪچطور شد _

 ...اومدم دیگه_

 :چی گفتمبا لحن شیطون و شو 
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 ؟دلت تنگ شده بود برام_

 !نه_

 ؟نه_

 برات چهنیم_
 
لقم تنگ شده بود بدون تودونم دلتنگ

 
 ...جوریه، ویل خ

 

 بهم دارم دوستت گفتیم اگه چسبید، دلم به اشجمله این هڪقدری ان

ی  با  عصبانیتم حجم تمام! قطعا  چسبید نیم  شید ڪ ته اشجمله ڪی همیر

 .خوب هایحس از  شدم پر  باز  و 

خونه از جا بلند شدم ی ی به آشی 
 .به قصد رفیی

 ؟جاڪ_

یڪرم ببینم یم_  .نه یا  اومده جوش یی

ی نگفت و رسش رو به ی  رو  هاشچشم و  داد  یهڪت اناپهڪپشنی  دیگه چیر

 .بست
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خونه رفتم و با دیدن بخاری  ی یڪ از  هڪبه آشی   فهمیدم بود  شده بلند  یی

چای داخلش ریختم،  قاشق ڪی و  برداشتم رو  قوری اومده، جوش هڪ

 .روش ریختم رو  آب و  ردمڪدو تا دونه هل هم بهش اضافه 

یڪقوری رو روی   .ردمڪ مڪ رو  گاز   زیر  و  شهڪب دم هڪ گذاشتم  یی

 از  عجینر  گرمای  افتاد، تپش به قلبم مرمڪهاش دور با حلقه شدن دست

وع هاشدست زیر   .گرفتیم فرا  رو  بدنم لڪ داشت و  شد یم رسی

 .دادیم مڪقلقل زد یم حرف گوشم  نار ڪ داشت هڪش هاهرم داغ نفس

 وفتیه،ڪ بد  تو  واسه دلتنگنی  هڪ بینمیم نمڪیم ر ڪف هڪاالن _

لقم هڪ بد  انقدر 
 
 اینجا  تا  و  نهڪ تنگ رو  نفسم نه،ڪ تنگ رو  خ

 !...شونتمڪب

 

ین رو  اممڪ و  رد ڪهاش ته دلم رو قرص حرف  این یهمه حاصل و  شیر

ی ڪش اتفاقات،  .لبم شد روی لبخند  فیی
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دار خوردیم، غذا خوردیم و به هم لبخند زدیم؛ از خاطرات با هم چای هل

ینش و  ا ڪبچگیمون گفتیم و من انقدر از ملی  ردمڪ تعریف هاشزبویی  یر

 .دیدنش برای شد  ترقیب بهزاد  هڪ

ی   ردم،ڪ روشنش و  نشستم امپیوتر ڪبا هم به اتاقم رفتیم، من پشت میر

 .ردڪبود و اطراف رو با دقت نگاه یم ایستاده اتاق وسط هم بهزاد 

  هایسڪوارد فایل ع
 

 :زدم صداش و  شدم خانوادگ

 .بهزاد جان بیا_

های هاش رو دور شانهشت صندیل من ایستاد و دستبا لبخند اومد و پ

 .ردڪمن حلقه 

ی ع  .آغوشم در  قرمزی و  وچولو ڪ موجود  و  بودم من سڪاولیر

ی چقدر ناز و _  ڪاینجا تازه به دنیا اومده بود، ی بوده، وچولو ڪببیر

 هامونغصه تمام اومدنش با  نگو، هڪ بودیم خوشحال انقدر  بود، روزش

 .فرشته ست،فرشته رفت، یادمون
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 .ببینیم رو  بعدی بزن اش،برادرزاده از  نهڪخب حاال، چه تعریفی هم یم_

 توضیحات سڪع هر  روی و  ردمڪیم رد  ڪی ڪی رو  ها سڪع

 صدای هڪ رفتم ا ڪی ملیدم و انقدر قربون صدقهدایم هم مخترصی

 و  شهیم حسودیش مڪ مڪ داره هڪ گفت  خنده با  و  دراومد  بهزاد 

 .بود من دل ته از  یخنده جوابش

 اون، در  هڪ شڪع به رسیدم بارهڪی ردمڪیم رد  هڪ رو  ها سڪع

 برام هڪ حایل در  هم حمید  و  داشتم لب به صورتم پهنای به لبخندی من

 .بوسیدیم و  بود  شیدهڪ آغوش در  مڪته بود، من رو محگذاش  شاخ

 بودم شده میخ صندیل به هڪهای بهزاد زیاد شده بود طوری فشار دست

 پیشونیم روی رسدی عرق بود؛ ردهڪ نفوذ  استخوانم مغز  توی درد  و 

 .افتاد جونم به خوره مثل ایدهنده آزار  و  بد  حس و  بود  زده شبنم

 آخرین به بود  رفته ذهنم و  بود  شده ڪام روی موس خشانگشت اشاره

 تا  اینا مامانم یخونه بود  فرستاده رو  من روز  اون حمید، با  تولدم جشن
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 آخرین روز  اون شد؛ هم موفق و  نهڪ سوپرایزم و  ینهبب رو  جشن ڪتدار 

 و  داشتیم هم با  هڪ خویسی  یخاطره آخرین بود، زندگیمون شاد  روز 

 ڪم به یادگار گذاشت. دقیقا یبرا خودش از  هڪ زیبایی  تصویر  آخرین

 به تبدیل رو  خوشبختیمون اخڪ لعننی  تصادف اون هڪ بود  بعد  هفته

 .ردڪ نشسته سیی ڪخا به هایویرانه

 و  برداشت رو  هاشدست شد، برداشته بارهڪهای بهزاد به یفشار دست

 با  و  چرخوند  خودش طرف به رو  صندیل رد،ڪ خاموش رو  امپیوتر ڪ

ه بارون شده  بود به چشم آتش توش هڪ هایی چشم های متالطم من خیر

 .شد

رده، خب_  ؟اون م 

 .داشتم هڪ بود  جوایر  تنها  وتڪس

 :اش غریدهم چفت شده های بهعصنر و از الی دندون
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رده، اون... بده رو  جوابم باهات زنمیم حرف هڪوقنی _  هڪ نگو  م 

 !...داری دوستش... هنوزم هڪ نگو  سارا، نی ڪیم ر ڪف بهش هنوزم

، بدم، بهش هڪهیچ جوایر نداشتم   یا  آره یلمهڪ ڪی از  دری    غ هیچ 

 حمید  ا ب خاطراتم یادآوری حال در  مدام ذهنم بود، شده قفل زبونم! نه

 و   عصبایی  مرد  به معطوف رو  حواسم هڪ خواستیم مرصانه قلبم و  بود 

 .نمڪ رومروبه خروشان

 

ون از این اتاق لعننی _  .اه، پاشو بیا بیر

 .هایی بلند از اتاق خارج شددش با قدمو خو 

 اما  بشم بلند  هڪ خواستمیم بودم، چسبیده صندیل به هڪانگار 

ون از  در  خوردن هم به صدای تونستم؛نیم  بهم و  رسید  گوشم  به بیر

ی  تن رد،ڪ وارد  ڪشو    از  رو  امناگفته هایحرف و  بغض از  شده سنگیر

ی  هایی قدم با  و  ردمڪ بلند  صندیل روی  .حال رفتم به سنگیر
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وسط حال ایستادم و گیج و گنگ اطرافم رو از نظر گذروندم اما بهزاد رو 

 ...داشت عنی م ڪی فقط این و  نبود  در  جلوی هم هاشفشڪندیدم، 

 ...رفته بود

 

 ردمڪیم ر ڪف بخوابم، و  برم اتاقم به هڪاون شب حنی جرأت نداشتم 

تازه به یاد آورده  انگار ! نهڪ بازخواستم تا  منتظرمه اتاق توی حمید  هڪ

های یهمه هڪ بودم مهربویی  مرد  همش  من هڪبودم  ی  دنیا  در  خوب چیر

ویی  من با  وقت هیچ هڪ مردی خواست؛یم من برای رو 
 با  رد،ڪن تررسی

 ...بود پابندم هم باز  و  رقصید  من ڪو ڪنا ساز  هر 

 نداشتم، رو  بهش زدن زنگ جرأت اما  بود  بهزاد  پیش رمڪاز طرفی هم ف 

 راه تنها  بودم، شده معذب انقدر  چرا  دونمنیم اما  بودم ردهڪن بدی ار ڪ

 تماس باهاش و  برداشتم رو  گویسی   بود، مهسا  با  زدن حرف روم پیش حل

 .داد جواب هڪ بود  نرسیده دوم به اول بوق هنوز  تم،گرف
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 !؟به، باد آمد و بوی عنیر آورد، چه عجب از این ورابه_

 ؟خویر _

 !و تعریفی نداریت هڪاین مثل اما  ر،ڪخداروش_

ه، نزنیم حرف ازش مهسا، نڪو ول حال من_  حرفتو  با  زدم زنگ بهیی

 .شم بهیی  مڪ یه شاید  بزنم

 بهش چ خوای راجعنیم_
 
ی بگ ی  ؟یر

 ؟خوام ذهنم ازش پرت بشه... خب چه خیر نه، یم_

ی نیست_ ، خیر  .سالمنی

؟ جا ڪجمعه رو _  ؟ردیڪ ارا ڪ چ   رفنی

 بهزادو تحمل هیچ  بابا از صبح تا شب  _
 
تو خونه بودیم اخالق سگ

 .ردیمڪ

 :پرسیدم و  شدم او ڪنجڪ

 ؟چطور_
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امان پیچید و هیچ  بابا از پنجشنبه شب اومد اینجا مدام به پر و پای م_

 بدون شنر  رس  هڪایراد گرفت، بعدشم یه به من گیر داد، آخرشم 

ون؛ زد  بزنه حرفی  هڪاین یش یه این گهیم اشهمه مامانم بیر ی ه، شد چیر

 وقتایی  یه شده، جوریاین ردهڪاش رو جدا گه از وقنی خونهراستم یم

 قبال  خوردش، شهنیم عسلم من یه با  هم وقتایی  یه خندانه، و  خوشحال

ی  همه به بود  تفاوتیر  فقط داشت، حالت یه همیشه  اما  س،ڪهمه و  چیر

 ؟نداری نظری تو  سارا، شده غریب عجیب خییل هڪ وقتیه چند  حاال 

 

ات بهزاد ڪتو ف  هڪ بوده محسوس انقدر  هڪر بودم و به تغییر

 اومد یم نظر  به هڪاین به و  ردمڪیم ر ڪف شدند  متوجه هم اشخانواده

 .هدرگیر  خودش با 

 

  ؟الو، سارا هسنی _
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 هول نشه گیجیم  متوجه هڪاین برای و  ردمڪحواسم رو معطوف مهسا 

 :گفتم  ڪهول

 .فاتدادم به حر آره آره، هستم، داشتم گوش یم_

 !دادیآره معلومه داشنی گوش یم_

 ؟گفنی خب حاال توام، چ  یم_

 ؟گم نظری نداریهیچ  یم_

 تڪرسی  ارایڪشاید فشار تونم داشته باشم، نه واال، چه نظری یم_

 .زیاده

، در  بیشیی  من از  هڪ تو  فشاری؟ چه بابا، نگو  ڪجو _  االن جریایی

ین تو  تڪرسی  م یم روز  هر  تازه وضعیته، بهیی بش بهیی ی شه، این یه چیر

ی   .گفتم  بهت یڪشده، حاال ببیر

 بری نداری ار ڪ مارپل، خانوم نڪخب حاال انقدر نظریه پردازی ن_

  ؟ن  ڪب
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احت مزاحم شب نصف زدی زنگ تو  خوبه نا،ڪپررو رو نگاه _  من اسیی

 و  جدید  رفتارای این با  بری، دیر  صبح فردا  هڪ بذار  لهڪ بگیر  برو  شدی؛

 .و بخوریم عزیزمبهزاد باید حلوات بییل دم هر 

 یم هڪجوریام این_
 

 .خوش شبت نیست، گ

  مهسا  نیارم در  رو  تا  دو  شما  توی و  ته من نظرم، به یڪو ڪتوام مش_

 .بخیر  شب بخواب برو  م،نیست

 .زیادی تو خونه نشسنی زده به رست، خیاالیی شدی، خداحافظ_

ی من گوش مخمیل، خداحافظ_  .باشه شما خوبیر

 

ی  روی و  ردمڪرو قطع گویسی  . شیدمڪ دراز  اناپهڪ روی گذاشتم،  میر

 مثل و  طبییع رفتارامون نظرمون به هڪ بودیم خودمون فقط انگار 

 امیدوارم! ردهڪ ڪش هم بدجوری ،ردهڪ ڪش مهسا ! بود  همیشه

ی  هڪ نفهمه وقت هیچ  هڪ روزی چون گذره،یم چ   برادرش و  من بیر
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زاد خواهد بود. من واقعا توانایی رو به و  من ارتباط روز  آخرین قطعا  بفهمه

ی اف  آغوش به رو  خواب ار ڪدر رو  شدن با مهسا رو ندارم. با همیر

 .شیدمڪ

 

 و  پیشش برم هڪ خواست اون هن ندیدمش، ظهر  تا  تڪفرداش توی رسی 

 هڪ رسید  دستم به ڪپیام ،ڪی ساعت فقط! رفتم دیدنش به من نه

 .اش نرمهخون به امروز  هڪ بود  خواسته بهزاد  اون در 

 هڪ بودم ردهڪن اریڪعصبایی شده بودم از این رفتارش، آخه من 

ی  مستحق  بعد  اما  بدم پیام بهش خواستم اول باشم؛ رفتاری همچیر

 :داد جواب شد  زده هڪ آخر  بوق گرفتم،  تماس باهاش و  شدم پشیمون

 ؟بله_

 .بزنیم حرف هم با  هڪری چون قراره من امروز میام، تو هم جایی نیم_

 .ردمڪدیگه منتظر نموندم تا جوابش رو بشنوم، گویسی رو قطع و 
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د  ڪی در  هڪ ردمڪاحساس خویر بهم دست داده بود، حس یم  تن نیر

 هڪ لبخندی با  و  انداختم یفمڪ توی و ر  گویسی   شدم، برنده تن به

 .شدم ارمڪ مشغول نمڪ جمعش تونستمنیم

  زور  تو  شهنیم هڪهمیشه 
 
ه باشه، نوبت ڪ هم نوبنی  منش،به بهزاد  بگ

 .منه جناب رئیس

 

ون تڪرسی  از  شد  تموم هڪ اریڪساعت   خونه تا  عجله با  و  اومدم بیر

 برم بهزاد  یخونه به زودتر  تا  نمڪب رو  ارامڪ تر رسی    ع خواستمیم روندم،

ش و  ی   قال قصد  وقنی ڪی اگه تا  نمڪ غافلگیر  موفق داشت رو  من گذاشیی

 .نشه

غذا خوردم و نماز خوندم. به  قاشق چند  عجله با  رسیدم هڪبه خونه 

ی لباس  هڪ ڪشی لباس ڪهام دنبال یاتاقم رفتم و با وسواس زیادی بیر

 .گشتم  نباشه هم باز  البته
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ی  بلوز  ڪی انداز،َور   انداز  یلڪبعد از   هڪ براق ایسورمه رب  ع سه آستیر

ی  تا  چند  و  بود  حلزویی  اشیقه  شده ار ڪ روش مهڪد عنوان به هم نگیر

ی مش ردمڪ انتخاب بود   مالییم آرایش پوشیدم؛ ڪو با شلوار جیر

م مانتوی و  زدم عطر  خودم به تونستمیم هڪ جایی  تا  ردم،ڪ ی  به رو  سیر

 پاشنه و  وریی  فشڪ و  یفڪ  ردم،ڪ رسم هم ڪمش شال ردم،ڪ تن

ون خونه از  و  برداشتم هم رو  یمڪمش بلند   .رفتم بیر

گم؟! مثل ب بهش باید  چ   هڪ ردمڪیم ر ڪتمام طول مسیر به این ف

های هجده ساله  ی  برای هڪدخیی  دارند  قرار  پششون دوست با  بار  اولیر

س  !بودم گرفته  اسیی

ی رو روشن   همیشه شدم، همراه خواننده صدای با  و  ردمڪپخش ماشیر

سم حجم از  ار ڪ این  هم بار  این هڪ بودم امیدوار  و  رد ڪیم مڪ اسیی

 .باشه ارساز ڪ
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 در  پشت چ   هڪدونستم ! نیمدست در  لید ڪجلوی در آپارتمان بودم و 

 جای با  و  نمڪ باز  رو  در  هڪ ترسیدمیم واقع شه،در ڪیم رو  انتظارم

 چ   رو  زخمیم غرور  جواب شد یم طور این اگر  بشم، رو روبه بهزاد  خایل

 !؟بدم خواستمیم

 

 رو  چرخوندم،در  قفل در  رو  لید ڪ و  زدم نار ڪتمام معادالت ذهنیم رو 

اخل خونه گذاشتم، در رو پشت رسم بستم د به قدم آهسته و  ردمڪ باز 

 .و جلوتر رفتم

خونه  ی  مونهیم نیست،فقط هڪ هم پذیرایی  توی نبود، هڪتوی آشی 

س با  ها؛اتاق  داخلش نگایه و  رفتم ها اتاق به منتیه رویراه طرف به اسیی

ی انداختم، ی  .بود بسته ها اتاق یهمه در  نبود، معلوم چیر

ر اتاق خوابش ایستادم، چند تقه به در قدم به راهرو گذاشتم و جلوی د

 .زدم و منتظر موندم
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 ؟بهزاد جان؟ هسنی _

 .زدم در  دوباره ردم،ڪن دریافت جوایر  هڪوقنی 

 ؟بهزاد؟ هسنی یا نه_

ب باز  باز هم جوایر نیومد و من این بار با حرص و عصبانیت در رو به ضی

باز شد و بهزاد  هم اتاق داخل حمام در  زمان هم شدم، اتاق وارد  و  ردمڪ

 بود  پوشونده رو  زانوهاش روی تا  هڪ مرشڪ دور  سفید  یحوله ڪبا ی

ون ید ڪچیم آب ازشون هڪ موهایی  و   .اومد بیر

 پشتم و  چرخیدم رسی    ع! نم؟ڪ ار ڪ چ   باید  االن هڪمات مونده بودم 

 .ردڪ بهش رو 

 .نیسنی  ردمڪ ر ڪببخشید، من چند بار در زدم چون جواب ندادی ف_

 :گفت  زد یم موج توش خنده هڪدایی بهزاد با ص

 ؟ردیڪو اون ور خییل خب حاال،چرا روت_
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ی  ی انداختم و همیر  از  شدن خارج قصد  رسعت به هڪطور رسم رو پاییر

 :دادم جواب شتمدا رو  اتاق

 .مونممن تو حال منتظر یم_

ون اومدم، در رو هم پشت رسم بستم و صدای خنده ی بلند از اتاق بیر

 .ردڪوازش بهزاد گوشم رو ن

ی بودم، رورسی و مانتوم رو درآوردم و روی مبل   ف پخیی از گرما در رسی

 به دار هل چای ردنڪ دم منظور  به و  شیدمڪگذاشتم، دسنی به موهام 

ی   .رفتم خونهآشی 

ه  در  یهو  چ   واسه! بود؟ اریڪی فالن فالن شده این چه آخه بگو دخیی

آخه همون اول  وریڪ! وسط؟ پرییم نی ڪیم باز  و مردم پش  اتاق

  به نگاه یه اصال  یا ! نیست؟ یا  هست ببینی  ردیڪیم ڪچ  و فشاشڪ

ی  اون ببینی  انداخنی یم ینگڪپار   خدایا  اه! نه؟ یا  هست المصبش ماشیر
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 حاال  تا  من هڪ هست هم سویی ! آخه؟ شهیم لود  دیر  انقدر  من مغز  ا چر 

 !...استغفرهللا... فقط مونده مڪ! باشم؟ نداده بهزاد  جلو 

 

 منتظر  و  نشستم اناپهڪچای ساز رو به برق زدم و به حال برگشتم، روی 

یف  و  گذشت  هڪ ایدقیقه چند . موندم اعظم صدر  جناب فرمایی  تشی

خونه به و  شدم لند ب جا  از  نیومد  بهزاد  ی  به باز  و  ردمڪ دم رفتم،چای آشی 

 .برگشتم اولم جای

ی  بعد از چند  و  اومد  اتاق در  خوردن هم به صدای اول نشستم، هڪهمیر

ون ظاهر شدثانیه هم قامت بهزاد حاضی و آماده با لباس  .های بیر

ی  شلوار  ڪی اهن با  بود  پوشیده ڪمش جیر ت پیر ، اسی   رو  تشڪ لیمویی

 یجنبنده هر  رس  از  هوش لنشڪاد بوی و  بود  انداخته تشدس روی هم

 .بردیم مؤنن  
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روی  رو  تشڪ نشست، ڪت مبل روی انتظارم برخالف و  اومد  ڪنزدی

ی دسته  تنظیم رو  مچیش ساعت بند  هڪطور ی مبل انداخت و همیر

 :گفت  من به رو  رد ڪیم

 .شنومخب؟ یم_

 .حریص شده بودم

 ؟خوای بریجایی یم_

 ؟مگهآره، چطور _

 .هیچ  _

 اومدی اینجا  تا  هڪاگه دیرتر اومده بودی رفته بودم،ویل خب حاال _

 .رو بزیی  حرفات تو  تا  برم دیرتر  ایدقیقه چند  تونمیم

ی آدیم پررو نیم گفتند؟! راست راست تو گفتند پس چ  یماگر به همچیر

ت زودتر  گهیم زبویی یر  زبون با  و  نهڪچشم من نگاه یم  !نڪ مڪ و رسی
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خونه به ش ی دت عصنر و حریص شده بودم، از جا بلند شدم و به آشی 

 خایل ڪسین توی رو  چای قوری ردم،ڪرفتم، چای ساز رو خاموش 

 و  برداشتم رو  یفمڪبه حال برگشتم، مانتو و شالم رو پوشیدم،  و  ردمڪ

 .رفتم در  طرف به

 ؟بزیی  حرف خواسنی نیم مگه جا؟ڪ_

ه  .برگشتمی در موند، به سمتش دستم روی دستگیر

 ....من با آدم یر منطق، یر ادب و... و_

 ؟و چ  _

جمع حرص درارتر از این بشی هم مگه آفریده بود خدا؟! تمام توانم رو 

 بودند  اومده زبونم ڪنو  تا  هڪ ڪیڪر  الفاظ یهمه جای به و  ردمڪ

 :گفتم  فقط نمڪب بهزاد  نثار  تا 

ی آدیم چه حرفی یم_ داشته باشم خوام و مزخرف و پررو! من با همچیر

ی  عاشق نم،ڪآخه؟ از خودم تعجب یم  صفر، اخالق من؟ شدم تو  چ 
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 یڪ ردیڪ ر ڪف روش، آبم یه خوردی هڪ معرفتم و  ادب صفر، رفتار 

،ڪیم خواسنی  ار ڪ هر  ردیڪ ر ڪف! ها؟ بهزاد؟ تو  هسنی   هرجور  نی

 ر ڪف نم؟ڪیم وتڪس مقابلت در  منم و  نی ڪیم رفتار  خواسنی 

 شتهڪ و خودشون هڪ رسیم بر  ڪخا ایدخیی  اون مثل منم ردیڪ

 !اشتبایه در  سخت آقا  نخیر  دن؟یم نشون اتمرده

 خوردمیم حرص رده،ڪ فوران هڪ بودم شده آتشفشان وهڪ ڪمثل ی

 خودخواه مرد  این اسم دیگه بار  ڪی اگر  هڪ زدمیم نهیب قلبم به و 

 !انتظارشه در  سخنی  تنبیه بیاره، رو  رومروبه

 

 بلند  جا  از  رد،ڪد و این بیشیی اعصابم رو متشنج یمبهزاد خییل آروم بو 

 زد، نارمڪ در  جلوی از  و  گرفت  رو  دستم اومد، طرفم به آرامش با  و  شد 

ون به و  رد ڪدر رو باز   .ردڪ اشاره بیر
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 هڪخوای؟ درضمن مثل اینی این آدم مزخرف پررو چ  یمتو خونه_

 ؟نمڪ یادآوری هڪ الزمه رفته، یادت موقعیتت

 

 .ردمڪ پرتاب طرفش به و  ردمڪ لمهڪمم رو تمام خش

 !خییل گستاچی بهزاد، خییل_

 

 :ای جوابم رو دادباز هم با آرامش یر سابقه

 و  خورده ستڪش یبیوه یه تو  بپذیرمت، من هڪاز خداتم باشه باید _

 هم پولدار  و  تیپخوش قضا  بر  دست هڪ آزاد  پش  ڪی من و  تنهایی 

  بس اینا  یهمه داری، بهش هم یویی میل پونصد  بدیه یه البته و  هست،

 ؟بشه توجیه بودنم مزخرف هڪاین واسه نیست
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به عرض در  بودم ردهڪ بنا  عشق از  هڪای خونه ی چند ثانیه با ضی

 !ریخت فرو  لمهڪهنگام چند نابه

ی  ی دی ناجوانمردانه با تیر سقف رؤیاهام روی رسم هوار شد و قلبم در نیر

ن حرف
ّ
 .پاره شدهای بهزاد پاره خنجر برا

 ...روحم از هم گسیخت و جسمم از درون فرو پاشید

به و  آوردم باال  رو  دستم ارها ڪبه تقاص تمام این   یمڪمح نسبتا  یضی

 !خوابوندم بهزاد  گوش  توی

به   رد  قرمزی دیدن با  و  رد ڪیم گز   گز   دستم فڪاز شدت سنگینی ضی

 .اومد درد  به امدیوانه قلب بهزاد، صورت روی هامانگشت

 .هام دوخته بود و دهانش باز مونده بوده ناباورش رو به چشمنگا

ون به قدم ڪهای اشبا چشم ست در  آخر  یلحظه در  و  گذاشتم  بیر

 با  و  برگشتم طرفش به بشم واردش هڪجلوی در آسانسور، قبل از این

 :گفتم  لرزید یم بغض هجوم از  هڪ صدایی 
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 االن ا ام شدی، عوض هڪ ردمڪیم ر ڪچون عاشقت شده بودم ف_

 !...شدی تر عویصی  هڪ میبینم

دم، رو  فڪهم یطبقه یمهڪوارد آسانسور شدم و د  هڪ ڪاش فشی

 در  هڪ زمایی  و  ردمڪ ڪته بود رو با دست پاگرف  راه چشمم یگوشه  از 

 گذاشته  اشگونه  روی رو  دستش هڪ دیدم شد یم بسته داشت آسانسور 

 !نهڪیم نگاه من خایل جای به و 

 

 با حال بدی تا خ
 

 با  بود  ڪنزدی هڪ رو  باری دو  اگر  و  ردمڪونه رانندگ

ی   هڪ رو  اتوبان توی باالم رسعت البته و  نمڪ تصادف جلویی  ماشیر

 هڪ گفت  شد یم گرفتم،نیم نظر  در  شد یم ردنمڪت منجر به چپ داش

 !خوبم

 راه خونه توی رسگردان روح مثل ردم،ڪتمام طول شب رو تا صبح گریه 

ی  گآهن خوردم، قهوه رفتم،  ر ڪف بهزاد  و  خودم به ردم،ڪ گوش  غمگیر
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 عمیفی  درد  با  من و  بود  گذشته  نیم و  سه از  ساعت...! نخوابیدم و  ردمڪ

 و  بودم شیدهڪ دراز  اناپهڪ روی روحم، بر  ڪو زخم مهل قلبم توی

 استایل با  ها سڪع یهمه تو  ردم،ڪیم ڪچ  رو  پروفایلش هایسڪع

ی  هم ریزی اخم اغلب جدی، و  بود  رسیم  .بود انداخته گره  ابروهاش بیر

ی محبت لماتڪخوندم و روی چتامون رو یم ی  روز  چند  این تو  هڪ آمیر

 .شدیم روان بیشیی  هامڪو اش ردمڪیم ثڪم بود  ردهڪ خرجم

ون بیام خواستم از صفحهبا اعصایر به هم ریخته و داغون یم  هڪاش بیر

 !فرستاد جدیدی پیام

؟" بود  نوشته لمهڪ ڪی فقط لمه،ڪ ڪی  شد  ڪخش چشمم"  خویر

ی  روی  و  داشتند  دنبال به رو  حرف دنیا  دنیا  انگار  الفبا؛ حرف چهار  همیر

له بعدشون قرار گرفته بود راه رو به روی بالفاص هڪ سؤایل عالمت اون

 .ها بسته بودی ناگفتهادامه
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 ڪدلش
 
 به بودند، داده عصبانیت و  حرص به رو  جاشون ناراحنی  و  ستگ

 تصمیم برام تا  ردمڪ رها  بند  از  رو  عقلم و  دمدا وتڪس فرمان قلبم

ه  .بگیر

 آخر  در  ردم،ڪ شڪچند بار مشغول تایپ شدم و باز پشیمون شدم و پا

اتژی ه  از  جوابیه، هر  از  بهیی  محیلیر  و  وتڪس هڪم با این اسیی

ون اشصفحه نتم و  اومدم بیر  .ردمڪ خاموش رو  اینیی

 

 از  موقعیتش چون هڪ بود  ردهڪ ر ڪف بود؟ ردهڪ ر ڪچ  با خودش ف

ه من ی   با  هم آخرش و  نهڪب رفتاری هر  بزنه، حرفی  هر  تونهیم بهیی  یه گفیی

 بینمیم نم،ڪیم ر ڪف هڪصال خوب ا بیاره؟ هم رو  تهش و  رس  خویر 

ا ینقطه هیچ ما  هڪ  رو  رشڪف هڪ لحاظ هر  از  نداریم، هم با  یڪاشیی

 بهزاد  هایحرف عمق به بدبختانه و  نیست بینمون سنخینی  هیچ نی ڪب
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ر  هڪ رسیدمیم نتیجه این به و  بردمیم ی   ی  و  گهنیم هم راهیر  پ   همیر

 .شدیم اعصابم جنگ باعث بیشیی  موضوع

 هم من و  بود  ردهڪ عیان برام نڪمم لڪقت تلچی رو به بدترین شحقی

 از  بعد  هم من و  خویر  بود  پرسیده شب نصف اون بودم؛ زده گوشش  توی

ی خود   .بودم نداده و ر  جوابش زیاد  هایدرگیر

 هڪ ردمڪیم حس بود؟ یلڪش چه دقیقا  رسید یم انتها  به هڪای رابطه

 ار ڪم اشتباه بوده و بهزاد با ه اول از  احساس این به دادن پر  و  بال

 باز  دلم همه این با  تردیدهام، و  ڪش یهمه به زد  تأییدی مهر  امروزش

 نسشا ڪی خواستیم ازم و  رد ڪیم پافشاری اشخواسته روی هم

 شب اون و  بهزاد  اخالقیات و  رفتارها  یادآوری با  اما  عقلم بدم، بهش دوباره

ای اشتباه گرفته بود و هدیگ سڪ جای رو  من مسنی  عالم در  هڪ لعننی 

 ادامه هڪگفت بعدش هم حاضی نشد درموردش هیچ حرفی بزنه، یم
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 منوط ازش رهایی  هڪ مردایر  مرداب، تو  شدن غرق یعنی  راه این به دادن

 !بس و  بهزاده از  دوری هب

 

 برای تصمییم چه هڪتا صبح خواب به چشمم نیومد و مدام در مورد این

م زندگیم  مدیی  هڪای نرسیدم جز اینبه هیچ نتیجه اما  ردمڪ ر ڪف بگیر

 البته و  خودرأی و  رایصی  خود  از  موجود  این به محیلیر  و  تفاویی یر  با  رو 

 .بگذرونم گستاخ

 

 هڪ آرایشی  با  بار این اما  برم تڪتا به رسی  صبح مثل همیشه آماده شدم

 و  روچ حاالت روی نقایر  جوریاین خواستمیم مثال  بود، بیشیی  همیشه از 

یدرگ  از  دیرتر  یمڪ هڪهای ذهنیم زده باشم و حاصلش هم این شد یر

 هم آنچنان دقیقه پانزده خودم نظر  از  هڪ رسیدم تڪرسی  به همیشه

 .شدنیم محسوب تأخیر 
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 رسجای رو  ماشینش و  چرخوندم چشم تڪرسی  گینڪتوی پار 

ی  و  بود  اومده وقت رس  یعنی  این دیدم، همیشگیش  هڪ شد  باعث همیر

 .نمڪ رو ته دلم حس خفیفی  یدلشوره ڪی

ون اومدم و رو به روی در نیمه  نفس ایستادم، تڪباز رسی از آسانسور بیر

 هاتاقش توی االن قطعا  هڪ موضوع این از  اطمینان با  و  شیدمڪ عمیفی 

 .شدم وارد  و  نشوندم لبم روی لبخندی

ی  سمت به وتایهڪنگاه   دیدم، دست به آینه رو  امینی  و  انداختم منشی  میر

 .تر شد و رس جام ایستادملبخندم پررنگ

 ؟سالم عزیزم، چطوری_

 مقدار  هڪ دماغیش تو  صدای همون با  و  گذاشت  نار ڪاش رو آیینه

 :داد رو  جوابم بود  ردهڪ قاطیش هم رشمهڪ و  ناز  زیادی
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 یه،ڪسالم گلم، چه عجب اومدی، رئیس امروز بدجور از دستت شا_

 و  شد  عصبایی  یلڪگفتم نیومدی   گرفت،  و رساغت اومد  هڪ اول همون

 .اتاقش به بری مستقیم اومدی وقت هر  گفت

 داد؛ تحویلم معناداری لبخند  و  چرخوند  اسهڪهاش رو در بعد هم چشم

ی موضوع؛ این از  بود  شده خوشحال خییل هڪ انگار  ی  تا  نگفتم بهش چیر

ی  با   .باشه خوش افتاده پا  پیش موضوع همیر

 نفس تا  چند  ردم،ڪالبایس آویزون ج  روی رو  یفمڪبه اتاقم رفتم و 

ون اتاقم از  و  شیدمڪ عمیق  رفتم بیر

 ؟تونم برم اتاقشونمینا جان، االن یم_

 .ردڪ قطع و  داد  اطالع رو  من اومدن ادا  و  ناز  یلڪتلفن رو برداشت و با 

 .تویی بری تویم_

 .ممنون_

ه  ی دستگیر  .گذاشتم  اتاقش توی پا  هللابسم با  و  شیدمڪی در رو پاییر
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 به اعتماد  با  هڪ ردمڪرفتم و سیع یمهایی آروم به طرفش یمبا قدم 

ی  خودم به بیام، نظر  به نفس  هر  و  هستم مڪمح هڪ ردمڪیم تلقیر

ی ی  .دمیم رو  جوابش بشم هول هڪاین بدون بگه بهزاد  هڪ چیر

ش جلوی هڪتاپش بود و تا من رو دید رسش توی لپ ی  ایستادم میر

ی  روی رو  پاهاش داد، یهڪت صندلیش به بست، رو  تاپشلب  و  گذاشت  میر

 .انداخت هم روی

ی  اریڪبا من _  ؟داشتیر

 ؟چرا دیر اومدی_

 .بیام دیرتر  یمڪ شدم مجبور  هڪ اومد  پیش برام اریڪ_

 :اویدڪرو  با دقت جزء به جزء صورتم

 بار  چند  عرویس؟ اومدی مگه ردی؟ڪ ڪدوز  ڪو بز چرا انقدر خودت_

 ؟نیست ارا ڪاداریه و جای این  محیط اینجا  هڪ بدم ر ڪتذ باید 
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 تمدد  برای عمیفی  نفس ردم،ڪهام رو چند ثانیه بستم و باز چشم

 .نشوندم لبم روی ذایی ڪ لبخندی و  شیدمڪ اعصاب

 بیشیی  ایشون از  من آرایش نمڪنیم ر ڪمنظورتون منم یا منشیتون؟ ف_

 الزم یا  و  الزمه جا ڪ چ   هڪ دمیم تشخیص خودم من ضمن در  باشه،

 ندارم یاد  به داشتیم اریڪهم هم با  هڪتوی این سه سایل هم  نیست،

ی  ی همچیر ی  بر  دست و  آزاد  پش  جناب باشید  داده ر ڪتذ من به رو  چیر

ی یم اگه! پولدار  و  تیپخوش قضا  ی  خواستیر  بود  افی ڪ چطوره، المح  ببینیر

سید، ازم  بینید یم االنم ه،ڪ نداشت ترایسی  بهانه همه این به نیازی بی 

حالم خوبه، فقط نظرم راجع به بعضی آدما و بعضی  ر ڪخداروش هڪ

 ، ی ا عوض شده همیر ی  مهم زیاد  شما  واسه نمڪنیم ر ڪف اونم هڪچیر

 ؟درسته باشه
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ی  ی  یشڪ بگم بهزاد  التاحوا وصف در  تونستمیم لحظه اون هڪتنها چیر

 .ردڪیم نگاهم فقط و  بود  برده ماتش امال ڪ بود، مات و 

 .مروزا دارم ار ڪ یلڪتونم برم؟ یم_

 

ی انداخت، صندلیش رو جلو  ی پاییر  شید،ڪپاهاش رو از روی میر

ی  روی رو  هاشدست  :گفت  و  رد ڪ قالب هم به میر

 دست از  حال هر  به ردی،ڪ خطر  احساس عزیزم، نمڪیم تڪدر _

ی  دادن  من دیروز  حرفای دیگه، داره خوردنم حرص موقعینی  همچیر

 .بود محض حقیقت

 .گذاشت  بود  خورده سییل هڪدستش رو روی صورتش و همون جایی 

 اون هڪذارم به پای ناراحنی و اینو خب اون رفتار زشتت رو هم یم_

،ڪیم ار ڪ چ   نفهمیدی لحظه  و  ببویس و من بغلم، بیای تویی یم االنم نی

ی  همه و  بیاری در  دلم از   .بشه تموم همینجا  چیر
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؟  یرهڪتر از این آدم هم وجود داشت روی یعنی حق به جانب ی زمیر

 هڪتر از این آدم وجود نداشت تر و خودشیفتهتر، پررو خدایا، گستاخ

 .بچرخیم تا  بچرخ پس جوریاست؟ این خان بهزاد  باشه من؟ راه رس  بذاری

 :دادم جواب بهش رو  تمسخر  حالت با  و  ردمڪتر لبخندم رو پهن

؟ بوسم یم_ خوای؟ ناز بشی پش تو بغل دوست داری عزیزم؟ بوس چ 

 .ایانقدر رئوف و بخشنده هڪ

 .دادم صدام به جدی امال ڪ لحنی  و  ردمڪام رو جمع خنده

به اون هڪ نمڪباید خدمتتون عرض _  نواختم گوشتون  توی هڪ ایضی

 نیازمند  هڪ ردمڪن هم بدی ار ڪ بود، حقتون و  خودخواسته امال ڪ

 باید  هڪ دارم ار ڪ یلڪ هم االن دربیارم، دلتون از  هڪ باشه این

 .ن بدمانجامشو 
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ی روز خوش اتاقش رو بعد هم در مقابل چشمان گرد شده ی بهزاد با گفیی

 .ردمڪ ڪتر 

 

ی تو  این خودت؟ با  ردیڪ ر ڪبله آقا بهزاد چ  ف یا  تو  اون از  بمیر  بمیر

 نی ڪ حض هڪ بدم نشونت ایردهخو  ستڪش یبیوه ڪی. نیست

 !پولدار و  تیپخوش قضا  بر  دست و  آزاد  پش  جناب

 

 به نداشت، حد  هڪلفظی به مذاقم خوش اومده بود انقدر این جنگ 

ی  هڪتی قدری ین رو  اممڪ خودپسند  و  مغرور  مرد  این به انداخیی  شیر

 .نهڪب رو  ار ڪ این نبود  قادر  عسیل هیچ هڪ بود  ردهڪ

های متعجب امینی گذشتم و وارد ی از جلوی چشمبا شادی وصف ناپذیر 

 .اتاقم شدم
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 ستمڪهام رو شنج انگشتقول ردم،ڪپشت سیستم نشستم و روشنش 

وع رو  ارمڪ انرژی با  و   .ردمڪ رسی

 

 !...بینی خب جناب رئیس، از امروز به بعد اون روی سارا رو هم یم

 

 باز  رو  ر د هڪمثل همیشه ساعت شش دم در آپارتمانش بودم. قبل از این

 ردم،ڪ باز  رو  در  بعد  و  ردمڪ ر ڪف رفتارم ینحوه مورد  در  یمڪ نمڪ

 .ر رو پشت رسم پر رس و صدا بستمد و  شدم خونه وارد 

خونه اما نبود؛ اواسط زمستون  ی نگایه به سالن انداختم و بعد هم به آشی 

ی نبود، پالتو و رورسیم رو  بود و هوا رسد شده بود ویل از برف و بارون خیر

 نبود، ثیفی ڪآوردم و روی اوپن گذاشتم، همه جا مرتب بود و اثری از در 

 !ف! هیچ یادداشنی هم برام نذاشته بودثیڪ فنجون ڪی حنی  از  دری    غ
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 شدم پشیمون روز  اون یادآوری با  اما  نمڪ ڪها رو چ خواستم برم و اتاق

 .بندازم فشی ڪجا به نگایه اول هڪ گرفتم  تصمیم و 

 باز  رو  درش زدم، زانو  فشی ڪجا جلوی تراس سمت و  ورودی در  نار ڪ

 از ڪی نبود، یشڪی گذروندم،  نظر  از  رو  ها فشڪ تعداد  و  ردمڪ

تش هایفشڪ  !نبود اسی 

 .ها رفتماز جا بلند شدم و با خیال راحت به سمت اتاق

ی هیچ ردم،ڪاول در اتاق مهمان رو باز  ی  و  مرتب جا  همه نبود، خیر  تمیر

 به نگایه و  شدم واردش ردم؛ڪ باز  رو  وابشخ  اتاق در  و  بستم رو  در  بود،

ی  همه انداختم، اطراف یم نامرتب ڪ تختیش رو  فقط بود، رسجاش چیر

 .بود

ون رفتم و در اتاق   داخلش به قدم ردم،ڪ باز  رو  ارشڪاز اتاقش بیر

 و  تابڪ تا  چند  اون از  اگر  البته دیدم، مرتب هم رو  اونجا  و  گذاشتم

ش روی هڪ نی ڪزون ی  .پوشیدمیم چشم بود  میر
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 بوف. برداشتم رو  ها تابڪ ڪی ڪآروم و با طمأنینه جلو رفتم و ی

  ڪمش نڪزون و  ای،دقیقه ڪمدیر ی مهندیس، مبایی  ور،ڪ
 
 هڪ رنگ

 .داشت قرار  نارشونڪ

 سهام به مربوط ورقه تا  چند  ردم،ڪ بازش و  برداشتم رو  نڪزون

 یر ز  درست برگه تا  چند  هڪ رسجاش بذارمش خواستمیم بود، تڪرسی 

 .ردڪ جلب رو  توجهم نڪزون

 اسم برداشتم، رو  ورق چند  اون و  گذاشتم  ها تابڪ روی رو  نڪزون

ابدار قبیل و انباردار سابق و اون رقم پونصد میلیون تومایی بدجوری حس

ی  پشت. زد یم ڪداشت بهم چشم  مشغول و  نشستم ارشڪ میر

 .شدم ها  برگه یمطالعه

ها رو باال و بیست بار این برگه ای گذشته بود و من بالغ بر چند دقیقه

ی  م، خوندم و خوند و  خوندم اول، به آخر  از  و  آخر  به اول از  ردم،ڪپاییر
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... بیشیی  هر لحظه بیشیی متعجب شدم، بیشیی حرص خوردم و بیشیی

 !...دیدم شده رنگمڪحسم رو به بهزاد 

  !...گنایه من داشتند و سندی برای آزادیها همه نشون از یر این برگه

 

ها به پذیرایی رفتم. عصنر و پر حرص از جا بلند شدم و با همون برگه

ون آوردم و با دیدن اسم عشق حس انزجار یفڪگوشیم رو از داخل  م بیر

 .بهم دست داد

ی  در  باشه یادم هڪ گفتم  خودم به و  ردمڪ لمس رو  تماس ونڪآی  اولیر

 !بدم تغییر  دروغگو  به رو  اسمش فرصت

م زنگ خورد و برنداشت، دوباره تماس گرفتم و آخرین بوق هم توی گوش

 .باز هم پاسخگو نبودجواب نداد، دوباره و دوباره تماس گرفتم ویل 

ی  روی رو  لعننی  هایبرگه و  نشستم اناپهڪروی   پرت جلوم عسیل میر

 .ردمڪ
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 هامچشم جلوی و  شدند یم زنده لماتڪ تمام ردمڪیم نگاه هڪبهشون 

 .شدمیم عصنر  بیشیی  لحظههر  من و  اومدند دریم رقص به

دم، ر ڪهایی پر حرص میی از جا بلند شدم و طول و عرض خونه رو با قدم 

 بودم منتظر  بدجوری در، به امدیگه چشم و  بود  ساعت به چشمم ڪی

  و  غرور  یاسوه این ببینم
 
 ارشڪ این خواد یم چطور  اذبڪ خودشیفتگ

 .نهڪ توجیه رو 

 

در توی خونه قدم رو رفته بودم ساعت از ده شب گذشته بود  و من انق

ی  اگر  هڪ  .بودم ردهڪ حفاریش االن تا  قطعا  بود، یڪخا پام زیر  زمیر

 قفل توی لید ڪ چرخش صدای هڪشدم داشتم از اومدنش ناامید یم

 .ردڪ عمل من روی ساعنی  بمب استارت مثل
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 تو  اومد  بهزاد  و  شد  باز  در  ایستادم، مر ڪروی در و دست به همونجا روبه

 وریڪ گره  با  و  ار ڪطلب هڪ افتاد  من به چشمش ورود  بدو  مونه در  و 

 .مبود براندازش مشغول پیشایی  روی

 سمت به پا  با  و  درآورد  رو  هاشفشڪدر رو پشت رسش بست، 

 به هڪ حینی  در  و  شد  رد  تفاوتیر  من نار ڪ از  داد، هلشون فشی ڪجا

 :گفت  جدی لحنی  با  رفتیم اتاقش سمت

؟ شام _ ی چرا هنوز اینجایی و بچیر ی  .امگرسنه  خییل هڪچ  داری؟ میر

 

د  رو  انفجار  یمهڪدقیقا با این حرفش د  .یدمڪمثل توپ تر  من و  فشی

ام تند ی سینهزد و قفسهام نبض یمهای شقیقهاز شدت عصبانیت رگ

ی یم  .شدتند باال و پائیر

 اناپهڪ روی رو  خودم حرص با  و  شیدمڪموهام رو توی مشتم گرفتم و 

 .ردمڪ پرت
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شی ڪ ڪردم
ّ
 حاال  ده،یم دستورم خودش واسه چه گر،سوءاستفاده ال

ی  رو  اینا  وقنی  ببینم وایسا  قدر پررو و حق به جلوت گذاشتم هم همیر

 !؟جاننر 

 

تیی  ڪی با  هڪ شید ڪطویل ن ی حلقه رسی  ورزیسی  شلوار  و  سفید  آستیر

ون ازاتاقش ڪمش  هڪ هایی قدم با  نه،ڪ توقف هڪاین بدون و  اومد  بیر

 
 
خونه به زدند یم فریاد  رو  خستگ ی  .رفت آشی 

ی ناهارخ وری نشست و از جا بلند شدم و پشت رسش راه افتادم، پشت میر

 :گفت  الفهڪ

 !هڪنچیدی _

 .االن میارم برات_

ی جلو رفتم و برگه  .وبیدمڪهای توی دستم رو روی میر

 !رئیس جناب نید ڪبفرمائید نوش جان _
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 .ها برداشتدست برد و برگه

 ؟چیه اینا_

 :حرص جواب دادمبا 

 مڪگن دروغگو آشنا نیست برات؟ چه زود یادت رفته، راست یم_

 .شهیم حافظه

ی  روی و  رد ڪ نگاه دیگری از  پس ڪها رو یبرگه  .گذاشت  میر

 ؟نهڪیم ار ڪاینا دست تو چ  _

ی   :شد بلند  ناخودآگاه صدام و  وبیدمڪبا مشت روی میر

 نگاه من چشمای تو  شهیم روت اصال  نه؟ڪیم ار ڪاینا دست من چ  _

؟ڪ ، این از  تر  پررو  هرچند  نی  ردیڪ ارو ڪ این چرا  بگو  فقط حرفایی

  ؟بهزاد، چرا



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

661 
 

س توی هڪلرزید و با یادآوری روزهای تلچی صدام از بغض یم  و  اسیی

 نره باد  به حیثیتم هڪاین برای و  گذروندم  آبروریزی از  ترس و  نگرایی 

ی  به مجبور   .پاشیدیم هم از  وجودم ند ب بند  شدم، بهزاد  پیشنهاد  پذیرفیی

بودم  ردهڪ ارتڪ چ   بودم؟ ردهڪآخه لعننی من چه بدی در حقت _

ی  یه تو  هڪ  !؟بده و من جواب! ها؟! ردی؟ڪ حقم در  نامردی همچیر

 .شدیم شدیدتر  دم هر  و  جوشید یم مڪی اشچشمه

 مذاقم به این و  بود  ردهڪ وتڪدستش رو توی موهاش فرو برد، س

 .اومدنیم خوش

ی نیمِد _ ی ؟ چرا اللحرف بزن دیگه، چرا چیر
 

؟ بگو دیگه، گ مویی گرفنی

تهمت دزدی زدی؟ چرا اونقدر الی منگنه قرارم دادی تا  م بگو ببینم چرا به

 از ! چرا؟ ها؟ نم؟ڪات رو قبول مجبور بشم پیشنهاد مزخرف و مسخره

رد 
 
ت  چ   من شخصیت ردنڪ خ  ڪخا با  خواستیم دلت اومد؟ گیر

 ریخت، هم به هاتنقشه و  فهمیدم زود  من ویل ه؟ن نی ڪ سانمڪی
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ور خوندی بتویی ازم سوءاستفاده ڪ دیگه منش،به بهزاد  خوندم و دستت

،ڪ  !؟فهمیدی نی

 

 اوپن روی از  رو  رورسیم و  پالتو  ردم،ڪ ڪپا دست با  رو  هامڪاش

 از  هڪاین از  قبل و  برداشتم رو  گوشیم  و  یفڪ پوشیدم، و  برداشتم

خونه ی  :خورد گوشم  به ضعیفی  تن با  صداش بشم خارج آشی 

 .خواستم اینجوری بشه، متأسفمسارا، من نیم_

 

ی بود؟ اگر امروز هم ؟ فقط متأسف بود؟ نهایت ابراز پشیمونیش همیر ی یر

 ادامه جا ڪ تا  رو  مسخره بازی این نیست معلوم دیدمنیم رو  ڪاین مدار 

 از  دنر ڪ سوءاستفاده با  هڪ ارهایی ڪ چه هڪاین به ر ڪف حنی  داد؟یم

 حساسم العادهفوق احساسات البته و  ذایی ڪ دزدی تهمت اون

 .ردڪیم ڪهای اعصابم رو تحریام رگتم نه،ڪب تونستنیم
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ی  برگردم طرفش به هڪبدون این  ورودی در  سمت به هڪ طور همیر

 :گفتم  رفتمیم

 تمومش فقط شڪاین بازی همینجا تمومه، انتظار عذرخوایه پیش_

 تو  ار ڪخدمت دیگه فردا  از  من و  دییم حویلت بهم رو  ها سفته ن،ڪ

اینجا آخر راهمونه، همه چ   ندارم، بهت هم حش و  نسبت هیچ و  نیستم

 .تمومه، تموم

ون رفتم و در رو پشت رسم به هم   .وبیدمڪبعد هم از خونه بیر

 

 بهزاد  بیشیی  همه از  و  احساسم و  خودم به و  ردمڪتمام طول راه رو گریه 

 .فرستادم لعنت

ی ذهنیم زیاد بود انق  دور  شدم مجبور  و  رفتم اشتباه رو  مسیر  هڪدر درگیر

 .بزنم
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ی تقریبا  رسیدم، هڪخونه به  ی  یمرده ڪی جز  بود  نمونده بافی  ازم چیر

 بودم؛ فروپایسی  حال در  درون از  و  بود  بد  شدت به حالم. ڪمتحر 

 آغوش ڪی محتاج شدت به و  ردند ڪنیم یاریم دیگه هم هامڪاش

 !مبود منتیر 

ی ازم هڪآغویسی  ی سه چیر ی بگه بده، گوش  بهم فقط و  نی  ی  نیست چیر

ی ی و  شهیم درست ه بدم حال تمام جمله ڪمن با همیر  دلم بدجوری... بی 

 هایزمزمه به تنهایی  از  رو  اشذائقه انگار  روز  چند  این بود، شده هوایی 

 ...لعنت بهزاد، بهت لعنت بود؛ داده تغییر  بهزاد 

چشیدم، تازه بخنی رو بعد از این چندسال یمتازه داشتم طعم خوش

ی لعن زدی گند   نم،ڪخواستم باورت یم ... گند زدی به همه چیر  ...نی

 خواب برای رو  هامچشم هڪ هربار  و  بودم شیدهڪروی تختم دراز 

 اون تمام و  رفتند یم رژه چشمم پیش ها برگه اون روی هاینوشته بستم،یم

ها  ی  و  تحقیر  .شدندیم زنده برام ها توهیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

665 
 

طبیعیه اخراج حنی  ردم،ڪن ڪساده رو بگو اصال بهش ش من  غیر

 دونمنیم... چرا  آخه خدایا  رد،ڪن مڪو ڪانباردار هم مش و  حسابدار 

ی ڪی بابت از  مڪ مڪ خیالم میاد  تا  من هڪ چطوریه ی  بشه، جمع چیر

ی  همه هڪ افتهیم اتفافی  عدل  خسته دارم دیگه خدایا  بشه، نابود  چیر

ی  نو  از  و  ها شدن خراب همه این از  شمیم  ...هاساخیی

و عوضش رفتارها و  اومد نیم چشمم به خواب ردمڪیم ار ڪهر 

هام به گرفت و جلوی چشمهای بهزاد تو این چند وقته، جون یمحرف

 .اومدنمایش دریم

 

 و  غمگینم صورت برای باشه نقایر  هم تا  ردمڪ آرایش بیشیی  یمڪصبح 

 سیع رسیدم هڪ تڪرسی  به شونه،بپو  یمڪ رو  آلودگیمخواب هم

هام و پهنی روی لب پت لبخند  بیام، نظر  به شاد  همیشه از  بیشیی  ردمڪ
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های  گرد نشوندم و وارد شدم، سالم گریم به امینی دادم و در مقابل چشم

 .اش با خوشحایل به اتاقم رفتمشده

 

 هم به بدجوری افتاد یم مانیتور  روی ارقام و  اعداد  به چشمم هڪهربار 

 ثانیه چند  رو  هامچشم ردن،ڪ ز ڪتمر  و  آرامش بازیایر  برای ریختم،یم

 باز  و  ردمڪهام یمی ریهگذاشتم و چند تا نفس عمیق حوالهیم هم روی

 همچنان من و  بود  شده نیم و  ڪی ساعت. شدمیم ار ڪ مشغول دوباره

 ذهنم ال ڪ هڪ بود  زیاد  هاشاریڪ ریزه انقدر  بودم، پرونده ڪی درگیر 

 .بود شده پرت بهزاد  به مربوط موضوعات از 

ی  و  ارمڪبرای پایان  ز به امضای ریاست بود و من نیا پرونده اون بسیی

 و  ردمڪعاجزانه داشتم به جای خایل امضاش توی اون صفحه نگاه یم

 !ببنده نقش اینجا  بهزاد  امضای یهو  و  بشه ایمعجزه شاید  تا  بودم منتظر 
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ی  افتادن اتفاق انتظار  هڪ دیدم ردمڪ ر ڪف خوب هڪوقنی    همچیر

 االن چه ار ڪ این خب و  میاد  حساب به معجزه ڪی خودش ایمعجزه

 .بشه انجام باید  فردا  چه

ی چند قدم فاصله تا  ون رفتم، توی همیر پرونده رو برداشتم و از اتاق بیر

 شاید  هڪدادم و البته امید وایه اتاق بهزاد به خودم اعتماد به نفس یم

  بیشیی  دوم مورد  این و  باشه رفته بهزاد 
ّ
 روز  ڪی حال هر  به بود؛ نظرم مد

 ردمڪیم اریشڪ ڪدیدمش فردا یامروز نیم اگر  بود، روز  ڪی هم

 !دیگه

ی امینی ایستادم و باز همون لبخند مصنویع رو روی لبم  جلوی میر

 .نشوندم

 ؟منش هستندعزیزم آقای به_

 !هست بله یعنی  این و  برداشت رو  تلفن و  انداخت بهم وتایهڪنگاه 

 :گفت  من به رو  و  رد ڪ قطع وتایهڪ یالمهڪبعد از م
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 ارا ڪم به تخته رو اومدی سارا جون، قبال از این ماشاهللا بزن_

یه ردی،ڪنیم  ؟خیر

 :هاش، با لحنی متعجب جواب دادمگیج از شنیدن حرف

  ؟منظورته ارا ڪ دومڪچطور مگه؟ _

 :گفت  ناز  با  و  داد  گردنش  به قری داد، ونڪدستش رو روی هوا ت

ی دیگه، آرایشت_ رسیدی، یمگم گلم، قبال انقدر به خودت نو یمِاوا، همیر

ی  نما،ڪنیم تعریف یڪهر  یڪمن از هر   نظرم به چقدر  امروز  دیگه ببیر

 .گمیم بهت دارم هڪ اومدی خوشگل

 

ی یم  ڪی هڪ نمڪنیم تعریف سڪهر  سڪگفت من از هر همچیر

 !ستشایسته دخیی  ابقاتمس داور  این رد ڪیم ر ڪف دونستنیم

 :خندیدم ارمڪاز ته دل به این اف
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تو چقدر خاص پسندی، ممنون از تعریفت، حاال من  دونمآره عزیزم یم_

 ؟تونم برم تو یا نهیم

 .آره گلم برو تو_

  

 به هڪوارد اتاق شدم و در رو پشت رسم بستم و با همون لبخند عریضی 

ی  فطر  به بود  بسته نقش لبم روی امینی  لطف  .رفتم بهزاد  میر

ی بود و مشغول مطالعه  .باز بود دستش زیر  هڪای ی پروندهرسش پاییر

 اون هم و  باشم ردهڪ اعالم رو  حضورم هم تا  ردمڪی مصلحنی رسفه

 .نمڪ جمع هاملب روی از  رو  موقعیر  لبخند 

ش گذاشتم، همچنان یر جلو رفتم و پرونده
ی توجه ی تو دستم رو روی میر

 جنگ اعالن داشت رسما  ارشڪالعه بود و با این به من مشغول مط

 .ردڪیم
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 بهزاد  سمت به آوردم، رو  نظرم مورد  یصفحه و  ردمڪپرونده رو باز 

 به تفاوتیر  تا  ردمڪیم رو  سعیم تمام داشتم هڪ لحنی  با  و  چرخوندمش

 :گفتم  بپوشونه رو  عصبانیتم و  حرص از  حجم اون و  بیاد  نظر 

 .و امضا بفرماییدمنش، لطفا اینجا ر آقای به_

ه هامچشم به و  رد ڪرسش رو بلند   نگاهش با  هڪم گفتیم اگر  شد، خیر

ی  و  بودم ردهڪن غلو  آورد یم در  زانو  به رو  من داشت  داشت مسئله همیر

 !خواستمشیم هم هنوز  ویل بخوامش خواستمنیم هڪاین داد؛یم عذابم

 

ی یبرا من و  رد ڪهام رو بیدار یمبا نگاه دلخورش داشت حس  از  جلوگیر

ی  رو  رسم ناخوشایند  اتفاق این  .انداختم پاییر

 ؟منشئض بنده شدین جناب بهمتوجه عرا_

 .ردڪباالخره لب باز 
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منش! خوبه، خوبه، حتما منم باید بهت بگم خانوم مسعودی جناب به_

 ؟آره

 اشاره رد ڪیم امضا  باید  هڪدستم رو روی پرونده گذاشتم و به جایی 

 .ردمڪ

 .نیدڪاید امضا اینجا رو ب_

برداشتم، با  روش از  رو  دستم رسی    ع من و  بست مڪپرونده رو مح

ش بلند شد، طوری  ی  عقب به قدم چند  صندیل هڪعصبانیت از پشت میر

ی  روی مڪمح رو  دستش دو  فڪ شد، پرت  هڪ صدایی  با  و  وبید ڪ میر

 :گفت  بود  شده رگه دو  حرص و  خشم از 

 آخه دِ  بدی؟ ادامه بازیت مسخره این به خواییم یڪ دیگه،تا  نڪبس _

 ؟مرگته چه
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ف ان
 هڪداری فجار بودم، مثل تفنگ ضامناز شدت عصبانیت در رسی 

 هایحرف و  شید ڪ رو  ضامنم حرفش این با  بهزاد  شده، تنظیم رگبار  روی

ون دهانم از  وار مسلسل من  .اومد بیر

 بندازی رفتارات و  ارا ڪپریس چه مرگمه؟ بهیی نیست اول یه نگاه به یم_

یس؟ خودت از  رو  خودتیر  سؤال این عد ب  چ   تو؟ یا  مرگمه چه من! بی 

ی  هڪ بودم ردهڪ ارتڪ م چه ردی؟ڪ باهام اریڪ همچیر ی  تری هیر

؟ بهزاد؟ بودم فروخته بهت  چرا  بهزاد؟ ردیڪ خردم و من  انقدر  چرا  چ 

 به چ   روزا  اون تو  دویی یم! ردی؟ڪ له پات زیر  و من غرور  و من شخصیت

 اشهمه داشتم، بد  حس چقدر  وقت چند  این تو  یی دویم گذشت؟  من

بینی و بعد از و به چشم یه دزد و شیاد یمو منت هڪ ردمڪیم ر ڪف

 ار ڪ خاطر  به اونم بهزاد، شیدمڪشدم، ازت خجالت یمخودم متنفر یم

 و  خوشحال خییل داری انتظار  داری؟ انتظار  من از  چ   االن بعد ! ردهڪن

 جانب به حق این نم؟ڪ صدات جون هزاد ب و  نداره ایلڪاش بگم خندان
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منش، از این اعتماد به نفس زنه بهزاد بهیم هم به و حالم داره بودنت

قم داره اذبتڪ
 
هیم ه  و  دلم و  خودم دارم دیروز  از  چیه؟ دویی یم! گیر

 اون یهمه خواد یم دلم ردم،ڪ پیدا  بهت هڪ حش بابت نمڪیم لعنت

 !بیارم باال  رو  عاشقونه حرفای

 

ش رو دور زد و روبه ی ی برو انهنش به و  رد ڪروم ایستاد، دستش رو بلند میر

 .داد ونڪبابا تو هوا ت

ی حرف یم_ ؟ همچیر  زن ترینمظلوم انگار  هڪزنه چته؟ چرا دور برداشنی

 حیثیتشیر  هڪ الابایل و  بدجنس مرد  یه منم و  یهڪخا یرهڪ روی

 چند  نیست، تو  ر اڪ دونستمنیم اولش از  خودمم من هڪ اوال  ردم،ڪ

 ردیڪبازی یملج من با  خییل زمان اون بعدشم فهمیدم، بعد  روز 

 نشد  وتاهڪ تنها  نه متأسفانه هڪ نمڪ وتاهڪ و زبونت خواستمیم

 رو  مایه چهار  فقط نیوفتاده، خایص اتفاق هم حاال  شد؛ هم درازتر  هڪبل
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 در  بشیم؛ حسابیر  هڪ دمیم بهت پولشو  اونم ردی،ڪ ار ڪ من واسه

 یادم من وگرنه بودی جنبهیر  خودت هڪ بگم باید  هم احساست رد مو 

 یا  نمڪ وابسته خودم به رو  تو  هڪ باشم داده انجام خایص ار ڪیاد نم

ی  چراغ بهت ، نشنیده زدم بهت حرفی  اگه منم بدم، نشون سیر ی  بگیر  مطمی 

ی ها حرف اون لحظه، اون هڪ باش ی ی  هم به حاصل جز   چیر  ریخیی

 .نبوده هورمونام

 

ی بود برای وصف حالحظه فرو ریختم و در واقع مردن واژه اون لم، ی بهیی

 بدنم هایسلول تمام توی ستنشڪش صدای و  ستڪمردم! قلبم ش

 گفتیم هڪ زد یم زنگ گوشم  توی بهزاد  شب اون هایحرف پیچید؛

 خودش پیش بهانه اون به و من تا  اشخونه بیاد  خواسته مادرش از  خودش

... داره دوستم خودش روش به... داره دوستم گفت  هڪاین داره، نگه
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ترین زن دنیا ال بودم، خودم رو خوشبختخوشح لحظه اون چقدر 

 .دیدمیم

لڪ رو  هامڪاش ی  یلبه به رو  دستم و  ردمڪ نیی   آوار  از  تا  ردمڪ بند  میر

 رحمیر  و  خودخواه مرد  این پیش شدن ڪوچ ڪ این از  بیش و  شدن

ی  .نمڪ جلوگیر

 صدام به نفش به اعتماد  با  و  مڪمح لحن تا  مردڪی تالشم رو همه

وع عمیفی  نفس با  و  نمڪ مهار  رو  هامڪم تا اشزد هم به ڪپل بدم،  رسی

 :ردمڪ زدن حرف به

پولت بخوره تو رست، من نیازی به پول تو ندارم، به هیچ عنوان هم از _

 من تو، سڪبرع چون نیستم پشیمون ردمڪ ابراز  بهت رو  حسم هڪاین

 هڪ هستم قائل ارزش خودم برای انقدر  هم االن نیستم، هوسبازی آدم

 گفتم  بهت هڪطور یالتم هم رد و نشویی از تو نباشه. همونتخ توی حنی 

 تر ارزشیر ... متنفرم ازت... گمیم بهت قلب صمیم از  االن دارم، دوستت
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... نداری و من لیاقت.... نمڪ خرجت احساسات هڪ هسنی  اویی  از 

 !...نداشنی  و من حس لیاقت

 

ی جدا   رو  مڪچا ڪچا جسم توانم یموندهته با  و  ردمڪدستم رو از میر

ون اتاق از   .بردم بیر

 توجه پرسید یم رو  حالم اشهمه هڪ امینی  هایحرف به هڪبدون این

ون تڪرسی  از  و  برداشتم رو  یفمڪ رفتم، اتاقم به مستقیم نم،ڪ  بیر

 رسعت ترینباال  با  و  رسوندم ماشینم تا  شونڪ شونڪ رو  خودم زدم،

 .ردمڪ ڪتر  رو  ینگڪپار 

 

 هڪد و این حال بد رو مدیون مردی بودم بو  بد  حالم یڪبه طرز وحشتنا

 !...بود ردهڪ اشغال رو  قلبم از  زیادی قسمت روزها  این
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 لحظه اون در  قلبم ردند،ڪیم باران بوسه رو  صورتم مهابا یر  هامڪاش

م هڪ انگار  تپید،یم مظلومانه و  آهسته بود؛ بدنم عضو  مهجورترین  رسی

منده! نهڪ بلند  رو  صداش داشت برابر غرور لگدمال  در  بود  شده رسی

ی عقلم و در برابر شخصیت خرد شدهشده  .امام، در برابر نادیده گرفیی

ی بهزاد روندم و تمام حرصم رو از حرفاراده فقط یمیر  ی آمیر های توهیر

 .ردمڪروی پدال گاز خایل یم

 ردم،ڪ ڪپار  جدول نار ڪ پیچیدم، وچهڪ ڪچند دقیقه بعد داخل ی

ی از حر م گذاشتم،  ترمز  روی رو  پام  چرخوندم رو  سوئیچ ایستاد، تڪاشیر

 .ردمڪ خاموشش و 

های بدم رو رسم رو روی فرمون گذاشتم، از ته دل زار زدم و تمام حس

 .ردمڪگریه 

ی  گفتند یم هڪ عشفی  ستڪش ی من االن حال بود؟ همیر ی  از  چیر

 خودت به خدا، نیست من حق این! شتندا مڪ عشق در  ستڪش
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م ازت و یمست خوردم ویل حقمڪش عشق تو  من... نیست هڪ قسم گیر

وزی بهت دست بده، منش، نیمبهزاد به ی راحنی حس پیر ذارم به همیر

، و ستنمڪذارم شنیم  ...ذارمنیم ببینی

 

 داشبورد  توی از  برداشتم، فرمون روی از  رو  رسم شدم خایل هڪخوب 

 دقت با  و  ردمڪ نگاه آیینه توی رو  خودم برداشتم، اغذ ڪ لدستما ڪی

 .ردمڪ ڪهای زیر چشمم رو پام رو و سیایههاڪاش

ی  ی  خواستمیم هڪهمیر  به وچهڪ بیوفتم، راه و  نمڪ روشن رو  ماشیر

 یخونه در  جلوی رو  خودم و  گذروندم  نظر  از  رو  اطراف اومد؛ آشنا  نظرم

 اون با  رو  مادرم وقنی  و  وندمچرخ  چشم دوباره تعجب با ! دیدم پدریم

 باز  رو  در  داشت هڪدیدم  ڪمش چادر  در  پوشیده و  تپیل لڪهی

ی  رد،ڪیم  !نمڪنیم اشتباه هڪ شدم مطمی 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

679 
 

ی  ڪدونم چطور رس از اینجا درآورده بودم، فقط ینیم  خوب رو  چیر

 .اینجاست من آرامش منبع هڪ بود  این اونم دونستم،یم

 آزار  و  بد  هایحس تمام ردم،ڪ توقف جا این وقنی  چرا  هڪفهمم حاال یم

 .شیدڪوجودم پر  از  مڪ مڪ دهنده

ی انداختم؛ آرایشم پاای به خودم تو آیینهنگاه دوباره  بود  شده ڪی ماشیر

ی تنها  حال، زمان در  این و  ی  .بود ساقط اهمیت یدرجه از  هڪ بود  چیر

 لمس با  بودم امیدوار  هم اون هڪ بود  انداخته گل  یمڪصورتم هم 

ون رسد  وایه ی  بیر  .بشه درست ماشیر

 

ی پیاده شدم، در رو بستم و  رو  یفمڪیر معطیل  برداشتم و از ماشیر

 .دزدگیر رو زدم

ی در بود   :شد مانعش من صدای هڪمادرم در حال بسیی

 ؟خوایآهای حاج خانوم، مهمون نیم_
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 مادرم خندون یچهره و  شد  باز  رسعت به بود  شده بسته تقریبا  هڪدری 

 .بست قشن مقابلم

، رو چشم من جا داری ب تو  هڪخوام مامان جان؟! مهمویی چرا نیم_ ایسی

 .عزیزم

های رسی    ع خودم رو بهش رسوندم و به آغوش گرم و پر مهرش پناه با قدم 

دمش  .بردم و به خودم فشی

؟ دلم خییل برات تنگ شده بود_  .سالم عزیز دل سارا، خویر

 .شیدڪ شآغو  به بیشیی  رو  من و  شید ڪدسنی به پشتم 

 لطفی  مڪعزیزم،  سالم مادر، ما هم دلمون برات تنگ شده بود _

 .پیشمون میای دیر  به دیر  ما، به نی ڪیم

ی  بستم؛ رو  در  و  شیدمڪیر میل خودم رو عقب   هم با  هڪ طور  همیر

 :گفتم  خنده با  ردیمڪیم یط خونه تا  رو  حیاط مسیر 
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نه از خدامه این چه حرفیه گردایل من، رسم خییل شلوغه به خدا وگر _

 .ببینمتون زود  به زود  هڪ

 هول انقدر  شدم، خوشحال یلڪو دیدم، اومدم ماشینتیم هڪاز دور _

 .خونه تو  رفنی  ردمڪ ر ڪف ندیدمت، اصال  هڪ بودم

 

 .اشتمڪی سفید و نرمش ای روی گونهبوسه

 ؟خوشگله بودی رفته جا ڪفدات بشم من عزیزم، حاال _

ات اینا، پشش داره از خارج ی خالهونههیچ  مامان جان، رفته بودم خ_

 طرف یه از  رد،ڪ گریه  یلڪامروز صبح زنگ زد بهم  گرده،بریم

 رفتم پاشدم نیاورد، طاقت دلم دیگه ناراحت؛ طرف یه از  بود، خوشحال

 .زدم بهش رس  یه
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 پذیرایی  توی پدرم از  اثری شدیم، خونه وارد  و  درآوردیم رو  هامونفشڪ

 .خوابه اتاقش توی قطعا  هڪ بود  معنا  این به این و  نبود 

رم گریم آهسته در رو پش
 
 رسدم صورت به هڪت رسمون بستم، ه

 رفتیم وییل قییل داشت دلم ته داد؛ دست بهم خوشایندی خورد،حس

 .خوب حس این از 

 آوردمیم  در  رسم از  رو  اممقنعه هڪهام رو به هم مالیدم و در حینی دست

 :دادم ادامه آهسته صدایی  با  مادرم به رو 

خره بعد از پنج سال پش عزیز قاعدتا باید خوشحال باشه دیگه، باال _

 چشم آیر و به قول خاله گیس دردونه
 
اش داره میاد، اونم با یه زن فرنگ

 !بریده

 .و ریز ریز به این حرفم خندیدم
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مامانم چادر و رورسیش رو از رس برداشت و همونجا روی اوپن گذاشت، 

 .پاشید روم به ینی ڪدرآورد و همونجا گذاشت، لبخند نمپالتوش رو هم 

ی _ ی  نیست ڪدیگه، ی همیر  هڪ پیش سال چند  به نه بگه، بهش و همیر

ی  از  ڪی با  خواد یم گفت  زد  زنگ امیر  وقنی   ازدواج خارجیا  دخیی  همیر

ه رد ڪ نفرین و  ناله انقدر  نه،ڪ و  انقدر  رو، دخیی  هڪ رد ڪ تهدید  امیر

ت
ّ
م و  نمڪیم آق  هڪ االن به نه حرفا، این از  و  نمڪنیم حاللت و شیر

ی یمخودش داره  .برهو از بیر

 

 مبل روی و  آوردم درش تنم از  ردم،ڪ باز  هم رو  پالتوم آخر  یمهڪد

 .انداختمش

 ؟مگه چ  شده حاال_

ی   جواب شید ڪیم ڪرس  گاز   روی غذای یقابلمه به هڪدر همون حیر

 :داد
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ده گفته داره واسه همیشه میاد ایران، گه امیر زنگ ز دونم واال، یمچه یم_

 نصف هڪاین مثل اینا، و  شده جدا  زنش از  هڪشه سایل یمگفته یه 

ه نام به هم رو  تشڪرسی  سهام ه بوده، ردهڪ دخیی  چند  از  بعد  هم دخیی

م خوام؛یم طالق گهیم و  ذارهیم ناسازگاری بنای وقت  دهیم طالقش امیر

 اراشڪ تو  مدام بوده هدخیی  اسم به تڪرسی  سهام نصف چون ویل

م ی  ماجرا رو یمچرخش یم الی چوب و  ردهڪیم دخالت ه ذاشته، امیر گیر

ه این غافل، دل ای هڪفهمه و یم  یه تو  دستش تجاریش رقیب با  دخیی

، دعوا  رس  هم با  هڪاین مثل دیگه است،اسهڪ ی م میوفیی  ار ڪ هر  امیر

ه به زورش نهڪیم  دیگه، همینه غریبه تڪممل باالخره رسه،نیم دخیی

 یا  بفروشه و سهامش یا  هڪرده ڪیم تهدیدش یه هم رقیب تڪرسی  اون

ی ڪیم اریڪ هڪ هم م بشینه، سیاه ڪخا به یی   امیر
 
 به و سهامش ناچارا

ه  ولشڪ رو  گذاشته  و دمش درازتر  پا  از  دست هڪ االنم فروشه،یم دخیی

 .گردهبریم داره
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ی نهارخوری  خونه رفتم و روی صندیل میر ی نشستم، مادرم هم در به آشی 

 بود  گاز   روی وچولویڪی اون قابلمه داخل محتویات ردنڪحال گرم 

 .باشه بادمجون زدمیم حدس بوش از  هڪ

 به حرف اومدم
 
 :از فشار گرسنگ

   از  مردم هڪ بخورم مامان،بیار  نی ڪخواد خییل داغش نیم_
 
 .گشنگ

 د،بو  درست حدسم بله رد،ڪقابلمه رو برداشت و توی بشقاب خایل 

 .داشتیم بادمجون

 

وی من گذاشت و رفت رساغ یخچال؛ بشقاب رو همراه با نون جل

 عمیق رو  نمونه دبانویڪهام رو بستم و بوی خوش دستپخت چشم

 .شیدمڪ نفس

 .مامان ردیڪبه به، چه _
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ی   روی داره هڪ دیدم رو  ڪشڪ یپیاله ردمڪ باز  چشم هڪهمیر

 .شهیم خایل ها بادمجون

ی گذاشت و روی صندیل  ی خایل رو پیاله  .نشست ناریمڪروی میر

 نوش داری، دوست خییل بادمجون ڪشڪدونم مامان جان، یم بخور _

ی جون بخور  دلم، عزیز  جونت  .نداری رو  به رنگ م،ڪ یه بگیر

 لڪی اول رو به دهان گذاشتم و رسمست شدم از طعم خوبش؛ به لقمه

 از  قسمت اون صا مخصو  بودم، ردهڪ فراموش رو  فیهاش ما  و  دنیا  تمام

ای رحمانهیه دلم رو به طرز یر خودخوا و  مغرور  مرد  هڪ رو  دنیا 

 .بود ستهڪش

ی   :گفتم  ردمڪیم پر  رو  قاشقم هڪطور لقمه رو قورت دادم و همیر

 ؟میاد یڪ اصال  نه؟ڪ ار ڪخواد چ  حاال این امیر میاد ایران یم_

امان قاشق رو به دهان گذاشتم و مشغول جویدن شدم و منتظر به م

 .چشم دوختم
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 اتخاله برسه؛ فرداشب قراره هڪمثل ایندونم مامان جان! واال چه یم_

 تومنه، خدا  اینجا  هڪ هم دالر  گرفته،  خویر  پول سهامش بابت گفتیم

 با  یبچه ماشاهللا دیگه، نهڪیم پا  و  دست اریڪ یه اینجا  پولش با  حتما 

 .مادر میاد  بر  خودش پس از  ایه،عرضه

مامانم هم از . دادم ادامه خوردنم به و  دادم ونڪی تأیید تهرسی به نشان

ی طور  خونه از  تا  رفتیم هڪروی صندیل بلند شد و همیر ی ون آشی   بره بیر

 :گفت

، برو بخواب، _ من برم یه چریی بزنم،توام غذا خوردی دست به ظرفا نزیی

احت مڪیه   .جان مامان نڪ اسیی

 .باشه،شما برید راحت باشید_

 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

688 
 

ها رو فظر  شهیم ناراحت مامانم دونستمیم چون شد، مومت هڪغذام 

 رمڪف و  شیدمڪنشستم و به اتاق مهمان رفتم، روی تخت دراز 

 .شد شیدهڪ بهزاد  سمت به ناخودآگاه

ی تصمیمات مهم برای زندگیم شدم  .تو جام غلنی زدم و مشغول گرفیی

 برخورد  قدرت موضع از  بعد  به این از  باید  بود، افی ڪ اومدن وتاهڪدیگه 

ی هیچ. نمڪ ی  من نیست، انسان ڪعزت نفس ی از  تر ارزش با  دنیا  تو  چیر

ه؛ سؤال زیر  رو  نفسم عزت بهزاد  گذاشتمنیم  افی ڪ یاندازه به امروز  بیر

 فردا  از  باید  بود، بس دیگه ردم،ڪ سوگواری رفته دست از  عشق رثای در 

 .بده ستڪش رو  من خودخواه آدم اون هڪ نذارم و  باشم قوی

دم، اما وقنی خوب ب استعفاء ارمڪ از  و  برم فردا  هڪتصمیم داشتم  اول

وزی با  شهیم برابر  دادنم استعفاء هڪ بینمیم نم،ڪیم ر ڪف  بهزاد، پیر

 بهزاد  هایحرف روی یعنی  پذیرفتم، رو  ستڪش یعنی  بدم استعفاء اگر 

 یر  باید  فقط. هستش منتفی  لڪ به قضیه این پس گذاشتم؛  صحه
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اتفافی  هیچ انگار  هڪ جوری نم،ڪ پیشه مقابلش در رو  یلمح یر  و  تفاویی 

های اون مثل من هڪ نمڪنیوفتاده؛ باید بهش ثابت   و  دور  ذلیل دخیی

 هر  بده نشون توجه بهشون یمڪ هڪاین خاطر  به هڪ نیستم برش

ند  حنی ! نند ڪیم اریڪ  حرف لمهڪ ڪی تا  بشند  خوابش هم حاضی

ی  محبت   !بشنوند ازش آمیر

 وجود  با  هم همشش مرگ از  بعد  هڪ شڪ.. من سارا هستم. 

 ...پدرش از  حنی  نخواست، ڪمڪ سڪزیاد از هیچ  التڪمش

 !...منتظر باش روی جدید من رو ببینی بهزاد خان

 

  خاطر  به البته و  گذروندم  مادرم و  پدر  نار ڪشب رو هم در 
 
 برای دلتنگ

 اون بیاد، اینجا  به هڪ خواستم ازش و  گرفتم  تماس هم سعید  با  ا ڪملی

ین با  شب اون و  رد ڪ قبول هم  به برام وچولو ڪ ڪهای وروج زبویی  شیر

 .شد بخش لذت شدت
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شب هم به اضار مامان و بابا و البته خواست قلنر خودم همونجا موندم 

ط گذاشتم   .بخوابم مادرم بغل یڪودڪ دوران یاد  به هڪاما رسی

ط با قیافه ی این رسی مامان و زن ی خندان ی دمق بابا، چهرهبعد از گفیی

 هم رفتنشون دم تا  هڪهای سعید مواجه شدم پرویی  هڪسعید و البته تی

 :گفتیم

 یم و جیشت عزیزم؟ برات بخرم التڪش وچولو؟ڪچطوری _
 

  ؟نه یا  گ

 :گفتمو من هم در جوابش با خنده یم

 و  بمویی  خواد یم دلت چقدر  االن دونمیم هڪحسود هرگز نیاسود، من _

، مامان بغل  .برادر من زیی یم رو  حرفا  این داری حرصت از  بخوایر

 

ی سعید و خانواده اش، بابا خداحافظی پر سوز و گدازی با بعد از رفیی

ی  دیگه بار  ڪی اگر  هڪ رد ڪ تهدید  هم رو  من و  رد ڪمعشوقش   همچیر

یط  تا  رفت اتاقش به هم بعد  دیدم، خودم چشم از  دیدم چ   هر  بذارم رسی
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 پهن هال وسط و  آوردم بالش و  تلحاف و  ڪتش تا  دو  هم من. بخوابه

 .شیدیمڪ دراز  هم نار ڪم و با مامان ردڪ

 ڪی مامانم گذاشتم و تاون شب بعد از چند سال با آرامش رس رو سینه

 حنی  هڪ رسیدم نتیجه این به و  گرفت  آروم بدنم هایسلول ڪت به

 االن به برسه چه نه،ڪیم معجزه هم دیدنش و  صداش شنیدن اسمش،

 از  تر مهم سڪ هیچ هڪ فهممیم االن ردم؛ڪ خوش جا  بغلش تو  هڪ

 !...اون حنی  نیست، داشتنی  دوست موجود  این

 

ون  صبح با نشاط خایص از خواب بیدار شدم، خییل آروم از آغوشش بیر

 نهایت در  رو  ارهامڪ تمام ردمڪاومدم و از جا بلند شدم. سیع یم

 به رو  اول مقد هڪاین محض به اما  نشه، بیدار  تا  بدم انجام وتڪس

 :صدای روحبخشش، گوش جانم رو نوازش داد برداشتم دستشویی  طرف

 .نمڪتا تو یه آب به دست و روت بزیی منم صبحانه رو آماده یم_
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به دست فڪبه طرفش چرخیدم و با   .زدم پیشونیم به آرویم یضی

 .نمڪن بیدارت خواستمیم مثال  من ه،ڪای بابا بیدار شدی _

 .سمتم اومد، صورتم رو بوسید از جا بلند شد و به

ی خواب از  تو  هڪ نخوردم ونڪاز یه رب  ع پیش بیدارم، تمن _  عزیز  نی 

 هڪ بخور  نون لقمه یه بیا  بشور،و صورتت و  دست برو  االنم مامان،

 .نی ڪن ضعف

خونه رفت ی  .بعد هم به طرف آشی 

 

ی لحظه؟ خوشبخنی چ  یم ی االن؟ جز لمس همیر تونست باشه جز همیر

ی ی ی  همه از  فارغ هڪ رب  ع ڪجز همیر س تو آغوش مادرم ڪ همه و  چیر

 من هڪ ردمڪبودم؟ و باز به خودم و به قلب رَسخودم یادآوری 

 به دارم زندگیم تو  فرشته ڪی چون... تونمیم هم اون بدون من... تونمیم

 ...مادر اسم
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صبحانه رو با چاشنی عشق مادرانه خوردم و عجیب بهم مزه داد. بعد از 

 هڪمادرم رایه جایی شدم  خیر  دعای با  و  شدم حاضی  ردم،ڪایش اون آر 

 هڪ ردمڪیم ر ڪف آرامش انونڪ این به اومدنم از  قبل و  دیروز  تا 

ی برام االن اما  منه، قتلگاه ی  .نبود ار ڪ محل از  بیشیی  چیر

 

 ته از  لبخند  شدم، وارد  طمأنینه و  آرامش با  رسیدم هڪ ارمڪبه محل 

اتاقم  به مستقیم دادم؛ گریم  به رو  سالمش جواب و  زدم امینی  به دیل

 .شدم ارمڪرفتم و  مشغول 

 خواست ازم و  گرفت  تماس باهام امینی  هڪساعت حدودا یازده شده بود 

 .برم مدیریت اتاق به هڪ

 .تپید و این اصال خوب نبوداجازه تند یمقلبم یر 
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ون اومدم و طول و عرض اتاق رو با قدم م بیر ی ه زیر هایی باعجلاز پشت میر

 و  بودم گرفته  رو  تصمیماتم بودم، ردهڪام رو هپا گذاشتم؛ من دیروز گریه

لڪ باید  شدم،یم هول نباید  االن  دست در  رو  اوضاع و  خودم نیی

 .گرفتمیم

ون یفمڪی جیبیم رو از توی آیینه  خودم تصویر  به دقت با  و  آوردم بیر

 اولش ایج  رس  رو  آیینه ردمڪن پیدا  نقض وقنی  زدم، زل آیینه در 

نڪدم و اشیڪ عمیفی  نفس برگردوندم، ی ی سیر  هامسلول به رو  بیشیی

 منه، با  حق بیوفته هم اتفافی  هر  هڪ قبولوندم خودم به. ردمڪ هدیه

 و  نیست مهم برام دیگه هڪ نمڪ ثابت بهش باید  باشم، مڪمح باید 

 .قبل از  استوارتر  و  بهیی  بسا  چه هستم، قبیل آدم همون من

 

ون قدم برداشتم، تا اومدم دهان رفتم و به سمت اتاق  ریاست  از اتاقم بیر

 :اومد حرف به خودش امینی  نمڪباز 
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 ؟برو تو گلم خییل وقته منتظرته، چرا انقدر دیر اومدی_

 .شیدڪ طول ارمڪ مڪیه _

 .خییل خوب، حاال زود برو تو_

ه  .هللا گویان وارد شدمی در گذاشتم و بسمدستم رو روی دستگیر

 

 به رو  رفتم، سمتش به مڪیی محهاوم پشت رسم بستم و با قدم در رو آر 

ش روی ی  .ردمڪ خطابش رسا  صدایی  با  و  ایستادم میر

ی  اریڪسالم، _  ؟من با  داشتیر

 بلند  صندلیش روی از  گذاشت،  دستش زیر  هایورقه روی رو  ارشڪخود

ش شد، ی  :ایستاد من از  یمڪ یفاصله در  و  زد  دور  رو  میر

 حالت خییلیم_
 
 ؟خوبه خوای بگ
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 ،  چون و  ببینه ستهڪانتظار داشت من رو در هم شلعننی لعننی لعننی

 من اما  نه،ڪبش رو  مقاومتم خواستیم هاشحرف با  بود  ندیده

 ...هرگز گذاشتم،نیم

ی جواب دادمحالت متعجنر به چهره ی  :ام دادم و با لحن تمسخر آمیر

ی  منتظر ! خوبم هڪمنظورتون چیه جناب رئیس؟ معلومه _  اییگهد چیر

 ؟بودین

ی پشت رسش داد و ت به رو  اشیهڪت  .ردڪ عصنر  یخنده ڪمیر

 ...نه، ویل_

 ؟ویل چ  _

، اصال ولش _  .نیست مهم ن،ڪهیچ 

 

 :گفتم  بفهمه رو  الممڪ یطعنه هڪهام رو باال انداختم و جوری شانه

ه_ ا و بعضی آدما خییل بهیی ی ...  هیچ  از بعضی چیر  !...آره خب، هیچ 
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ی  از  رو  اشیهڪت جای اولش برگشت، روی صندیل پر  رس  باز  و  برداشت میر

 .داد لم تونستیم هڪابهت ریاستش نشست و تا جایی 

 !؟حرف آخرت همینه؟ هیچ  _

 

 عاطفیمون ارتباط یادامه به راجع رو  نظرم داشت لفافه در  امال ڪ

 دزدیش تهمت اون با  االن شاید  نبود  دیروزش هایحرف اگر  پرسید،یم

 حاال، بعد از اون همه زخم زدن ویل ردم؛ڪیم قبولش و  مدماو یم نار ڪ

ی جلوه یمواقعا برام غیر قابل پذیرش  و  مڪمح رد؛ڪترین آدم روی زمیر

 .ردمڪ اعالم رو  تصمیمم راسخ

...؛ هیچ_ ی هیچ  ... هیچ  ی بله، هیچ  ی  به دیدین، حاال  تا  هڪترین چیر

 ...هیچ   اندازه همون
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نگاهش رس در گم بود! دونم چرا انقدر هام شده بود و نیمقفل چشم

گیش از  ردم،ڪگفت و فقط نگاهم یمهیچ  نیم  نگاه و  هامچشم به خیر

 االن! خواستمنیم رو  این من و  شد یم عوض حالم داشت نوسانش، در 

 با  و  بزنه موهام روی هڪ ایبوسه و  خواستیم رو  آغوشش دلم عمیقا 

 !...نهڪ نجوا  گوشم  دری  زمختش لحن همون

ی از ب ی انداختم و سیع هر اقدام ناخواستهرای جلوگیر ای، رسم رو پاییر

 به به گفتمیم خودم با  اشهمه مثال ! بزنم گول  رو  خودم هڪ ردمڪ

، این داره خویر  چوب عجب ی  خوش خییل ارشڪخود هڪاین مثال  یا  میر

 اون از  امان وای،... شنیم حلقه دورش هڪ هایی دست اون و  دسته

 نافرمان ذهن از  امان... ها دست

 ...بود عاشق هم هنوز  هڪو امان از قلنر  ...

 

 :ردمڪیر طاقت لب باز 
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 .برم من ندارین اگه اریڪ_

 

 ورقه از  ڪی برداشت، رو  ارشڪخود و  آورد  جلو  رو  دستش هڪدیدم 

 دیده اشچهره هڪ طوری گرفت،  صورتش جلوی و  برداشت هم رو  ها 

 :شدنیم

 ...تویی بری... خانوم مسعودییم_

 فامیلیم از  حاال  تا  من و  رد ڪخر رو با حرص زیادی بیان آ یلمهڪاین 

  ...اومد پیش برام اونم خان بهزاد  لطف به هڪ بودم نشده متنفر 

 با  درونم ڪودڪ هڪ حایل در  رو  خودم زور  به و  ردمڪپشتم رو بهش 

ی  به پا  لجبازی ون اتاقش از  وبید ڪیم زمیر  .بردم بیر

 خودم ردم،ڪرمق باز رش رو یر اتاقم رفتم و د توجه به امینی به طرفیر 

 هم به مڪمح رو  در  توانم یمونده ته با  و  ردمڪ پرت اتاقم داخل رو 

 .وبیدمڪ
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 ناتوانم جسم برگشته، تن به تن ایمبارزه از  هڪ جنگجو  ڪتر از یخسته

ی  روی رو   .انداختم پام جلوی صندیل اولیر

رو  هامی چشمگوشه  هام رو بستم و با دو انگشت شصت و اشارهچشم

دم  .فشی

 و  ببینه رو  بدم حال خواستیم هڪاین جز  نداشت، من با  اریڪهیچ 

 یصحنه هڪ رد ڪ سیع انهڪزیر  یجمله ڪی با  نشد، موفق چون

ط نه؛ڪ خلق رو  دلخواهش  فقط جوابش در  بود  منتظر  هڪ بندمیم رسی

 و  ببنده توپ به رو  شخصیتم و  هویت تمام تا  بزنم ڪوچ ڪ لبخند  ڪی

د نقشه دلخواهش جواب ونچ   رد،ڪاش از من دریافت نرو برای پیشیر

 !بود انفجار  حال در  حرص زور  از  االن هڪ مطمئنم

 

 ستشڪش حدودی تا  و  مقابلش در  نیاوردم مڪ هڪاین به ردنڪ ر ڪف

 .ردڪیم ترمیم رو  امخورده ڪتر  غرور  و  آورد یم جا  رو  حالم دادم، هم
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م رفتم  ی  رو  ارمڪی ادامه مشغول ریڪو با فاز جا بلند شدم و پشت میر

 .گرفتم  رس  از 

 

 در  و  ردمڪ صحبت تلفنی  مهسا  با  بار  ڪی اریڪتا تموم شدن ساعت 

 از  بدگویی  خصوص در  اخیر  ماه چهار  برخالف بار  این الممون،ڪم یط

 موجب هڪ آوردم عمل به رو  مبسویط همرایهی  و  اریڪهم باهاش بهزاد 

تش  بهم و  رد ڪ خوب رو  حالم قعا وا گفت  هڪ ایجمله این و  شد  حیر

 سارای همون شدی حاال , " رمیم دارم درست رو  راهم هڪ داد  اطمینان

 
 
 ."همیشگ

 بودن از نظر مهسا، یعنی قدم اول رو خییل مح
 
 و  مڪسارای همیشگ

 .ردڪیم خوشحالم خییل این و  بودم برداشته باصالبت

 به هر ظ خواستیم ازم هڪ داشتم مامانم طرف از  هم وتایهڪتماس 

 با هم به اسقبال تحفه برم اونجا 
 
ی خاله خانوم بریم؛ و من تا شب همگ
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ی این  برم هڪ ردمڪ راضیش بریم شهنیم هڪ فرم لباس با  هڪهم با گفیی

 به رایصی  عنوان هیچ به هڪ هرچند  برم، دنبالشون شب و  خودم یخونه

ی  ی مامانم خاطر  به ویل نبودم امیر  پیشواز  به رفیی ی  .نگفتم چیر

ون رفتم و توی پار  تڪساعت دو از رسی رأس   دیدم رو  بهزاد  ینگڪبیر

 !نهڪیم نگاه رو  من مرموزانه و  زده یهڪت ماشینش به هڪ

ی رو روشن یر   چشیم زیر  ردم،ڪتوجه بهش پشت فرمون نشستم و ماشیر

 تا  بیشیی  قدم چند  هڪ وقنی  میاد، طرفم به داره دیدم هڪ ردمڪ نگاهش

م رو روی گاز پا و  رد ڪ گل  نسمبدج  خوی نداشت، فاصله ماشینم

 رس  پشت به جلو  یآیینه از  رفتم، ینگڪگذاشتم و به سمت خروچر پار 

 این دیدن از . شده وبڪمیخ جاش رس  هڪ دیدمش و  انداختم نگاه

 به هاملب و  رد ڪ نفوذ  امی   و  رگ به وصفی  قابل غیر  شادی صحنه

 .شد باز  دیل ته از  یخنده
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! منتظر بدتر از اینا دیدی؟ و جاشڪن، اینجا تازه اول راهه بهزاد خا

 ...باش

 

 تا خونه مثل دیوونه
 

 نفر  ڪی ردمڪیم حس اشهمه ردم،ڪها رانندگ

 زنگ مدام موبایلم چون بود، درست حسم ایبدبختانه طرز  به و  دنبالمه

 تماس اسم دیدن از  آوردم، درش یفمڪ توی از  سخنی  به وقنی  و  خورد یم

نده  ردم،ڪبه پشت رسم نگاه  هڪ بادقت وبخ و  شد  منقطع نفسم گیر

ی  متوجه   ڪمش ماشیر
 
 پشتش عصبایی  جذاب مرد  ڪی هڪ شدم رنگ

 بهزاد  هڪ بودم امیدوار  ایلوحانه ساده لڪش به من و  بود  نشسته

ی  شواهد  متأسفانه اما  نباشه  !گفتیم ایدیگه چیر

 چ   باید  حاضی  حال در  هڪ دونستمنیم و  بودم شده دستپاچه امال ڪ

دادم و تمام حواسم پرِت اون گاز رو بیشیی فشار یم  پدال فقط! منڪ ار ڪ
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ی مش  دنبالم من از  یمڪ یفاصله با  هڪ بود  رسم پشت رنگ ڪماشیر

 !اومدیم

 

ی  بود، خلوت وچهڪ خوشبختانه رسیدم، هڪبه خونه   جای رو  ماشیر

 
 
 پشت دقیقا  هم اون هڪ دیدم بغل یآیینه از  و  ردمڪ ڪپار  همیشگ

 .ایستاد رسم

 نداشتم؛ تسلط رفتارم و  ار ڪبودم و اون لحظه اصال روی اف گیج  امال ڪ

ه به دستم هنوز  و  در  ردنڪ باز  برای ردمڪیم دراز  دست  نرسیده دستگیر

 !شدمیم پشیمون

ه بود و بدون این ه من از  نگاه هڪمستقیم بهم خیر  رو  موبایلش گویسی   بگیر

 چون اومد؛در  صدا  به هم من گویسی   زمانهم و  داشتنگه گوشش  نار ڪ

 برای هڪ دونستمیم و  بودم شده آشنا  اخالقیاتش با  یمڪاین چند وقت 

د  ی  همه از  اهدافش پیشیر  آبرو  ر ڪف وقت ڪی هڪاین برای گذره،یم چیر
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 دادم، قورت رو  دهانم آب برداشتم، رو  گوشیم  نزنه رسش به ریزی

 ونڪآی عمیق نفس ڪی با  و  گذاشتم  هم روی به آهسته رو  هامڪپل

ی   .ردمڪ لمس رو  رنگ سیر

 ..وتڪس و  بود  وتڪاول فقط س

 باز  رو  هامچشم گذشت،  سال چند  مثل برام هڪبعد از چند ثانیه  

 :گفتم  مڪمح اما  آروم و  ردمڪ

  ؟داری اریڪ_

 ...بود وتڪجوابش س

 ؟نی ڪچرا تعقیبم یم_

 ...وتڪباز هم س

 

 هم اون عصنر  شیدنڪعصنر شده بودم از این رفتارش و صدای نفس 

 :! با لحن تندی غریدمبود  شده علت ر ب مزید 
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 ؟چ   یعنی  اراتڪاین _

  

 رو  تماس قطع قصد  هڪ ایلحظه در  درست بعد  و  وتڪس یمڪ

 :پیچید گویسی   توی حرصیش صدای داشتم

 

 .ری باال، منم چند دقیقه دیگه میام باالاالن یم_

 

 توی من هڪ رد ڪیم ر ڪف واقعا ! بود؟ ردهڪ ر ڪچ  با خودش ف

! باطل خیال زیه گفتمیم باید  هڪ!  اگر اینطور بود دم؟یم هشرا امخونه

ی  و  مڪمح  :دادم رو  جوابش مطمی 

ی مهمون ندارم_  .متأسفم، من موقعیت پذیرفیی
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ی جلو نگاهمون میخ هم بود  و دل خودرسم حنی از این فاصله از آیینه

ی  هڪهایی هم برای رگ ی   نبض عصبانیت فرط از  االن بودم مطمی   گرفیی

 ...رفتیم ضعف

، خودت باشه،! اینطور  هڪ_  من هڪ نره یادت هم و این  اما  خواسنی

 !مسعودی خانوم خدانگهدار  نیستم، مهربون انقدر  همیشه

 

 رو  موبایلش و  رد ڪ قطع رو  تماس بشنوه، من از  جوایر  تا  رد ڪصیر ن

ی  آروم خییل نه،ڪ پرتش داشتم انتظار  هڪ تصورم برخالف  آورد؛ پاییر

 هم من و  شد  رد  من نار ڪ از  سڪریل امال ڪ و  د ر ڪ روشن رو  ماشینش

ه انقدر ! بودم شده صحنه این مات  دیدم از  هڪ موندم راهش به خیر

 !شد محو 

؟ این بود  یڪ  در  درست شناسمش،یم گفتمیم خودم به هڪ بار  هر ! بشی

 العملسڪع ڪی ردم،ڪیم بینی پیش رو  رفتارش هڪ ایلحظه همون
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شد گذاشت و باعث یمایش یمنم به ودشخ  از  انتظار  از  دور  العادهفوق 

ی  با  اگر  و ! نشناختمش هم هنوز  بفهمم هڪ  رفتم،یم پیش روند  همیر

 .شدمنیم شفشڪ به موفق هم آینده قرن ڪی تا  احتماال 

 

 ردهڪ ید ڪنشست و خاله خانوم سفارش اپرواز امیر ساعت ده شب یم

 .باشیم فرودگاه زودتر  ساعت نیم هڪ بودند 

ّ  از  هڪبرای این  ڪی با  هڪ فامیل هایڪهای خاله زنو حدیث حرف رسی

 این توهم و  ردند ڪیم رفتار  ڪخطرنا و  مزمن بیماری ڪی مثل بیوه زن

 ڪی ردم،ڪ پهن تور  مجردشون پشهای برای من هڪ داشتند  رو 

 پام هم ڪمش شلوار  پوشیدم، زانو  زیر  تا  بلند  و  ساده ڪمش مانتوی

م نشوندم و به خودم صورت روی هم مالییم و  مڪ خییل آرایش ردم،ڪ

 ڪی بشم تا  داشتم مڪ ڪمش رورسی ڪتوی آیینه نگاه انداختم. ی

 یه ندم بال و  پر  ذهنیتم این به این از  بیشیی  هڪاین برای! واقیع عزادار 
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ون مدمڪ از  زرد  شال  املڪ رو  موهام انداختم، رسم روی و  آوردم بیر

و هم دیده م تار  ڪی حنی  تا  شیدمڪ جلوتر  هم رو  شالم و  تو  فرستادم

 .نشه

 به نگایه با  و  برداشتم هم رو  یمڪمش ڪعروس هایفشڪ و  یفڪ

ون خونه از  عجله با  داد یم نشون رو  هشت هاشعقربه هڪ ساعت  بیر

 .رفتم

 

 ڪی و  عالف نفری، بیست تقریبا  جماعت ڪی هڪ شد یم ساعنی  ڪی

پرواز تأخیر  ! بودند  خانوم خاله یشازده ورود   منتظر  فرودگاه توی پا  لنگ

 یم
 

 .ردمڪداشت و من به شدت احساس خوابالودگ

 هم من و  بود  گرفته  گرم  گوشه  ڪی خودش سال و  سنهم با  شڪهر 

 چند  هر  و  بودم نشسته سالن انتهای انتظار  هایصندیل از  ڪی روی تنها 

 !شیدمڪیم وجودم اعماق از  ایخمیازه بار  ڪی دقیقه



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

710 
 

ی از چرت زدن، گوشیم   چت مشغول و  درآوردم یفمڪو از ر برای جلوگیر

 .شدم مهسا  با 

ام، ی از فرنگ برگشتهوقنی گفتم االن فرودگاهم  و اومدم دنبال پشخاله

 یه عباورش نشد و گفت اگه راست یم
 

 هم من ببینم؛ بفرست سڪگ

ی  ناچار   مرگ شڪم لبخند  ڪی با  و  ردمڪ روشن رو  گوشیم  جلوی دوربیر

ه گویسی   به ما  ی  شدم، خیر ویسی رفت روی ثانیه شمار برای گ  هڪ همیر

ی ع  اومده شڪ هایلب با  جذاب العادهفوق مرد  ڪی هو ڪی س،ڪگرفیی

 و  نشست نارمڪ هڪ دیدم گویسی   یصفحه توی از  رو  خوشحایل از 

 و  شد  گرفته  سڪع لحظه همون در  و  رد ڪ ڪنزدی رسم به رو  رسش

ی   برای تلگرام  توی مهسا  شخض یصفحه همون از  متأسفانه چون  گرفیی

 به ناباور  من و  شد  ارسال براش سڪع بالفاصله ردم،ڪ اقدام سڪع

ی  حال در  حالت و  ردمڪیم نگاه ڪتی تا  دو  اون  ...صفحه باالی نوشیی
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 بود  نوشتنشون حال در  مهسا  هڪ رو  هایی پرت و  چرت امیر  هڪبرای این

ون تلگرام از  رسعت به نبینه، نتم حنی  و  اومدم بیر  خاموش هم رو  اینیی

 .ردمڪ

 

خاله؟ چقدر عوض شدیچطو _  !ری دخیی

 سڪهیچ ردم،ڪ نگاه اطراف به و  انداختم یفمڪگویسی رو توی 

 :دادم جواب بهش رو  لبخند  با ! بود  نشده اومدنش متوجه

 !خوبم پشخاله، توام عوض شدی_

 ایران از  وقنی ! بود  ردهڪ تغییر  امال ڪ ظاهر  لحاظ از  هڪو بالواقع هم 

 سبیل و  ریش همیشه هڪ هڪ بود  لڪهی بد  و  چاق پش  ڪی رفت

ایظ هر  در  و  داشت  خوش پشهای از  و  پوشید یم شلوار  و  تڪ هم رسی

ت هڪ تین    خودش حاال  اما . رد ڪیم انزجار  و  تنفر  اظهار  پوشیدند یم اسی 

ت امال ڪ هم تیپش و  بود  شده تیپ خوش خییل تیی  ڪی بود؛ اسی   رسی
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ی  شلوار  و  ڪمش چرم اپشنڪ با  جیگری  ڪی شت،دا تن به ڪمش جیر

 طور  به هم رو  موهاش و  بود  گردنش  توی هم رنگ اینقره ڪباری زنجیر 

 بود  ردهڪ تیغ شش چنان هم، رو  صورتش. بود  آراسته ایماهرانه خییل

ی  زمایی  ڪی شد نیم باورت اصال  هڪ  ریش َمن ڪی با  بوده مردی آدم همیر

 !سبیل و 

اتش  ی  به هڪ زدمیم حدس و  بود  محسوس امال ڪتغییر  خاطر  همیر

ی تنها  نشده، اومدنش متوجه شڪ ی ش دوران اون از  هڪ چیر  نداده تغییر

ی  بود  خاله لفظ همیر خاله رو  من هم زمان اون بود، گفتنش  دخیی  صدا  دخیی

 !ردڪیم

 

 سال همه این از  بعد  چرا  آخه ردم،ڪهنوز هم متعجب بهش نگاه یم

ه نرفت اول چرا ! من دل ور  نشسته اومده مستقیم برگشته هڪ حاال  دوری،

ی فپ  .شدم بلند  جا  از  ر ڪیش پدر مادرش؟! با همیر
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، برای دیدنتون لحظه _ ی خاله جون و عمو احمد خییل دلتنگ شما هسیی

،ڪشماری یم ی ؟ اینجا  راحت شما  بعد  یی ه! نشسنی  طرف اون بریم بهیی

 .پیششون

ی چمدونش رو به دست گرفت و با این حرف من از جا بلند شد و دسته

تر از من راه افتاد؛ من اما دوباره رس جام جلو  و  شید ڪدنبال خودش یم

 زدند یم رسم پشت هڪهای یر رس و تیه نشستم! انقدر مامان از حرف

 دلم اصال ! بشم قدمهم امیر  با  داشتم راهڪا االن هڪ بود  گفته  برام

ی  خواستنیم  با  من هنوز ! غیبتشون محافل نقل بشم هللابسم اول همیر

 ڪال  توی رسم اصطالح به و  ردمڪنیم آمد  و  رفت اقوام از  سڪهیچ

 در  حرف برام انقدر  دیدمشوننیم هم سال به سال حنی  و  بود  خودم

 من پیش اومده اول امیر  فهمیدند یم هڪاین حال به وای آوردند،یم

 حنی  خدایا، وای! بقیه و  مادرش پدر  استقبال رفتیم هم با  بعد  و  نشسته

ارا از راه دور با امیر ارتباط د سگفتنیم فردا  از  البد ! هڪترسنا هم تصورش
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داشته، امیر به خاطر اون زنش رو طالق داده و االن هم به خاطر اون 

ها  یهمه ڪبرگشته! خییل شی  بنابراین! من گردن  انداختند یم رو  تقصیر

ی  دادم ترجیح  لوحانهساده خییل و  بشم دیده امیر  از  بعد  و  بنشینم جا همیر

ی نگهدار دی از  امیر  هڪ نمڪ دعا  دلم در  ی  !مون چیر

 وقنی  و  رد ڪ نگاه رسش پشت به هڪهنوز چند قدم از من دور نشده بود 

 رفته قدم چند  دوخت، چشم بهم تعجب با  شد  رو  به رو  من خایل جای با 

 :گفت  من به رو  و  برگشت رو 

؟! پاشو بریم دیگه_  .چ  شد پس؟ چرا نشسنی

 

ی وضع االن من نبود؟!  ه من آخ  وضعیت بغرنج چه وضعینی بود؟ همیر

دادم؟! دقیقا چ  چطوری  االن براش این روابط پیچیده رو توضیح یم

ی  هڪفهموندم تونستم بهش بگم؟! چطور باید بهش یمیم  مادر  همیر
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 آبرو  اگر  نشسته، من نار ڪ اومده اول پشش هڪ بفهمه االن اگر  خودش

 !نهڪنیم صدا  ساراجون دیگه رو  من قطعا  بذاره برام

 هڪرفتم و هیچ جوایر نداشتم هام ور یمانگشتبا درمانده و مستأصل 

 تر ڪنزدی جایی  از  صداش هڪ بودم همم بر  و  هم در  ار ڪاف درگیر ! بدم

 خم و  ایستاده نارمڪ هڪ دیدمش و  ردمڪ بلند  رو  رسم رسید، گوشم  به

 :دوخته چشم من به منتظر  و  شده

ی شدهچرا پا نیم_ ی خاله؟ چیر
 ؟یسی دخیی

 نمڪ نگاه بهش هڪادامه نده، بدون این رو  بحث این هڪناامید از این

 :دادم جواب

 رو  خانواده اخالقیات هڪدونم شما چند سایل نبودی ویل بعید یم_

 هم با  رو  شما  و  من االن هڪ نیست درست حال هر  به باشه، رفته یادتون

ی   ...بگم چطور  خب...  و  ببییی
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هش ی بچطور  رو  منظورم هڪدونستم رسما به من من افتاده بودم، نیم

 !نخوره بر  بهش هڪبفهمونم 

، هڪ جور  هر  باشه ویل نم،ڪنیم ڪعلت حرفات رو در _  من راحنی

 نیمڪیم صحبت موردش در  مفصل بعدا  اما  بیا، بعدش تو  رمیم

خاله  !دخیی

 

 هڪ طور  همون دوختم، چشم رفتنش مسیر  به و  شیدمڪنفس راحنی 

ات هڪ ظاهرش خاطر  به بودم زده حدس  بود  دهر ڪ زیادی خییل تغییر

 متوجهش همه رفت مامانش آغوش به هڪ وقنی  و  بودنش نشناخته

 .زدند حلقه دورش و  شدند 

 هڪهای محرم ام گرفته بود، آقایون و خانوماز دیدن رفتارهاشون خنده

 تا  و  ردند ڪیم بغلش ذوق با  شدند،یم من مامان و  خاله شامل فقط
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فر بعدی به زور از د نبع و  ردند ڪیم اشحواله بوسه و  ماچ تونستند یم

ون یم   !ردڪیم بغلش خودش و  شیدشڪبغل نفر قبیل بیر

ی  ڪش رفتارم هڪبرای این  به آهسته هایقدم با  و  شدم بلند  نباشه، برانگیر

 .رفتم طرفشون

  بلند  صدای با  مهدی دایی  یهڪوچیڪ پش  شدم شونڪوقنی نزدی

 :گفت

ی _ ؟جاڪهست  معلوم مهندس؛ خانوم اومده، یڪبه به ببینیر  بیا  یی

 .اومده خان امیر  دیگه

 :با لبخند در جواب این خوشمره بازیش گفتم

ی االن خودت_ آقا نشون بدی بچه، خب حاال، الزم نبود از همیر و به امیر

 .ذاشنی یه چند روز بگذره بعدیم

، همه با این حرف من زدند زیر خنده و برادر بزرگ ی تر  حسام یعنی حسیر

 :رو به امیر حسام گفت
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 .نڪو تف اشی؟ هستهخورد_

 

 .نمڪ نگاه امیر  به رد ڪمامانم دستم رو گرفت و مجبورم 

ی امیر چقدر عوض شده ماشاهلل هزار ماشاهلل_  .بیا مامان جان، ببیر

 به دست رسی    ع نده سویی  هڪاین برای و  انداختم بهش وتایهڪنگاه 

 .شدم ار ڪ

 .سالم امیر آقا، خوش اومدین_

 :گفت  جدی خییل باشه اومده شدست ار ڪحساب  هڪاون هم انگار 

خاله، خییل ممنون_  .سالم دخیی

 

ای نداشت و االن بعد از چندسال انگار خاله مهری جز امیر فرزند دیگه

 .گنجیدنیم خودش پوست در  بودند، داده بهش رو  دنیا  هڪ
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ون رفتیم و بعد از خداحافظی و این  هڪهمه با هم از سالن فرودگاه بیر

 طرف به سڪظهر از همه دعوت گرفت، هر ی برای فردا مهر  خاله

ی   .اومدند من با  بالطبع هم بابا  و  مامان و  رفت خودش ماشیر

 فرمم لباس هڪی اینبعد از رسوندن مامان و بابام به خونشون، به بهانه

 .برگشتم خودم یخونه به ت،ڪرسی  برم باید  هم فردا  و  استخونه

واب بیدار شدم و به به زور از خ  چون شب قبل دیر خوابیده بودم، صبح

 .بودم سلڪشدت هم 

 !شدم ار ڪ مشغول انرژی یر  و  رفتم تڪآماده شدم و به رسی 

 صادرات یپرونده تا  چند  برریس برای هڪساعت تقریبا ده و نیم بود 

 .ردمڪ ڪتر  رو  اتاقم

 بهزاد  اتاق وارد  بعد  و  نهڪحوصله از امینی خواستم ورودم رو اعالم یر 

 .شدم
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 به و  بود  اریڪ رسگرم شدمیم اتاقش وارد  وقنی  هڪهر دفعه  سڪبرع

 روی رو  پاهاش و  بود  داده لم صندلیش روی امال ڪ بار این توجه،یر  من

ی   .بود گذاشته  میر

ش قرار دادمرمق و خسته جلو رفتم و پروندهیر  ی  .ها رو روی میر

 سالم_

 .ی حرفم رو گرفتمهیچ جوایر نشنیدم و دنباله

، من بررسیشون ای صادراتیمو هاینا پرونده_ ی  بازم اما  ردمڪن هسیی

 .نیست بد  بندازین نگایه یه خودتون

 

ه من به وتڪس در  فقط داد،نیم نشون العمیلسڪهیچ ع  شده خیر

 تو  آورد،یم فشار  بهم داشت شدت به خوایر یر  و  رد ڪیم درد  رسم بود؛

 رو  بهزاد  هایبازی مسخره اعصاب و  حوصله اصال  روز  و  حال این

 .نداشتم
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 و  شیدمڪ صورتم روی دسنی  الفهڪ شد، طوالیی  وتشڪنی سوق

ون به رو  نفسم  الفهڪ و  عصنر  پارچهڪی هڪ لحنی  با  ردم،ڪ فوت بیر

 :گفتم  بود 

ی جنگ اعصاب ندارم، پس لطفا واسه من امروز اصال حال و حوصله_

 !نڪمن پانتومیم بازی ن

 

ی برداشت، صندلیش رو جلو   رو  هاشدست و  شید ڪپاهاش رو از روی میر

ی  روی  ڪی حنی  اتش،ڪحر  تمام انجام طول در  و  رد ڪ قالب هم به میر

 .برنداشت من از  چشم هم لحظه

 به ذهنم توی داشتم لحظه اون هڪتونم قسم بخورم به جرأت یم

 ر ڪف شهڪب درد  بیشیی  هڪ شمشڪب چطور  هڪاین و  قتلش ینحوه

 از  رو  مار ڪومد قطعا افانیم در  صداش بعد  ثانیه چند  تا  اگر  و  ردمڪیم

 .ردمڪیم تبدیل فعل به قّوه
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 ر ڪف مساوی، طور  به ردنشڪ تقسیم هایروش به مڪ مڪداشتم 

 :شد بلند  آرامش با  و  سڪریل خییل صداش هڪ ردمڪیم

 خوابیدی دیر  انقدر  چرا  پس ار؟ڪدونسنی صبح باید بیای رس مگه نیم_

 ؟بایسی  نداشته حوصله االن هڪ

 

 رو  مجرم ڪی مچ انگار  هڪوری لش ایستادم و ج دست به سینه مقاب

 :دادم جواب باشم گرفته

 ؟شده مهم تو  واسه من خوابیدن حاال  تا  یڪاز _

 مهمه برام اریڪخوابیدن تو مهم نیست خانوم مسعودی؛ راندمان _

 !صفره میاد  بوش هڪ اینطور  متأسفانه هڪ
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 هڪ زدمبه شدت حریص شده بودم از رفتارهاش و به خودم نهیب یم

؟ رو  آدم این هنوز  تو  انج  دخیی  آخه  بودن مهم ردنڪ مطرح نشناخنی

 ! بود ایصیغه چه دیگه خوابت

 امال ڪ اوضاع، دادن جلوه طبییع جهت در  و  زدم مرمڪهام رو به دست 

 :دادم پاسخ جانب به حق

، اریڪخواد نگران راندمان شما نیم_  هست؛ حواسم خودم من بایسی

ی ی  بقیه وقت ردنڪد تلف ثابت یم شه درص بهم داره االن هڪ چیر

 !شماست توسط

 

 رسی رس  نگاه و  رد ڪ باز  و  برداشت ڪی ڪی رو  ها پرونده سڪخییل ریل

 :داد هلشون من سمت به و  بستشون و  انداخت بهشون

 .تویی بریخوبه، یم_
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ها رو برداشتم و هنوز قدم دوم به سوم نرسیده باز صداش به پرونده

 :گوشم رسید

ی رو یادت بفقط _ ی  .اشهیه چیر

 

 .به سمتش برگشتم و منتظر بهش چشم دوختم

 من با  نداری حق من، ارمند ڪ تو  و  رئیستم من هڪیادت باشه _

، حرف اینجوری میم نادیده بارو  این بزیی  حاال  نشه، رار ڪت دیگه اما  گیر

 .بری تویی یم

 

 ی درست و حسایر نداشتم و بهزاد هم بدجوری داشتمن امروز حوصله

رفت! خودم رو به خیایل زدم و ی من پاتیناژ یمروی اعصاب نداشته

 هڪجواب این حرفش رو گذاشتم تا به وقتش بهش تحویل بدم. بدون این

ون اتاق از  بدم نشون خایص العملسڪع  .رفتم بیر
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 ته همون با  و  ردمڪ تحمل بود  هڪ هرطور  اریڪتا اتمام ساعت 

 هڪبه محض اینیمه انجام دادم و ن و  نصفه رو  ارهامڪ انرژیم یمونده

ون تڪرسی  از  شدند  ز ڪمتمر  دو  عدد  روی ساعت هایعقربه  .زدم بیر

 
 

 فردا  هڪ ر ڪف این با  ویل نداشتم، هم ردنڪحنی حال رانندگ

 رو  خودم یمڪ بخوابم، خواست دلم هرچقدر  تونمیم و  استجمعه

  برای و  دادم دلداری
 

ه خودم واسه ردنڪ رانندگ ی  .تراشیدم انگیر

 

 توی از  خورد، زنگ همراهم تلفن هڪاغ قرمز بودم توی راه و پشت چر 

 !...شد بلند  نهادم از  آه مامان اسم دیدن با  و  برداشتمش یفمڪ

 با  هڪ دونستمنیم االن و  بودم ردهڪ فراموش رو  امروز  مهمویی  لڪبه 

 .دادمیم رو  خاله و  مامان جواب باید  چ   روزم و  حال این
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ی هم  رو  خودم هڪطور م و همونشدن چراغ هندزفری گذاشتزمان با سیر

ی  ردم،ڪیم مامان غرغرهای شنیدن یآماده  تڪحر  به هم رو  ماشیر

 .درآوردم

 .جانم مامان جان_

 ؟تو جایی ڪسالم مادر، _

 .امسالم عزیزم، تو راه خونه_

؟ مگه قرار نبود بیای خونه_  .ی خالت؟ همه اینجانخونه؟ یعنی چ 

 

 جوا
 

 :ب دادمبا درموندگ

تونم، تا برم خونه لباس عوض ام، اصال نیمخییل خستهمامان به خدا _

  زور  به دارم االنم نڪ باور  شه،یم دیر  بیام و  نمڪ
 

 اونم نمڪیم رانندگ

 و  بیار  ایبهونه یه نمڪیم خواهش است،خونه به رسیدن محض فقط

م از یم دارم عزیزترینی  هڪ تو  جون به بیاد، تونهنیم امروز  سارا  بگو  میر
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 و یر 
 
، تازه دل و خستگ  نمڪ ر ڪف نه،ڪیم درد  داره مرممڪخوایر

 و  بخوابم باید  فقط اول روز  من دویی یم هڪ تو  ماهیانمه، عادت وقت

احت  .نمڪ اسیی

آخه چ  بگم؟ بگم واسه چ  نیومدی؟ تو اخالق اون زنداییت رو _

و بیا ده پاش نه،ڪاست تا یه حرفی درست دویی مگه؟ منتظر سوژهنیم

ی بع  .د برودقیقه بشیر

 

 و یر 
 
 طرف ڪی  از  بهزاد  رفتارهای و  ها حرف طرف، ڪخوایر از یخستگ

 داده هم دست به دست دیگه، طرف از  هم مامان با  نتیجهیر  بحث این و 

 شدت به زندایی  اسم شنیدن با  اعصابم. بیارند  در  پا  از  رو  من تا  بودند 

 د پیشنها هڪاحتمال داشت  هم درصد  ڪی حنی  اگر  و  بود  شده ڪتحری

 دیگه االن. شد  صفر  به تبدیل هم درصد  ڪی اون نم،ڪ قبول رو  مامان

ی  اگر  حنی   خاطر  به نه برم، نداشت انڪام هم رسید یم آسمون به زمیر
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 هایحرف نمڪ ثابت مامان به هڪ دلیل این به فقط بود، اونجا  هڪاین

  من و  نیست مهم من برای دیگران
 

و مامان هم نباید  دارم رو  خودم زندگ

 بده؛ اهمیت فضول و  ار ڪیر  آدم عده ڪارزش یهای یر به صحبت انقدر 

 :دادم جواب بهش قاطع خییل

ام مامان، خییل هم خوابم میاد، اوضاع جسمیم هم به من االن خسته_

احت دارم، شما هم خواهشا از من   هم ریخته و االن فقط احتیاج به اسیی

 فضول آدم مشت یه ڪرفای خاله زنح  خاطر  به رو  خودم هڪنخواه 

 هم شما  منطقیه، امال ڪ هم دالیلم و  بیام تونمنیم امروز  من بدم؛ عذاب

ی  ایی  همیر
ی  به شه،نیم ناراحت هڪ مطمئنم بگو، خاله به گفتم  هڪ رو  چیر

 هڪ نمڪیم تقاضا  عاجزانه ازت و  نده اهمیت اصال  هم بقیه صحبتای

 العمیلسڪو یه وقت ع نی ڪ توجیهیر  بهشون زدند  هم حرفی  اگه

 ؟مامان باشه هستند، مهم ما  واسه خییل نند ڪ ر ڪف هڪ ندی شونن

 .ردڪ وتڪای سچند ثانیه
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خییل خب، پس خودت به خالت زنگ بزن و بابت نیومدنت عذرخوایه _

 .نڪ

 ؟نداری اریڪزنم بعدا، باشه چشم، بهش زنگ یم_

الن برو از عطاری ات آویشن نداری، حتما انه مامان، فقط اگه تو خونه_

،  خوبه عادتت واسه هم بخواب، بعد  بخور  نڪرسیدی خونه دم  بگیر

 .بخشهآرام هم

 .باشه قربونت برم، خداحافظ_

م_  .خداحافظ دخیی

 

ی احساس شد، قطع هڪتماس  ی  گایه  داشتم، بهیی  توجهات همیر

  به رو  آدم جوری ڪوچ ڪ
 

 و  ها سخنی  تمام هڪ نهڪیم دلگرم زندگ

 در  و  نی ڪیم ڪاز ذهنت خا ای یه گوشهطرز ناشیانه به رو  التتڪمش
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  و  ها ناامیدی یهمه مقابل
 

 یهمه به بلند  صدای با  و  ایسنی یم ها روزمرگ

 یم دنیا 
 

ی  روی آدم ترینخوشبخت هڪ گ  !...هسنی  زمیر

 

 تنظیم وتڪس حالت روی رو  گوشیم  رسیدم خونه به هڪبه محض این

  خاطر  به و  ردمڪ
 
خوردن ی مامان به جای ف گفتهبرخال تنبیل، و  خستگ

 لباس تعویض از  بعد  و  خوردم قوی نڪمس قرص ڪدمنوش گیایه ی

دم خواب دست به رو  خودم  .سی 

 .بود فراگرفته ڪتاری رو  جا  همه شدم بیدار  خواب از  هڪوقنی 

 هڪ داد یم نشون این و  بودن سلڪ جز  ردمڪهیچ دردی حس نیم

 .بود ردهڪ رو  خودش ار ڪ نڪمس

ون اقات از  و  شدم بلند  جا  از  رخنی ڪبا   روشن رو  پذیرایی  چراغ رفتم، بیر

 جیغ اطراف فضای شدن روشن و  ها مهتایر  نور  تابش با  زمانهم و  ردمڪ

 .شیدمڪ بنفشی  فرا 
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 :با تته پته گفتم

؟ڪیم ار ڪت...تو...این...اینجا...چ  _    ؟تو اومدی چطوری اصال  نی

 

ی پرید و به  صورتم سمتم اومد، گویسی موبایلش رو جلوی از روی اوپن پاییر

 :اش غریدهای به هم ساییدهگرفت و از الی دندون

 ؟یهڪ این هڪفقط بگو _

 

ی  از  لماتڪی گوشیش شده بودم و ناخودآگاه مات صفحه  هایلب بیر

ون امشده قفل  :اومدند بیر

ی   تو  سڪاین ع_
 ؟نهڪیم ار ڪچ   تو  گویسی

 :تر از قبل گفتصنر ع و  داد  ونڪگویسی رو جلوی صورتم ت

 مهمه این فقط االن نیست، مهم من گویسی   تو  اومده جا ڪ از  هڪاین_

 ؟نارتڪ یهڪ هڪمرتی این هڪ
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های بهزاد، اما ذهنم در ی گویسی بود و گوشم به حرفچشمم به صفحه

 ڪی توی االن تا  نرفتم خاله یخونه به چرا  هڪ ردنڪحال رسزنش 

ی   !نمڪن گیر   وضعینی  همچیر

دسنی به موهای عمیق خونشدیم رو به دست آوردم و  نفس ڪبا ی

 به و  شدم رد  اشنشسته خون به هایچشم جلوی از  و  شیدمڪپریشونم 

ی  روی رو  خودم و  رفتم سالن وسط طرف س در  مبل اولیر  ردمڪ رها  دسیی

 .دادم لم امال ڪ و 

 ؟چطوری اومدی تو_

م از فرط ڪهایی بلند و محپیچید، با قدم ها به خودش یممثل مارگزیده

 یمڪبار صداش رو وی صورتم خم شد و اینعصبانیت به سمتم اومد، ر 

 :ردڪ بلندتر 
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 باهاش خندان و  خوشحال انقدر  هڪ یهڪو بده، این یارو تو جواب من_

؟  سڪع  !؟ها گرفنی

 

 داشت انقدر  چرا  بود؟ سڪع ڪاین همه عصبانیت فقط به خاطر ی

ی  مگه! داد؟یم نشون العملسڪع  اون گفت  هڪد نبو  خودش همیر

 امال ڪ سڪع ڪی دیدن با  حاال  چرا  پس! ارمندش؟ڪ من و  رئیسه

 رقیبه وجود  ضعفش نقطه اگر ! ده؟یم نشون نشڪوا اینجوری معمویل

 پاشنه ڪی روی هڪ در  باالخره! نم؟ڪن استفاده ازش چرا  پس

 برام، مبهم یتهڪن تنها  فقط! منه نوبت باشه هڪ هم نوبنی  چرخه،نیم

ادم فعال از این مورد ور تونسته وارد خونه بشه! ترجیح دچط هڪ بود  این

ی  هیجان مبحث به و  نمڪچشم پویسی  دازم؛ روم پیش انگیر  امال ڪ بی 

لڪ این از  بیش رو  لبخندم تونستمنیم هڪ حایل در  و  خونشد   نمڪ نیی

 :گفتم  بهش رو 
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؟ یعنی  هڪمرتی ن،ڪاوال درست صحبت _  یپشخاله ایشون دوما  چ 

میه هم خییل و  منه  .شخص مهم و محیی

خونه طرف به هڪدم و همونطور از جا بلند ش ی  :دادم ادامه رفتمیم آشی 

 خندان و  خوشحال یڪ نار ڪ در  من هڪسوما به تو مربوط نیست _

میم سڪع  .گیر

 

ی قهوه داخل  خونه شدم و مشغول ریخیی ی با تموم شدن حرفم وارد آشی 

اجاق گاز بگذارم، ظرف قهوه جوش شدم، تا خواستم قهوه جوش رو روی 

 ڪسین روی مڪمح و  قاپید  ازم رو  جوش قهوه و  شد  د ر  نارمڪدسنی از 

 .پرید باال  هامشانه برخوردش صدای از  هڪ وبید ڪ

 هم در  رو  هامسگرمه زدم، مرمڪهام رو به به پشت رس چرخیدم و دست

 .شدم جدی و  شیدمڪ

  ؟نی ڪچته؟ چرا اینجوری یم_
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 :تقریبا نعره زد و  وبید ڪ ابینتڪ روی یمڪمشت مح

، فقط یمن چمه؟ من هیچ_  سڪع یه پیش ساعت ڪیم نیست، هیچ 

 سلفی  و  نشسته شاد  و  خوشحال دیگه مرد  یه نار ڪ هڪ دیدم زنم از 

ی  گرفته؛  سارا ! برقصم؟ بزنم نڪبش برات اینجا  داری انتظار  االن! همیر

 نڪن سگ و من دادم، توضیحش برات هم بعدش و  ردمڪ غلظ یه من

 دودش وگرنه نڪ تمومش انداخنی  راه هڪای رو ن بازی مسخرهای سارا،

 !رهیم خودت چشم تو 

 

 من و  اومد  جوش به خونم برد  ار ڪ به هڪ »زنم« یلمهڪاز شنیدن 

 :ردمڪ بلند  رو  صدام ناخواسته هم

؟! من هیچ چ  یم_  تو واسه من زنم زنم راه انداخنی
 

 من توام، یارهڪگ

ی  هستم تتڪرسی  ارمند ڪ فقط ؟! و بس، مگه خودت این همیر و نگفنی

 گرفتم  پشخالم نار ڪ من هڪ معمویل سڪچرا االن با دیدن یه عپس 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

736 
 

ی  دی؟یم جر  یقه داری و  امخونه تو  اومدی دزدا  مثل  و  ریمیم امروز  همیر

 غیر  حنی  اسمت نمیاد  خوشم نیم،ڪیم باطلش رو  مزخرف یصیغه اون

 دوست نه،ڪینی یمسنگ روم داره نحست یسایه باشه، من روی رسیم

ی   بعد  به این از  خوامیم خوره،یم رو  وجودم خوره مثل رهدا لعنتیت داشیی

 
 

  تو  بدون خوامیم بهزاد، نمڪ زندگ
 

 ماه چند  مثل قبل، مثل نم،ڪ زندگ

ون برو  زندگیم از  بسازم، نو  از  و خودم خوامیم پیش،  ...بیر

 

ه شد؛ یه  هامچشم به و  گرفت  مڪبا هر دو دستش بازوهام رو مح خیر

ی رد ڪلب باز یم ی ون دهانش از  حرفی  هنوز  ویل بگه چیر  نیومده بیر

دیم هم روی رو  هاشلب  .فشی

ی  هاشچشم ڪمردم  یآیینه توی من و  بود  نوسان در  هامچشم بیر

ی   از  داشت هڪ دیدمیم رو  زیی  تصویر  اسڪانع هاش،چشم  گفیی

 رد ڪلتماس یما ایبدبختانه طور  وبه رد ڪیم پشیمویی  ابراز  هاشحرف
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 طرز  به!  رهنیم هڪ بگه و  نهڪ لجبازی میشهه مثل روشروبه مرد  هڪ

 خودرأیش و  خودخواه روی اون بار این هڪ خواستیم دلم واریدیوانه

ی  به مجبور  رو  من و  نهڪ پیدا  نمود   شاید ! نهڪب اشخواسته پذیرفیی

بزنه  هڪ خواستیم دلم حنی  لحظه اون ویل بیاد، نظر  به احمقانه خییل

 !...اونم مال فقط من هڪ بگه و  شهڪتوی گوشم، رسم داد ب

 هم بار  این ره،نیم پیش من مراد  وفق بر  ارها ڪ وقت هیچ هڪاز اونجایی 

ی   !شد طور همیر

 چند  رد،ڪ جدا  بازوهام از  رو  هاشدست من، ناباوریی  مالڪبهزاد در 

هایی  لب زیر  و  رفت عقب عقب قدم
ی داشت  هڪاین مثل رد،ڪ زمزمه چیر

 :زدبا خودش حرف یم

 مثل همتون ردم،ڪ اشتباه داری، فرق تو  ردمڪ ر ڪف ردم،ڪاشتباه _

، ی  ...همتون همیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

738 
 

های رسی    ع به طرف در رفت و از خونه خارج بعد هم برگشت و با قدم

 !شد، حنی در رو هم پشت رسش نبست

 

 .ریختماز درون خایل شده بودم، مثل آوار فرو 

ی  رسد  هایڪروی رسامی  .ی نامعلویم زل زدمخونه نشستم و به نقطهآشی 

 ڪی نم،ڪ اذیتش یمڪ ڪخواستم یچرا اینجوری شد؟ من فقط یم

 ...خواستمنیم بشه، اینطوری خواستمنیم نم؛ڪ تالفی  یمڪ

 زبون با  داره هڪ شڪ مثل درست! رد؟ڪچرا انقدر مظلوم نگاهم یم

 !...نی ڪیم شوچی  داری بگو  هڪ گهیم زبویی یر 

 لحظه اون رفت؛نیم نار ڪهام ی آخر از جلوی چشمدر لحظهنگاهش 

ی همون درست این و  بود  شده متبلور  درونش مهربون مرد  ی  هڪ بود  چیر

 !...خواستمنیم موقع اون من
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 مثل همتون گفت  چرا ! بود؟ چ   ردهڪ اشتباه گفت  هڪمنظورش از این

؟ ی  !شمیم دیوونه دارم خدایا  وای! همیر

 ...به عشقتلعنت بهت بهزاد؛ لعنت 

 

 سخت یتنه با  مڪمح و  بوده پرواز  تمس هڪای رو داشتم حس پرنده

  همیشه چرا ! افتاده پا  از  و  ردهڪ برخورد  درخت
 

 من هڪ روایل به زندگ

قابل انقدر  بهزاد  چرا  اصال ! رفت؟نیم پیش خواستمیم ! بود؟ پیشبینی  غیر

قلبم تیر  بود، شده معصومانه غرینر  طرز  به هڪ آخرش نگاه یادآوری با 

 به وار نوازش رو  قلبم و  گذاشتم  امهسین یقفسه روی رو  دستم شید،ڪ

 .ردمڪ دعوت آرامش

ون به چشمم از  تا  رفتیم هڪ رو  ڪاش قطره   به با  زمانهم بغلطه، بیر

 محبوس هامڪپل مڪمح حصار  در  گوشیم  ڪپیام زنگ اومدن در  صدا 

ی پاهام پیچید؛ چون تو  شدیدی درد  بشم بلند  جا  از  خواستم تا  و  ردمڪ
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ی  رو  ساعنی  نیم تقریبا  هم من و  بود  رسد  ها ڪرسامی  اینجا  طوریهمیر

 .بودم شده عضالت اسپاسم دچار  بود، نشسته

ی   ڪمڪ با  و  شدم بلند  آهسته بود  هڪبه هر سخنی   ها ابینتڪ از  گرفیی

 لنگان هم بعد  و  دادم ماساژ  رو  پاهام یمڪ و  شدم خم ایستادم؛ پا  روی

 .ف اوپن رفتمطر  به لنگان

 دراز  اناپهڪبه سمت سالن رفتم و روی گوشیم رو برداشتم و آهسته 

 با  شدم، ها ڪپیام قسمت وارد  و  ردمڪ باز  رو  صفحه قفل شیدم؛ڪ

بان هڪ حایل در  و  زائدالوصف هیجایی  با  بهزاد  اسم دیدن  داشت قلبم ضی

ی  دیدن با  و  ردمڪ باز  رو  شڪپیام شد،یم خارج ریتم از  ند ب ارسالیش میی

 !بند وجودم از هم گسیخت

 :نوشته بود
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ی لحظه باطله، حاال برو با هر خری »  هڪمحرمیت بینمون از همیر

ت بخوام هڪ نداری من با  صنیم دیگه بزن، الس خواییم  خرجت غیر

 «نداشنی  تو  هڪ خواد یم لیاقت بودن من با  نم،ڪ

 

 توی آشنایی  درد  صورتم، توی خورد  مڪگویسی از دستم رها شد و مح

 پیش سال چند  هڪردی لول به سلولم در حال ریشه دواندن بود، دس

 دست از  درد  متالطم، و  ناآرام اقیانویس وسعت به دردی ردم،ڪ حسش

 بودم، گیج  اندازه همون به بود، پیش سال چند  مثل درست حالم... دادن

ی  همه... زد نیم قلبم اندازه همون به و  شد نیم باورم اندازه همون به  چیر

 شڪ پیش سال چند  هڪ تفاوت این با  شد،یم رار ڪاشت برام تد انگار 

رد  داشتم دوست هڪ رو   هڪ گهیم بهم عاشقشم هڪ شڪ االن ویل م 

 درد  خییل! نیست حرف این با  قیاس قابل دردی هیچ و ... ندارم رو  لیاقتش

 درد  ڪی اصال  نداری؛ رو  بودن اون با  لیاقت بگه عشقت هڪ داره
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 امتم و  نهڪی رسطایی بدخیم به رسعت رشد یمتوده ڪی مثل العالجه،

ه،یم رو  بدنت  دیگه هڪ میای خودت به وقنی  اما  ،یڪشو  تو  اولش تو  گیر

 حالت به عاشقت قلب و  شده طاقتیر  درد  هجوم از  تنت تمام شده، دیر 

 !...رفته اغماء

 ردم؛ڪیم رسما  احساس شدت به و  شد یم منقطع داشت شیدنمڪنفس

 بود  هافتاد نارمڪ و  بود  خورده رس  هڪگویسی رو   لرزان هایی دست با 

م تماس باهاش تا  برداشتم  داشتم امید  هم هنوز  درمانده، و  عاجزانه. بگیر

 ایدیگه سڪ من جز  بگه بهم بودم حاضی  حنی  باشه، ردهڪ شوچی  هڪ

 ویل بفرسته اون برای خواستهیم رو  ڪپیام این و  بوده زندگیش توی هم

ی شنیدن هر حرفی بودم جز ! االن آمادهفرستاده من برای اشتبایه

 بودم حاضی  لحظه این در  حقیقته؛ ڪپیام اون بگه بخواد  هڪینا

یط به بشم، شناخته دنیا  زن ترینابله و  ترینخنگ  آوردن با  بهزاد  هڪ رسی

 !اومده من برای اشتبایه ڪپیام اون هڪ بگه وایه یبهانه ڪی
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به زدم و تماس رو روی بیر  لندگو قرار دادم. دلم در رمق روی اسمش ضی

 هڪ ردمڪتپید و من ناامیدانه آرزو یمصداش یم تب و تاب شنیدن

 !باشه شبانه ابوسڪ ڪی فقط اتفاقات این یهمه

 

ه بودم و بوقچشم انتظار به صفحه های متوایل مثل ناقوس ی گویسی خیر

 برقرار  تماس هڪ بود  آخر  بوق نمڪیم ر ڪاومدند؛ فمرگ به صدا در یم

 :و صدای زمختش توی فضای خونه پیچید شد 

ی ؟ دیگه چ  یمچیه_ ؟ مگه همیر
 

؟ آخ، یادم نبود، البد و نیمگ خواسنی

خوای؟ فقط رقم بگو، تا یه ساعت واسه مهریه زنگ زدی آره؟ چقدر یم

 به ریزمیم ردیڪ ار ڪ امخونه تو  هڪدیگه با حقوق این چند مایه 

یم یه اصال  حسابت؛ ی  توش حرفی  دیگه هڪش رو  ذارمیم خودم چیر

  چقدر  نمببی بگو  حاال  نباشه،
ّ
 ؟نظرته مد
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 و  هم رس  پشت هڪزد؟! مخاطب تمام این اراجیفی با من داشت حرف یم

 هڪ شد یم رایصی  دلش چطور ! بودم؟ من رد ڪ ردیف برام وقفه بدون

 رفتاری وقت هیچ یادمه، هڪ جایی  تا ! بشمره ڪوچ ڪ رو  من اینطور 

 در  انقدر  من! هستم ڪپول آدم من هڪه باش این بیانگر  هڪ ردمڪن

 با ! نم؟ڪ مهریه درخواست ازش و  بزنم زنگ هڪ بودم حقیر  رشنظ

 گذاشتم  رو  هاشحرف تمام هم باز  گرفتم  دل به ازش هڪ ناراحنی  یهمه

 ترمیمش خواد یم ها حرف این با  حاال  و  ستهڪش غرورش هڪاین پای به

 .باشه ڪیمون مسلپش هم یمڪ و  مهربانانه لحنم ردمڪ سیع نه؛ڪ

 و حرفام نهڪن نم،ڪ اذیتت مڪستم یه بهزاد جان، من فقط خوا_

؟  جدی  ؟فرستادی من واسه چیه ڪپیام این گرفنی

 

هام رو نشنیده انگار باز رفته بود توی قالب غد و مغرورش، اصال صحبت

 منم آره گهیم االن هڪدادم گرفته بود، داشتم خودم رو دلداری یم



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

745 
 

 رسم توی ڪپت مثل  قبل از  تر خشن صداش هڪ ردم؛ڪیم شوچی 

 :شد وبیدهڪ

، نشنیدی چ  گفتم خانوم؟ فقط یه رقم بگو، انقدرم وقت من_ و نگیر

 .بزنم حرف تلفن پشت ساعت یه هڪ نیستم ار ڪیر  خانوم ار ڪمثل رس 

 

ی تمومه، یعنی دیگه برو بمیر سارا  ی جدیه، یعنی همه چیر و این یعنی همه چیر

ی مسعودی، یعنی   بهشعراج  باهات خوامنیم حنی  هڪ انقدر برام حقیر

 ...یعنی  بزنم، حرف

ام تند تند ی سینهشد، قفسهگلوم داشت از فشار بغض از هم دریده یم

ی یم   !...سوختیم ڪهام از هجوم اشرفت و چشمباال و پاییر

ی  نم؟ڪاگه حرفی نداری من قطع _  هر  پس ردیا،ڪ وتڪس خودت ببیر

اض نداری حق ردمڪسابت واریز ح  به هڪ مبلیعی   .نی ڪ اعیی
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 و  ید ڪهای ممتد، بغضم تر با قطع تماس و شنیدن صدای بوق زمانهم

 .شدند جاری صورتم روی گونهسیل هامڪاش

 ...زدمیم فریاد  خدا  برای رو  هامگله  و  ردمڪهام رو بلند بلند گریه یمدرد 

ی  عاطفی و ذهنم داشت روحم خسته و بیمار شده بود از این همه درگیر

 !متناقض ار ڪاف همه این هجوم از  رد ڪفرسایش پیدا یم

 شده بودم! چندین حس مختلف رو هم
 
زمان با هم تجربه دچار چندگانگ

 هم لحظه ڪی در ! بود؟ چ   پس نبود  جنون خود  اگر  این و  ردمڪیم

 هم و  دادمیم حق بهش هم بودم، متنفر  ازش هم داشتم دوست رو  بهزاد 

 تدوس هم بود  آغوشش تنگ دلم هم ردم؛ڪرحم خطابش یمیر  و  ظالم

 ...نمڪ اشخفه خودم هایدست با  داشتم

 ردم،ڪیم نگاه هڪای تا صبح توی خونه راه رفتم و به هر گوشه

 جلوی مستند  فیلم ڪی مثل اینجا  بود  اومده هڪ رو  باری چند  خاطرات

م دیوارهای خونه تما نجڪ ها دیوونه  مثل! اومد دریم نمایش به هامچشم
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 مرور  بودم گذرونده  بهزاد  با  هڪنشستم و لحظات خوب و بدی رو 

 بود  اینجا  عجیب و  ردمڪیم خودآزاری رسما  داشتم ار ڪ این با  ردم؛ڪ

  معنی  داشتم حاال ! بردمیم لذت خودم دادن آزار  از  هڪ
 
 عالیم هم دیوانگ

 .ردمڪیم ڪدر  خونم و  گوشت  تمام با  رو  دارد 

 داشت بهم مزه یمامشب قطعا دیو 
 
یه داد!  انه شده بودم و این دیوانگ

ی عشفی نشستم و بر جنازهخندیدم؛ گایه یمراه رفتم و به حال و روزم یم

 .ردمڪیم سوگواری شد  سیی ڪخا و  سوخت نگرفته پا  هنوز  هڪ

 شدم اینستاگرامش یصفحه وارد  صدبار  رفتم، لنجار ڪتا صبح با خودم 

 دقیقه چند  باز  و  ردمڪو هربار آنفالوش  ردمڪ مرور  رو  هاشپست و 

 شڪبال  و  ردمڪ ڪچ  رو  تلگرامش پروفایل یه! ردمڪ فالوش بعد 

 رو  گوشیم  هم آخر  در ! ردمڪ آزادش بعد  لحظه چند  باز  و  ردمڪ

ی  روی و  ردمڪ خاموش  اناپهڪ روی هم خودم گذاشتم،  سالن وسط میر
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ه و  گرفتم  بغل مڪمح رو  زانوهام و  نشستم ی صفحه به شدم خیر

 !خاموش گویسی 

ی طور  ی  هامڪپل م،بود غرق خیال و  ر ڪف توی هڪهمیر  از  شده سنگیر

ییر  عالم به و  افتادند  هم روی به مڪ مڪ غم بار   دیگه و  رفتم خیر

ی ی  .نفهمیدم چیر

 

 گردنم  و  بودم ولو  اناپهڪ روی هڪصبح در حایل از خواب بیدار شدم 

 .ردڪیم درد  بدجور  خییل

 ڪی هڪاناپه نشستم و در حایل ڪ روی همونجا  خسته و  سلڪ

 نار ڪ صورتم جلوی از  رو  مواجم موهای سته،ب ڪی و  بود   باز  چشمم

ه دیوار  روی ساعت به و  زدم  داشتند  هڪ ها عقربه دیدن با  شدم، خیر

 زنگ صدای شدن بلند  و  دادند یم نشون رو  دقیقه ده و  دوازده ساعت
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ل گوشیم رو روشن او  هڪ دونستمنیم و  شدم بلند  جا  از  هراسون آیفون،

 !بدم جواب آیفون زنگ به یا  نمڪ

 اول هڪخره با دوباره به صدا دراومدن زنگ آیفون، مجاب شدم باال 

 رو  گویسی   تعجب با  رسیدم هڪ آیفون به بدم؛ رو  در  پشت فرد  جواب

 :برداشتم

 ؟بله _

 روی بود  پوشونده رو  صورتش نصف تقریبا  هڪ رو  بزرگش دودی ڪعین

 :بخند جواب دادل با  و  گذاشت  موهاش

خاله؟ تو  جایی ڪمعلوم هست _  شد  عمر  نصف هڪ جون خاله دخیی

 .بودی خاموش و  زد  زنگ بهت هڪ بس

 وقنی  باشه، نندهڪقانع هڪ بدم بهش جوایر  چه االن هڪمونده بودم 

اشم، تونمنیم ایبهانه هیچ دیدم   یبهانه همون به ناچار  بیی
 
 همیشگ

 :شدم متوسل
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 نبود  خوب زیاد  حالم گوشیم،  رد ڪ راستش دیشب شارژ تموم_

 .بزنمش شارژ  به دشمبلن نگرفت امحوصله

 بس رد،ڪ گیر   موهام وسط همونجا  هڪ شیدمڪو دسنی توی موهام 

 .بودند خورده گره  هم به هڪ

 :گفت  شیطویی  لحن با  و  اومد  شڪهاش بیشیی لب

 شڪ به دمیم قول تو، بیام نڪخواد درو باز باشه، حاال اگه دلت یم_

 .نگم اومدم باال

 .اش بلند شدو صدای قهقهه

 

دن د زمانهم  :گفتم  اخطارگونه ن،ڪدرباز  یمهڪبا فشی

، بیار  صداتم ندیدتت، شڪخب بابا، بیا باال تا _ ی ی ڪسا پاییر  آپارتمان نیر

، هڪ  !داری ار ڪ من با  هڪ فهمیدند  محله لڪ هیچ 

 .با همون لبخند روی لبش چشیم گفت و وارد شد
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 ایی هقدم با  هم بعد  گذاشتم،  باز  یمڪآیفون رو گذاشتم و در رو گویسی 

 رو  در  شدم، واردش و  ردمڪ یط رو  خوابم اتاق تا  سالن طول رسی    ع،

 .شدم مناسب لباس ردنڪ پیدا  مشغول عجله با  و  بستم رسم پشت

ی  ی ی چیر اهن ڪی اومد، دستم جلوی هڪاولیر  زانو  زیر  تا  فون مدل بلند  پیر

ی بلندی داشت و  اربنی ڪ آیر  رنگ به  فقط بود، ساده امال ڪبود، آستیر

 اینقره ڪسگ ڪی هڪ شد یم بسته مرشڪ دور  ڪشم مربند ڪ ڪی

 .داشت بزرگ

اهن رو برانداز یم  و  ورودی در  شدن بسته صدای هڪ ردمڪداشتم پیر

 :خورد گوشم  به امیر  شاد  صدای هم بندش پشت

_ ،
ّ
ت لخت نباشه به رس  موقع یه ها؛ تو  اومدم صاحبخونه؟ جایی ڪیااّلل

 .گناه بیوفتیم
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اهن آیر یر معطیل مشغول پوشیدن همو   ڪمش ساپورت با  اربنی ڪن پیر

ی  در  و  شدم زخییم  درست رو  مربندمڪ ڪسگ ردمڪیم سیع هڪاین حیر

 :دادم رو  امیر  جواب بندازم جا 

ی االن میامبیا تو پشخاله، من تو اتاقمم، دارم لباس یم_   .پوشم، بنشیر

 رنگ به هایی گل   با  سفید  رورسی ڪی و  ردمڪ جمع لیپسڪموهام رو با 

اهن ون اتاق از  و  گذشتم  ردنڪ آرایش خیر  از  ردم،ڪ رسم مپیر  .رفتم بیر

 .ردڪایستاده بود وسط سالن و به در و دیوار نگاه یم

 .نمڪسالم امیر آقا، خوش اومدین، بفرمایید بنشینید خواهش یم_

 :ردڪمن نگاه چشم از در و دیوار برداشت و به 

خاله، ممنون_  .سالم دخیی

ی مبل نزدی ورانه لبخند  با  و  شستن شڪروی اولیر  :گفت  من به رو  ایرسی

خاله، هوا رسده_  .هادخیی

 .هازمستونه هڪبله خب، طبیعیه، مثل این_
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 ؟دیشب بوده پیشت شڪ_

س خش  افتاد، جونم به دلشوره و  شد  ڪتا این حرف رو زد دهانم از اسیی

 ڪمردم و  پریده شدت به رنگم هڪتونستم حدس بزنم یم وضوح به

یس پر  نگاه. شده اد گش  هم هامچشم  پیدا  برای انداختم اطراف به اسیی

ی  امیر  بود  شده باعث هڪ عالمنی  یا  نشونه ردنڪ  من از  پرسشی  همچنیر

ی وقنی ! نهڪب ی  :دادم جواب زیادی اضطراب با  نخورد  چشمم به چیر

 شما  یخونه همه هڪدیشب   من؟ پیش بیاد  خواستهیم یڪنه، _

ی  خاطر  به نبود، خوب حالم منم بودند،  تنها  هم االن تا  نیومدم، همیر

 !بودم

 

 :داد ادامه و  رد ڪ ڪوچڪ ثڪم

، من این ذهنیت برام به وجود اومد آخه گفنی داری لباس یم_  هڪپویسی

 .رییم زیرآیر  داری ردهڪن خدایی  نهڪن



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

754 
 

شدند، ابروهام باال پرید و با انبویه هام دیگه از این بیشیی گشاد نیمچشم

 :از تعجب جواب دادم

؟ حالت خوبه؟ من سارام، دخیی خالهداری یم چ  _
 

 !اتگ

 :ابروهام رو به هم گره زدم و با دلخوری ادامه دادم

 حرفایی رو ازت نداشتم، ف_
ی  فقط ردمڪیم ر ڪاصال انتظار همچیر

م دیگه شدی! این آد یه ال ڪ هڪ بینمیم حاال  اما  شده، عوض ظاهرت

ی بزرگ به من، یم  !؟وفهیم اینحرفت یعنی یه توهیر

 به راست ڪبا تموم شدن صحبتم دیگه نایستادم تا جوابش رو بشنوم، ی

خونه ی  از  ڪی روی سالن به پشت و  زدم برق به رو  ساز چای رفتم، آشی 

ی  هایصندیل ی  روی رو  رسم نشستم؛ ناهارخوری میر  هامچشم و  گذاشتم  میر

 .تمبس رو 

 به داشت اینندهڪمشمئذ و  بد  حس و  ید ڪتر رسم داشت از درد یم

 .ردڪیم نفوذ  جانم و  روح عمق
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 دید  نه،ڪیم نگاه من به خراب زن ڪی چشم به داره امیر  هڪحس این

 ردمڪیم ر ڪف حنی ! داره تنها  زنان به نسبت جامعه هڪ غلظ امال ڪ

های دیشب بهزاد حرف و  باشه نقشه و  طرح با  نهڪمم هم اومدنش باال 

 .نبود تأثیر یر  رمڪهم روی این طرز ف

 یزاویه از  موضوع به و  بزنم چشم به رو  خوشبینیم ڪعین ردمڪسیع 

 .نمڪ نگاه ایدیگه

 

 فڪ هایڪرسامی روی صندیل شدن شیدهڪبا شنیدن صدای 

خونه ی  روی امیر  انداختم؛ نگایه راستم سمت به و  ردمڪ بلند  رو  رسم آشی 

 .شیدڪ جلو  یمڪو صندیل رو  نشست صندیل

خاله، من منظوری نداشتم، به جون م_  دنیاش خوامیم هڪامانم دخیی

 اخالقیاتم یمڪ ڪی بودم، ور  اون چندسایل من بود، شوچی  فقط نباشه

 یه اونجام، جو  تو  هنوز  من طبیعیه، شوخیا  اینجور  اونجا  رده،ڪ تغییر 
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و ببخش، ازت من تو  نم،ڪ عادت اینجا  به باز  تا  شهڪیم طول مڪ

 .نمڪخواهش یم

 

ه صدا در اومدن آالرم هاش به نظرم صادقانه اومد، ضمن بحرف

ی چای به سمت چای  ها ابینتڪساز، از جا بلند شدم و به قصد ریخیی

 .رفتم

 

خاله، من_   !؟بخشی دیگهو یمدخیی

 

ی  مشغول هڪطور همون  رو  جوابش بودم ها انڪاست توی چای ریخیی

 :دادم

 جوگیر  همیشه نم؟ڪب تونمیم هم ایدیگه ار ڪم؟ نڪ ار ڪچ  _

  همون از  بودی،
 
  !بچگ
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، من همیشه زود تحت تأثیر قرار یمآره خب راست یم_
 

م، یگ  از  ڪگیر

 .همینه ضعفام نقطه

 به و  گذاشتم  سینی  توی قندون همراه به رو  چای از  پر  هایانڪاست

ی  روی رو  سینی  رفتم، طرفش  .تمنشس و  گذاشتم  ناهارخوری میر

 .تحت تأثیر نه، جوگیر _

 شم،ڪب و جورش باید  ماالن و  ردمڪ ناراحتت دیگه؛ نمڪ ار ڪچ  _

خاله، باشه ، تو  هرچ   دخیی
 
 .جوگیر  بگ

 .ای از خنده به هم بافتیمو ریسه

 

ی   به خورد، زنگ موبایلش برداره رو  چاییش انڪاست خواست هڪهمیر

ی  شلوار  جیب از  تڪفال  و  سخنی  ون تنگش جیر  لبخند  و  شیدشڪ بیر

 .چرخوند طرفم به رو  گویسی   یصفحه و  نشوند  لبش روی پهنی 

، مامانتهبب_ ی  .یر
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 حالم من هڪ بگو  و  بده جواب شما  نم،ڪو روشن یادم رفت گوشیم_

 .خوبه

 .خب خودت جواب بده دیگه_

ی حرفم، ویل با این ف ی و نگفیی ی گفیی  از  بهیی  گفتنش  هڪ ر ڪمردد بودم بیر

 :گفتم  نگفتنشه،

ی اومدنتون باال  از  شڪرار نشد مگه ق_ ی  ؟نفهمه چیر

به  :خنده جواب دادبا ته ی آرویم به پیشونیش زد و ضی

 .باشه باشه ردم،ڪ فراموش لڪآخ، اصال به _

مغ جواب 
َ
و بعد هم تند و دستپاچه در آخرین لحظه، با صدایی آهسته و د

 :داد

 ؟بله خاله جان_

 .جواب ندادچ  بگم به خدا خاله، خییل زنگ زدم ویل _
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ه شده بودم و با شنیبا تعجب به لحن ناراحت و چهره دن ی محزونش خیر

 ذاره،یم ار ڪرس  رو  مامانم داره هڪ فرضیه این لحظه هر  الماتشڪم

 .گرفتیم قوت ذهنم توی

 سارا  درمورد  ازش و  زدم رو  ها همسایه از  ڪراستش خاله، زنگ ی_

 .پرسیدم

 !؟آخه چطوری بگم_

 .جوش نزن خالهباشه، باشه شما _

 چمدون ڪی با  هڪ دیده دیروز  هڪنه به خدا، گفت سالمه، گفت _

ون، رفته خونه از  زرگب  گفته  هم سارا  ره،یم جا ڪ هڪ پرسیده ازش بیر

 .تایلند رهیم داره

 :گفت  چ   شنیدم منم هڪمامانم جوری پشت تلفن فریاد زد 

؟ تایلند؟ جهنم بهیی از اون خراب شده نبود؟ ای خدا م_ و مرگ بده نچ 

 !از دست این دخیی 
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 :با تن صدای بسیار آرویم رو به امیر گفتم

 داری االن توام بودم، خواب و  امخونه من بگو  و،مامانم نڪذیت نا_

 .خونه گردیبریم

 .داد ادامه صحبتش به و  داد  ونڪرسش رو به عالمت باشه ت

بنده  هڪ ردهڪن بدی ار ڪ حاال؟ نی ڪخاله جون، چرا انقدر داغ یم_

 .خدا

 .بله حق با شماست_

 زدم، و خونش زنگ مدماو  هڪ االن! راسنی  اِ  ندارین؟ ار ڪباشه دیگه _

 خاموش گوشیش  و  بوده خواب و  سالمه هڪ گفت  و  برداشت خودش

ی  بوده،  .همیر

 .رفت هوا  به اشخنده ڪبعد هم شلی

 به تولید  از  و  آبدار  فحش چندتا  داره مامانم االن هڪزدم حدس یم

 .شدیم بیشیی  لحظه هر  اشخنده چون نه،ڪارش یمنث مرصف
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 روی رو  موبایلش و  رد ڪمامانم خداحافظی ی روی لبش با با همون خنده

ی   .گذاشت  میر

 

ه ی به قول خاله قبال زیاد اهل بگو بخند نبود، اما حاال... انگار اون دخیی

، زیادم بد نبوده! حداقل تونسته اخالقجون، گیس بریده
 
های ی فرنگ

 .مزخرف امیر رو تغییر بده

 عریضه، دننبو  خایل برای هم من و  رد ڪداشت با لبخند نگاهم یم

 .نوشید چاییش از  ایجرعه. زدم روش به لبخندی

 به این روی مامانت_
 
ده سالگ ی  ندیده بودم، تقریبا از دوازده سیر

 
و از بچگ

  برام مڪبعد، یه 
 

 .داشت تازگ

 :با لبخند جواب دادم

 ؟ذاریدیم دست حساسه روش هڪن بود، چرا رو مسائیل تقصیر خودتو _

 ؟حساسه؟ یا نه، رو تایلند رفتنت حساسهآهان، یعنی مامانت رو تو _
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 .رفت هوا  به اشخنده ڪو باز شلی

 ڪچ  و من مدام ده،یم نشون نشڪاین روزا خییل داره نسبت به من وا_

درشتم رو  و  ریز  خواستگارای لیست بینمشیم هڪ هم بار  هر  و  نهڪیم

 التڪمش مڪ خودم نه،ڪیم امخسته داره دیگه نه،ڪبرام قطار یم

 .قوز باال  قوز  شده اراشڪ این با  مامانمم دارم،

 .جدی شد

؟ڪدی تو زندگیت دخالت چرا؟ چرا اجازه یم_ ی  و  مستقیل خانوم یه تو  یی

 !تایلند بری تنها  بخوای اگه حنی  نداره، ارتباط سڪ هیچ به اراتڪ

 به پهنای صورتش، روی لبو باز لبخن
 

 .هاش نقش بستد بزرگ

 له و ما هم توی خانوادهبه هر حال اینجا ایرانه پشخا_
 

ی سننی زندگ

 و  حرفا  هڪ دونمیم چون دم،یم حق مامانم به حدودی تا  منم نیم،ڪیم

  تنها  خاطر  به رو  زیادی زبونای زخم
 

 طرف از  داره من، ردنڪ زندگ
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 فرستاده رو  شما  چطور  هڪ نمڪ، تعجب یمنهڪیم تحمل اطرافیان

 !من دنبال

ی به هم قالبدست ه چای انڪاست به و  رد ڪ هاش رو روی میر  .شد خیر

 اضار  خودم من بیام، من هڪخواست داداشت نبود، مامانتم نیم_

 .بیام هڪ ردمڪ

ی این  شد یم بلند  صندیل روی از  هڪصورتش رو به سمتم چرخوند و حیر

 :داد ادامه

 این تو  هم خودت ن،ڪنباش، اصال هم به حرفاشون توجه ننگران _

 این نڪ ول دی،یم بها  حرفاشون به چون مقرصی، حدی تا  جریانات

 شهیم پیدا  ڪی باالخره نی ڪب ار ڪ هر  ما  یجامعه تو  رو، بازیا  ڪزنخاله

 اونا  به توجه یر  تو  پس بذاره، عیب روت و  بزنه حرف رست پشت هڪ

خاله و  از  و  نڪب رو  خودت ار ڪ ، من و تو دخیی زندگیت لذت بیر

، اینایم و همپشخاله
 
 امر  یه باشیم داشته رتباطا هم با  هڪبازی بچگ
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،ڪ پنهانش نڪن سیع طبیعیه، امال ڪ  بدتری رایڪف اینجوری چون نی

هیم لڪش درموردت  .گیر

 

، از روی صندیل بلند شدم و با هم به سمت در  من هم به تبعیت از امیر

 :گفت  خونه از  شدن خارج  از  قبل و  رد ڪ، دررو باز ورودی رفتیم

خاله، نڪ ر ڪبه حرفام ف_   خودت هواس دخیی
 

 .نڪ زندگ

 .نمڪیم ر ڪباشه حتما بهش ف_

 

ون رفت و خواست خداحافظی  ی انگار  هڪ نهڪاز در بیر ی  یادش چیر

 :چرخید طرفم به اومد،

ی انقدر ذهنم_ ادم ی قضیه اصل از  هڪ ردیڪو درگیر مسائل فلسفی ببیر

 ڪوال ڪی ما، مامانامون به افتخار ورود من رفت، ناهار بیا خونه
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ی قورمه ناهار  امروز  نمڪ ر ڪف ز،دیرو  از  ردنڪ ی  با  باشیم داشته سیر

، سوپ  .گرسنمه  خییل من هڪ بیا  زود  شیر

یقورمه یلمهڪهام از شنیدن لب ی  .اومدند شڪ شیر  سوپ و  سیر

 .باشه، حتما زود میام_

 .فعال بای_

 .ظخداخاف_

 خدا  انگار  دادم، یهڪها رفت و من هم در رو بستم و بهش تبه طرف پله

 رو  حالم هاشحرف بزنه، اسایس تلنگر  ڪی من به تا  بود  رستادهف رو  امیر 

 توی جدیدی تصمیمات داشت ذهنم توی و  بود  ردهڪ خوب شدت به

 .گرفتیم قرار  اهدافم لیست

 راست یم
 

، باید برای خودم زندگ باید از زندگیم لذت  نم،ڪگفت امیر

م، یر خیال حرف مردم، یر  خیال یر خیال قضاوت اطرافیان، اصال... بیر

 یر 
، حنی  ...خیال بهزادعشق و عاشفی
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 هڪ خواستنیم و  بود  ردهڪقلبم رسسختانه روی اسم بهزاد استپ 

 هڪ خواستیم ازم و  رد ڪیم نگاه بهم ملتمس هایی چشم با  بشه، رد  ازش

 از  هڪخیال شدن بهزاد بشم! ویل من با اعتماد به نفش یر  خیاِل یر 

ی همچن و  بودم گرفته  امیر  هایحرف  بهزاد  دیشب هڪ مزخرفایی  یادآوری یر

 به وتڪس مهر  و  گذاشتم  دلم یخواسته روی پا  بود، داده خوردم به

 .زدم هاشلب

 قابل برام عنوان هیچ به دیگه آورد، بار  به دیشب هڪبا اون افتضاچ 

ی توی دنیا واالتر از عزت نفس و شخصیت ی قبول ی  ڪنبود، هیچ چیر

 نشونه رو  من نفس عزت هاشحرف تیر  با  بهزاد  دیشب نیست، انسان

 .نبود بخشش قابل اصال  این و  رفت

 رفتم اتاقم طرف به بودم ردهڪ اتخاذ  هڪرسخوش از تصمیمات مهیم 

چه رسیعیی هر  رو  خودم نگرفته رو  دامنم مامانم خشم تا  و  بشم آماده هڪ

 .ی خاله برسونمبه خونه
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 هیچ ر ڪرو شو خنده گذشت و خدا  ی خاله با شوچی اون روز خونه

 !نبود تأثیر یر  هم زندایی  نبود  البته نیومد، میان به ایآزاردهنده حرف

شب به اضار خاله همونجا خوابیدم و بدبختانه صبح خواب موندم! تا 

شیم نگاه انداختم، مثل برق گو   یصفحه به و  ردمڪهام رو باز چشم

 تخت یلبه روی هڪهام ها از جا پریدم و به طرف لباسگرفته

 پوشیدن مشغول تند  تند ! شدم ور حمله تقریبا  بودم ردهڪ آویزونشون

 دیشب خاله و  مامان هڪ ردمڪ ر ڪخداروش و  شدم رورسیم و  مانتو 

 قبول بخوابند  من نار ڪ و  اتاق این تو  هڪ ردند ڪ اضار  هرچقدر 

 خوابیدند  شوهراشون پیش و  خودشون اتاق تو  و  رفتند  هم اونا  ردم،ڪن

 انداخته راه به زیاد  یعجله خاطر  به من هڪ دایی ص و  رس  این با  وگرنه

 .شدندیم بیدار  صد  در  صد  بودم،
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 رویروبه دیوار  روی شده نصب قدی یآیینه توی خودم به وتایهڪنگاه 

هام از ریزش ریمل زیر چشم حاصل هایسیایه دیدن از  و  انداختم تخت

 به مردڪ سیع. رفتم وا  بود  ردهڪ ها خوردهڪتڪ شبیه رو  قیافم هڪ

ی  با  چون باشم توجهیر  موضوع این  .شدیم رجوع و  رفع صورتم شسیی

ون، به سمت پنجرهبا شنیدن صدای آهسته  رفتم تخت نار ڪی ای از بیر

د توی حیاط سفی ورزیسی  لباس با  هڪ بود  امیر  زدم، نار ڪ رو  پرده و 

 .بود ردنڪمشغول نرمش 

 انداختم، رو  پرده نهببی داغون و  درب یقیافه  این با  رو  من هڪقبل از این

ون و  برداشتم اتاق یگوشه  از  رو  یفمڪ   .رفتم بیر

 و  رس  یر  هم و  باشه رسعت نهایت در  ردمڪیم سیع هم هڪهایی با قدم 

طرف رسویس بهداشنی  به و  گذشتم  اینا مامان و  خاله اتاق نار ڪ از  صدا،

 و  دست به آیر . رفتم بود  امیر  اتاق رویروبه دقیقا  و  سالن انتهای هڪ

ون و  زدم صورتم  خونه از  و  رفتم ورودی در  سمت به عجله با  اومدم، بیر
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 از  هڪ رو  هامفشڪ و  بستم رسم پشت آروم خییل رو  در . شدم خارج

رداشتم و به ب در  نار ڪ فشی ڪ جا  روی از  بودند  هم بلند  پاشنه بد  بخت

ی  دقت نهایت با  شد یم منتیه حیاط به هڪ ایپله تا  پنج از  ردم؛ڪپا   پاییر

ی  حداقل ویر  و  هیر  این توی هڪ فتمر   .نخورم زمیر

 ردنڪ نرمش از  دست رفتمیم طرفش به داشتم هڪامیر با دیدن من 

 .ردڪ سالم پرانرژی و  برداشت

خاله_  ؟سالمنی  به جا ڪی گرایم، صبح به این زودی سالم بر دخیی

 ماشینم سوئیچ دنبال یفمڪ توی هڪروش ایستادم و درحایل روبه

 :دادم رو  جوابش گشتمیم

، دارم یم_  موندم هم خواب امروز  تازه دیگه، ار ڪرم رس سالم، صبح بخیر

 !؟پس گوریه  دومڪ سوئیچ این اه دارم، عجله شدت به و 

 ردم،ڪارت یمبید حتما  ار ڪری رس دونستم چه ساعنی یممن اگه یم_

 ؟نیست سوئیچت شده؟ چ   حاال  بیدارم، هڪ وقته خییل من آخه
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ی   از  سوئیچ نردڪناامید از پیدا   لحنم و  شیدمڪ دست یفمڪ گشیی

 .شد عاجزانه

، مطمئنم _ ی  گذاشتمش  دیروز  هڪنیست، انگار آب شده رفته توی زمیر

 هم بر  و  دور  این نیست، هڪ نیست گردمیم هرچ   االن اما  یفمڪ توی

 خونه برم باید  هنوز  تازه حاال، نمڪ ار ڪه آژانس نیست، چ  ڪ

 .موندمیمن دیشب اشڪ ای نم،ڪ عوض لباسامم

 

تش رو باز یر   به دو  حالت با  هڪ حایل در  و  رد ڪمعطیل زیپ سوئیشی

 :گفت  رفتیم خونه سمت

 .بمون االن اومدم_

 راحنی  به االن و  ردمڪهام استفاده نیممن هیچ وقت از مرخض

م تماس تڪونستم با رسی تیم  مرخض برام رم،نیم امروز  هڪ بگم و  بگیر

 اون خاطر  به نهڪ ر ڪف بهزاد  هڪ خواستنیم دلم اصال  اما  نند؛ڪ رد 
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 موضوع این از  داشت هڪ زیادی بینی  خودبرتر  علت به ت؛ڪرسی  نرفتم

 پای به گذارهیم رو  غیبتم ار،ڪرس  نرم امروز  اگر  هڪ داشتم اطمینان

 االن و  خوردم عشفی  ستڪش من و  بده ستڪن رو شم تونسته هڪاین

 .نرفتم هڪ بوده بد  حالم حتما  هم

 هڪ درسته انگار، نه انگار  هڪاین یا  نیست مهم برام ال اص هڪگم نیم

 خییل بابت این از  من و  رسیده بستبن به باهاش عشقیم یرابطه

ی  و  ناراحت   قطعا  ویل شدم غمگیر
 

رم گذانیم هرگز  من و  داره ادامه زندگ

وزی حس بهزاد  هڪ  ستڪش ڪی مثل من با  و  بده دست بهش پیر

 .نهڪ رفتار  خورده

ی این رابطه، برای نگهرو برای نگهمن تمام تالشم  ی این عشفی داشیی داشیی

 هڪ ایرابطه نداشت، ایفایده اما  ردمڪ بود  آزار  و  غم رسارس  برام هڪ

ی رسانجامش براش، نهڪ تالش نفر  ڪی فقط اون در  ی ت سڪش جز  چیر

ها رو به خاطر ها رو، تمام اون اذیت شدنو تبایه نیست، من تمام سخنی 



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

772 
 

 نشد  حاضی  حنی  اون ویل خریدم جون به داشتم ستدو  رو  بهزاد  هڪاین

ه، فاصله قدرتش موضع از  قدم ڪی   !...قدم ڪی حنی  بگیر

ی اف ی  شلوار  ڪی با  آماده و  حاضی  امیر  هڪ بودم ار ڪتو همیر  آیر  جیر

اهن روشن، ت هایفشڪ و  ڪمش چرم اپشنڪای و سورمه پیر  اسی 

ی  ها پله از  ڪمش ی  دزدگیر  اومد، پاییر  باز  ریموت با  رو  در  و  زد یم رو  ماشیر

 :ردڪ

 .بی  بریم تا دیرتر از این نشده_

 

ی شوهر خاله شدیم   و  بود  سفید  پارس ڪی هڪهمراه هم سوار ماشیر

ی  امیر   .موت بستری با  رو  در  و  رد ڪ خارج حیاط از  احتیاط با  رو  ماشیر

ی  با  شده دیرت خییل اگه نظرم به ات؟خونه برم؟ جا ڪخب االن _  همیر

 اوضاع هڪاین هم رئیست پیش میاری ایبهونه یه هم ه،بهیی  بری لباسات
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 قلق بودیم، رئیس زمایی  یه خودمون ما  ناسالمنی  باالخره شه،نیم تر وخیم

 .دستمونه رئیسا 

 

 .هام شداز لحن حرف زدنش لبخند مهمون لب

 نیمڪهای جنابعایل گوش یمباشه پس جناب رئیس اسبق، به توصیه_

 تنبیه لباسام، خاطر  به بده گیر   بهم ئیسمر  اگه ویل تڪرسی  بریم دیگه،

 !باشم گفته  پشخاله، انتظارته در  سخنی 

ی  در  ار ڪ زیر  از  ار ڪراه دارم بده ن،ڪای بابا حاال بیا و خویر _  رفیی

 به میام خودم اصال  بریم؛ باید  جا ڪ ببینم بده آدرس حاال  دم؟یم یادت

 ؟خوبه نم،ڪیم صحبت باهاش َولیت عنوان

 .نهڪیم توبیخم درجا  هڪشما رو ببینه _
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 با  رو  ما  وقنی  احتماال  داره، ازت پری دل چه هڪو تو دلم گفتم خیر نداری 

 از  و  بیاره تو  رس  هم بالیی  یه شاید  نه،ڪیم اخراج ال ڪ رو  من ببینه هم

 .اومد شڪهام لب رها ڪف این

 و  ارمڪ مورد  در  هم با  تڪآدرس رو بهش دادم و تا رسیدن به رسی 

 .ردیمڪ صحبت رئیس عنوان به هزاد ب البته و  تڪرسی 

 

 به رو  بود  نشسته لبش روی هڪ لبخندی با  و  داشت نگه تڪدم در رسی 

 :ردڪ من

 ؟بیام باال یا نه_

 .نه ممنون، من دیگه برم_

 

ی رو باز   بغل یآیینه توی از  هڪخواستم پیاده بشم  و  ردمڪدر ماشیر

 رد م و  ایستاد  ما  رس  پشت درست هڪ دیدم رو  زردرنگ شڪتا ڪی
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 نمڪ نگاهش غریبه ڪی چشم به داشتم سیع روزها  این هڪ آشنایی 

 .شد پیاده ازش

ی  از  پام ڪی ون ماشیر  دوباره تونستمیم نه بودم، راه وسط دقیقا  و  بود  بیر

 .شدن داشتم پیاده جرأت نه و  بشم سوار 

خاله؟ مش_ ی شده دخیی ی  ؟اومده پیش یلڪچیر

 .بود دهر ڪ سؤال ازم یڪو ڪمش لحن با  هڪصدای امیر بود 

 لب به مصنویع لبخند  نزنم، دامن شڪش به این از  بیشیی  هڪبرای این

 :آوردم

 .شد منقبض پام یماهیچه لحظه یه نیست، یلڪنه نه، مش_

ی پیاده شدم و در رو بستم و   خم شدم و دستم رو روی  یمڪاز ماشیر

ی رفتهشیشه  .گذاشتم  ش پاییر

 .ادمد بهتون هڪبازم ممنون امیر آقا بابت زحمنی _
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ری، بیا برسونمت خویر االن؟ اگه خوب نیسنی زنگ بزن بگو امروز نیم_

احت خونه  .نڪات اسیی

 فشا ڪ مدل این به زیاد  فشامه،ڪنه، خوبم خییل ممنون، به خاطر _

 .ندارم عادت

 .بیارم راحنی  فشڪ برات اتخونه از  برم بده لید ڪوای خ یم_

س بودم و یم  بهزاد  هڪ تا قبل از اینخواستم امیر من به شدت دچار اسیی

 .ردڪیم نگرایی  ابراز  مصلحنی  انقباض یه خاطر  به اون و  بره ببینه رو  اون

 .خداحافظ لطفتون، از  رمڪنه خییل ممنون، نیازی نیست، بازم متش_

م اومد  پیش یلڪه مشباشه، پس اگ_  زنمیم زنگ بهت االن ن،ڪ خیر

 .بایسی  داشته و شمارم هڪ

 

 .حاال رد ڪ ول اگه ردمڪ غلظ یه نم نبود، نڪای بابا ول 

 .ممنون، باشه حتما، من برم دیگه خییل دیر شد، خداحافظ_
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 .باشه برو به سالمت، خداحافظ_

 

 االن هڪاشتم د انتظار  برگردوندم، رو  روم دلهره با  و  ردمڪقد راست 

 اما  ببینم نهڪیم نگاهم و  ایستاده رسم پشت اخم با  هڪ حایل در  رو  بهزاد 

 .دراومد آب از  غلط درموردش پیشبینیم اوقات غالب مثل! نبود 

ما  بودم، شده دچارش من هڪای با اون حجم از دلهره
ّ
 از  باید  االن مسل

! ته ته دلم بودم ناراحت غرینر  طرز  به ویل شدمیم خوشحال بهزاد  ندیدن

 چ   اسمش دونمنیم هڪ حش داد،یم جوالن داشت موذی حس ڪی

 دید  رو  من وقنی  خواستیم دلم رایی جو  ڪی هڪ دونمیم فقط! بود 

 دلم حنی  اما  بیاد  نظر  به احمقانه شاید ... و  نهڪ اخم بشه، عصبایی 

 به من و  نهڪ بارم آبدارش هایهڪتی اون از  تا  چند  هڪ خواستیم

 ! بخندم خوردنش حرص
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نت دارم نگران خودم یم  توی اینیی
 
شم، یادم باشه درمورد عالئم دیوانگ

 !نمڪتحقیق 

 

 و  شدم آسانسور  وارد  شدم، رد   الیر  از  و  شدم تڪساختمان رسی وارد 

دم رو  نظر  مورد  یطبقه یمهڪد  .فشی

 

 :اومد طرفم به عجله با  امینی  شدم هڪ تڪوارد رسی 

؟ تو  جایی ڪ_  اومد  هڪاین محض به نگو، هڪ عصبیه انقدر  رئیس دخیی

 چه این بابا  ای اتاقش، بری اول اومدی وقنی  گفت  و  گرفت  رو  تو  رساغ

 بیا  بدو ! سارا  هڪپا حسابت امروز ! حساسه؟ چقدر  دویی نیم آخه؟ یپیهت

 .نشده دیر  این از  بیشیی  تا  تو، برو 

 

 !های امینی ته دلم خایل شد، پس ما رو دیده بودبا حرف
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 :مبهوت جوابش رو دادمگیج و 

 .رمباشه عزیزم االن یم_

 ریزی یقهت بودند  ردهڪ یخ هڪهایی به طرف اتاق بهزاد رفتم و با دست

 .شدم وارد  لب زیر  اللیهبسم با   و  ردمڪ باز  رو  در  زدم، در  به

ه به من نگاه یم ه خیر  .ردڪروی صندلیش لم داده بود و خیر

 با  هامفشڪای ایجاد شده از برخورد دلهره امونم رو بریده بود و این صد

 .بود شده علت بر  مزید  هم اتاق فڪ هایتڪپار 

ش ڪنزدی ی  تر تمام هرچه قدرت با  صدام هڪ ردمڪ سیع و  ایستادم میر

دار  درونیاتم از  تا  باشه  :نشه خیر

 ؟من با  داشتید  اریڪسالم، _

 مڪهای صندیل رو محهاش دستهبیشیی به صندلیش لم داد و با دست

د، جوری یم  بودمیم دستش جلوی من االن اگر  ردمڪ حس من هڪفشی

 .ستڪشیم هم در  ڪخش چوب مثل رو  هاماستخوان قطعا 
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 اومدی دیر  ردی؟ڪ نگاه ساعت به اصال  مگه؟ نی ڪیم ارمڪ تو  ار؟ڪ_

 محل! آخه؟ وضعشه چه این اومدی، هم وضیع و  رس  چه با  هیچ، هڪ

 !؟ن رسیم یعنی چ  اڪم دویی یم! شده؟ تعریف برات اصال  ار ڪ

 دلیلیر  عصبانیت به نسبت هڪ ردمڪآب دهانم رو قورت دادم و سیع 

س و   .بوده االن تا  هڪ باشم سارایی  تریناوتتفیر  موقعمیر  اسیی

 بمونم، همونجا  شب هڪمن دیشب جایی مهمان بودم و مجبور شدم _

نرفتم  نشه دیرم این از  بیشیی  هڪاین برای و  موندم خواب امروز  متأسفانه

خوام، ام برای تعویض لباس، با همینا اومدم و بابتش ازتون عذر یمخونه

 فرم لباس نپوشیدن هڪاریم و نه معامله خوشبختانه امروز نه بازدید د

 .نهڪ ایجاد  یلڪمش

روم ایستاد، با تن بم از روی صندلیش بلند شد و به سمت من اومد، روبه

 :بارید گفتیم لماتشڪ ڪت ڪت از  حرص هڪصداش و درحایل 

 ! نی ڪیم نطق ردی؛ڪزبون باز _
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 وارد  فشار  دستم فڪ به هامناخن با   و  بودم ردهڪهام رو مشت دست

  رو  امرفته دست از  آرامش تا  گذاشتم  هم روی ڪپل ثانیه چند  ردم،ڪیم

 هایڪپل. ندم بهزاد  دست ایبهونه تا  بشم مسلط خودم به و  نمڪ پیدا 

 ردم،ڪه هم آغویسی داشتند از هم جدا ب میل عجیب هڪ رو  لجبازم

 .نمڪ برخورد  قدرت موضع از  هڪ ردمڪ سیع و  ردمڪ صاف رو  صدام

 طرز  نمڪنیم ر ڪف ردم،ڪبنده بابت قصورم عذرخوایه  جناب رئیس_

 !باشه درست ردنتونڪ صحبت

 

 ڪت و  برد  فرو  رنگش ایسورمه تانڪهاش رو توی جیب شلوار دست

 ردنڪ معنای حرص خوردن و مسخره بیشیی  هڪ آورد  لب به ایخنده

 .ردڪیم القا  آدم به رو 
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و... انقدر این یارو  شنوم، جناب رئیس و قصور نه بابا، حرفای جدید یم_

روت تأثیر گذاشته؟ البد عشق قدیمیته ها؟! من تو زندگیم اشتباهات 

 باوری قابل غیر  طرز  به هڪ هسنی  خطایی  ترینبزرگ تو  ویل ردمڪزیادی 

 .مشد بتڪمرت

 

م یاسهڪدیگه داشت  یز  هاشحرف با  رو  صیر  نفس مدام رد،ڪیم لیر

ی  وریڪ گره  و  شیدمڪیم عمیق  هر  با  حالم بود، انداخته خط ابروهام بیر

 به ایآزاردهنده حس اشجمله هر  شنیدن با  و  شد یم دگرگون اشلمهڪ

 .شدیم تزریق وجودم

ی چند ساننی ازش فاصله این در  این از  بیشیی  اگر  هڪ ردمڪاحساس یم

 زیر  احساسات هاشصحبت با  هم اون و  نمڪبایستم و نگاهش 

لمڪ از  هامدست شاید  بده، ڪقلقل رو  من سیی ڪخا  و  بشند  خارج نیی

ی   بغل برای مثال   بنابراین نند؛ڪ باز  آغوش مغرور  حجم اون گرفیی
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  از  تا  نمڪ ڪتر  رو  انڪم رسیعیی  چه هر  هڪ دیدم این در  رو  مصلحت

ی بشهج بعدش تبعات  .لوگیر

ی اف  خونشدی یمڪ هڪ لحنی  با  م،ڪدیپلماتی ار ڪدر راستای همیر

 :گفتم  بهش رو  بودم ردهڪ چاشنیش

 درمان به نیاز  مریضه، ذهنت تو  متأسفم، برات هڪتونم بگم قط یمف_

 !داری

 شدن لود  اثر  در  دونستمیم هڪی مبهوتش بعد هم بدون توجه به چهره

به این روز در اومده بهش پشت  من هایحرف تحلیل  برای ذهنش

 .رفتم ورودی در  طرف به مڪمح هایی قدم با  و  ردمڪ

 

 برای رو  دهانش هڪ امینی  به توجه بدون شدم خارج هڪاز اتاق بهزاد 

 .رفتم اتاقم به بود  ردهڪ باز  سؤاالتش پرسیدن
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ی  روی رو  یفمڪبه محض ورود   آوار  صندیل روی تقریبا  و  ردمڪ پرت میر

 .شدم

 به هڪ خواستمیم ابلهانه امال ڪم تحلیل رفته بود و تمام انرژی

 راه راحت نباهاشو  تونستمنیم مثال ! بدم ربطش دارمپاشنه هایفشڪ

ی  خاطر  به برم  به موضوع این و  ندارند  رو  وزنم تحمل توان زانوهام همیر

قره تڪرسی  این هایاتاق از  ڪی توی هڪ فردی به عنوان هیچ
َ
ست  م 

 !نداره ارتباط

بیش از خودم رایصی بودم، به هرحال اگه نتونستم جواب دندان  و  مڪ

 ڪی نظرم به این و  ردمڪن هم نشینی  عقب الاقل بدم بهش نی ڪش

 !بود بزرگ موفقیت

 

 ردنڪ روشن با  و  زدم پس رو  امدهنده فریب و  متناقض ار ڪاف

وع امپیوتر ڪ  بهزاد  حریص لحن و  جمله اون بارهڪی ردم،ڪ ار ڪ به رسی
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 مگه تو  » گفت  مآبانه قلدر  خییل هڪ شد  شیدهڪویر تص به ذهنم توی

؟«ڪیم هم ار ڪ یز  یچهره یادآوری از  و  نی  مڪ لبخند  خشمش، از  لیر

 
 
 .ردڪ خودش مهمون رو  هاملب رنگ

 وهڪ با  دوباره دیدار  زیر  از  بود  هڪ نحوی هر  به اریڪتا پایان ساعت 

ون تڪرسی  از  خندان و  خوشحال و  ردمڪ فرار  غرور   .زدم بیر

 ...هڪ بودم ایستاده شڪتا منتظر  و  تڪدم در رسی  درست

 

  پارس هڪ بودم ایستاده شڪتا منتظر  و  تڪدم در رسی 
 
 سفیدرنگ

 صدای هڪاین از  بعد  اما  گذاشتم  محیلیر  بر  رو  بنا  اول زد، ترمز  پام لویج 

ی  داخل به تعجب با  شنیدم رو  شخص اون آشنای  صندیل به دقیقا  و  ماشیر

 .بود زده صدام نمایی  دندون لبخند  با  هڪود ب امیر ! ردمڪ نگاه راننده

ی ڪیم ار ڪشما اینجا چ  _  ؟نیر

ی تا از رسما یخ ن_  .گمیم بهت ی،ردڪحاال بیا بنشیر
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ه ی نشست با شنیدن صدای بهزاد تا دستم روی دستگیر  هڪی در ماشیر

 منجمد  هامرگ تو  خون داشت ازش برداشنی  شد نیم و  بود  خنن   امال ڪ

 .شد

ی  جدا شد و ناخودآگاه به طرفش چرخیدمدستم از در   .ماشیر

 ؟آره گذاشنی   جا  بودی مهمون دیشب هڪالبد ماشینتم همون جایی _

همون لحظه انگار قفل شده بود و توانایی پردازش موقعیت رو  ذهنم در 

 سیع داشتم من و  چرخیدند یم مغزم توی وار دایره لماتڪنداشت؛ 

 این به یمڪتونم جواب محب تا  بچینمشون هم نار ڪ در  هڪ ردمڪیم

 .بدم بهزاد  طلنر فرصت همه

 ؟دارین قضیه این با  یلڪبله ماشینمم همونجا جا گذاشتم، شما مش_

ی ابروهاش تر یمصورتش هر لحظه رسخ  من و ! ورتر ڪشد و گره افتاده بیر

 رو  راواتشڪ گره  بره،یم رس  به عصبانیت اوج در  االن هڪ دونستمیم

ه من هایچشم به و  رد ڪف صا رو  صداش رد،ڪ شل یمڪ  .شد خیر
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ی  و  عصنر  امال ڪنگاهش   حس ازش من چرا  دونمنیم ویل بود  تهدیدآمیر

 در  درونش مهربون مرد  هڪ ردمڪیم احساس بیشیی  ،گرفتمنیم رو  ترس

 خواهش ازم گونهالتماس داره تهدیدها  و  ها عصبانیت این یهمه پس

ه شدت نسبت ب لحظه اون! نمڪ تمومش رو  بازی این هڪ نهڪیم

 ازم همونجا  اگر  هڪبهش حس دلسوزی و ترحم داشتم، جوری 

 به دلش شدنن ستهڪش برای قطعا  نرم، امیر  همراه هڪ خواستیم

 .ردمڪیم گوش  حرفش

ی چنگ و دندون نشون دادن برای رقیب رو  تمام تهدیدهاش بیشیی جنبه

 .من ردنڪ ضایع قصد  و  لڪلڪداشت، تا 

یی نرو، چون مهسا صددرصد میاد پیشت، باش و مهمو امشب خونه_

 .منتظرش باش

 نداشت، بیشیی  معنی  ڪقید حرف زدنش جلوی امیر یاین صمییم و یر 

مستقیم خواستیم ی ڪی هڪ بفهمونه امیر  به غیر ی ی  چیر  هست ما  مابیر
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ی  هیچ   حقیقت در  اما ! نداره خیر  اون هڪ ی این و  نبود  امیر  و  من بیر ی  چیر

 !نداشت خیر  ازش او  هڪ بود 

 رو  مهسا  اسم استتار  عنوان به خودش اسم جای به هڪزدم حدس یم

ی  چون باشه آورده  و  ردمڪ تصحب تلفنی  مهسا  با  پیش ساعت ڪی همیر

 .گفتیم بهم حتما  من پیش بیاد  داشت قصد  اگر 

 :گفتم  جوابش در  خونشد  و  عادی امال ڪ

ی بهم نگفت؟ به هرحال من _ ی  االن ویل امخونه هڪجدا؟ چرا چیر

م ببینم چرا به خودم خیر ندادهتماس یم باهاش  !؟گیر

 از  هڪ داد یم نشون این و  بود  ردهڪ وتڪآسایی سبه طور معجزه

 !منشبه جناب بودی ردهڪن رو  اینجاش ر ڪف شده؛ عاجز  دندا جواب

 :ردڪچند ثانیه بعد خییل رسی    ع جمالت رو پشت رس هم قطار 
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ی، ف_ سوپرایزت  خواستیم نمڪ ر ڪالزم نیست باهاش تماس بگیر

ی بهت هڪ نهڪ ی ی  خواستمیم من نگفته، چیر  هڪ ایخونه بشم مطمی 

 .خداحافظ ،دیگه باش منتظر  شب نخوره، ذوقش تو  موقع یه

هاش هم حنی نایستاد من جواب خداحافظیش رو بدم، بعد از اتمام حرف

شانسیش هایی بلند و رسی    ع خودش رو به خیابون رسوند و از خوشبا قدم 

ی پاش ترمز زد، اون هم بدون معطیل و به حالت جلو  شڪتا ڪی

ب  .العجیل سوارش شد و رفتضی

 من با  انتخاب دیگه االن افتاده، ردنڪ غلط به هڪ بود  مشخص امال ڪ

  !نه یا  بزنم زنگ مهسا  به هڪ بود 

ون ر ڪف از  زد  امیر  هڪبا بوفی  ی  تصمیم اومدم، بیر  رو  امشب درمورد  گیر

ی  سوار  و  بعد  برای گذاشتم  .شدم ماشیر

ی رو به حر  ی در، امیر ماشیر
 .درآورد تڪبه محض بسیی

 ؟رئیست بود نه_
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 جلوی بودند  شده ز قرم رسما  شدت از  هڪ رو  هامدست هڪهمونطور 

ی  بخاری  :دادم جواب گرفتمیم ماشیر

 .آره، رئیسم بود_

 ؟بینتون بود  اومده پیش یلڪمش_

 !؟یلڪنه، چه مش_

 رئیس یه از  بیشیی  مڪزدنش یه  حرف لحن ویل نمڪخوام دخالت نیم_

ی  همیشه بود، ارمند ڪ و   ؟طورههمیر

 :دادم رو  جوابش خونشد  و  سڪخییل ریل

 دارم، خواهرش صمییممن باهاشون رفت و آ_
 

ترین دوست مد خانوادگ

 سؤال باشیم، تر راحت هم با  هم ما  ناخودآگاه هڪمنه و این باعث شده 

 ؟ندارین ایدیگه

 :به لب گفت خنده
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خاله، نمڪخواستم جسارت نیم_  ایرویی  رگ این لحظه یه فقط دخیی

 .ببخش خودت بزرگواری به شما  داد، مڪقلقل المصب

بخندی تحویلش دادم و خودم رو بیشیی توی صندیل گرم من هم متقابال ل

ی فرو بردم  .و نرم ماشیر

 .نشه رار ڪاین بارو بخشیدم، دیگه ت_

 .و به رانندگیش ادامه داد رد ڪپررویی نثارم آهسته و زیرلب بچه

 

ام برد و در جواب تعارفم برای تو اومدنش امیر من رو مستقیم به خونه

 .فقط لبخند زد

خ _  ردم،ڪ رویزیاده نمڪ ر ڪاله، تا همینجاشم فممنون دخیی

ی  شدیم خدا، رو  تو  نڪ نگاه! هڪپا حسابمون بفهمن مامانامون  این عیر

ستانیا  بچه ! زننیم ڪم خانواده با هم تیچش از  دور  و  ڪیواش هڪ دبیر

 .نخوردی رسما  تا  تو  برو 
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 .رفت و  زد  بوفی  ڪدر جواب خداحافظی من ت

 

 رفتمیم اتاقم طرف به داشتم هڪ به محض ورودم به خونه، درحایل

ون رو  موبایلم گویسی   و  بردم یفمڪ توی دست خورد؛ زنگ موبایلم  بیر

نفسم رو پوف  افتاد، تماس حال در  مخاطب اسم به چشمم تا . آوردم

ون فوت   رو  خودم و  انداختم پاتخنی  روی رو  یفمڪ ردم،ڪمانند به بیر

 .ردمڪ رها  تخت روی

 خودش تا  شدم منتظر  حوصلهیر  و  ردمڪ لمس رو  تماس برقراری نڪآی

 .نهڪ آغاز  رو  صحبت

 .اومد حرف به هڪاین تا  گذشت  وتڪای به سچند ثانیه

 !دیب جواب و تماسم شید ڪقبال انقدر طول نیم_

 قبالخودت داری یم_
 

 !گ

 !ردیڪعالوه بر این، قبال سالم یم_
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 !؟نمڪ سالم بهت هڪاالن زنگ زدی _

 ؟نی ڪداری چه غلظ یم نه، زنگ زدم بدونم دقیقا _

 

 رو  اعصابش همیشه محیل مڪشد! خونشدی و خوبه، داشت عصنر یم

 حاال  و  بودم ایستاده ضعفش نقطه روی االن من و  رد ڪیم ڪتحری

 .نداشتم رو  انڪم ڪالها هم قصد تر حا

هام نقش بست، خودم رو ای روی لباز حرص خوردنش لبخند ناخواسته

 :دادم رو  جوابش عادی لحنی  با  و  بردم فرو  نرمم و  گرم  ڪبیشیی توی تش

 !مطمئنی درست زنگ زدی؟ من مهسا نیستما_

بگو  فقط سارا، نڪن باز  و من  دهن استغفرهللا،..! دومڪدونم با یم_

 !؟نی ڪداری چه غلظ یم

ام مالڪ در  پس گرفنی   تماس یڪدویی با اگه یم_  هڪ بگم بهت باید  احیی

 .نداره ربظ هیچ تو  به
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 :دادم فاصله گوشم  از  رو  گویسی   هڪادش انقدر بلند بود صدای فری

 !؟نداره ربظ من به هڪیعنی چ  _

 

بو قرمز ل مثل هڪ نمڪی االنش رو تصور تونستم قیافهخییل واضح یم

شده، رگ گردنش برجسته شده، گویسی رو تو دستش داره به شدت فشار 

 تند  تند  شه،ڪاش مدام توی موهاش دست یمده و با اون دست دیگهیم

 رو  لباساش از  دومڪ هر  نه،ڪنیم نگاه رو  پاش جلوی اصال  و  زنهیم قدم

  احساس هم شدت به زیاد  احتمال به و  ردهڪ پرت گوشه  ڪی
 
 تشنگ

 .نهڪیم

 هنوز  بدبختانه و  بودم حفظ رو  اتشڪمن این مرد رو از بر بودم، تمام حر 

 ر ڪف ا ب اما  داد،یم رنجم شیدنشڪ عذاب تصور  و  داشتم دوستش هم

یه و  رس  یر  هایحرف به
َ
 حنی  و  گرفتیم آروم دلم بود  ردهڪ بارم هڪ ت
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 حال تصور  از  و  خورد یم وول وجودم توی هم خایص بدجنش حس ڪی

 .ردڪهام یمه رو مهمون لبخند بهزاد 

 همون با  نبودم، هاملب روی شده پهن یخنده ردنڪاصال قادر به جمع 

قابل رسخویسی  وضعیت  :گفتم  ار ڪان غیر

 نداریم نسبنی  دیگه تو  و  من چون نداره ربظ هیچ تو  به من ارایڪیعنی _

 پا  زیر  رو  حرمتا  داری ببینم اگه هڪ مرئویس و  رئیس یرابطه یه جز 

ی استعفانامه بهش پایان یمیم  .دمذاری، قطعا با نوشیی

؟ دیگه! سوسول یپشه اون با  ردیڪجا تو یر _  هڪ بدی استعفا  چ 

؟ڪب خواسنی  غلظ هر  راحت دیگه  بگم باید  اطالعت محض درضمن نی

 !منی  زن هنوزم تو ... داریم نسبت هم با  هنوزم ما  هڪ

 

  ڪهاش شو از شنیدن قسمت آخر حرف
 

 مڪرد شد، خشوا بهم بزرگ

ی دیگه و  بود  زده  .نبود لبم روی رسخوشانه یخنده اون از  خیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

796 
 

 ؟شنیدی چ  گفتم سارا_

 گذاشتم  رو  تعجبم یادامه و  یدمند جایز  این از  بیشیی  رو  وتڪدیگه س

 .نباشه من از  جوایر  منتظر  خط پشت ارانهڪطلب بهزاد  هڪ وقنی  برای

؛ تو به من گفنی _  ؟ نداریم، نگفنی نسبنی  دیگه هڪشنیدم چ  گفنی

 .ردمڪن وقت هنوز  اما  نمڪخواستم برم باطلش یم_

 

 ار ڪاف به و  چرخید یم رسم دور  داشت محور  ڪی حول باطل یلمهڪ

 دادمیم پر  و  بال بهشون ذهنم تو  داشتم مڪ مڪ هڪ ایبینانهخوش

 .زدیم پوزخند 

ن داشتم، نباید...! لعنت به من و ایای یمنباید از بهزاد توقع دیگه

 !صورتیم رهایڪف

دم و سیع ی چشمگوشه  رو  آرامشم ردمڪهام رو با دو انگشت فشی

 .ندم بهزاد  دست ڪگز   تا  نمڪ حفظ
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 و  ار ڪاف روی اصال  هڪخوردم و حرص یم انقدر عصنر شده بودم

 مثل لماتڪ و  ردمڪ باز  رو  دهانم نداشتم، زیڪتمر  هیچ هامصحبت

ون رسته بند  از  هایزندایی   :پریدند بیر

ه زودتر باطلش ب_ ،ڪهیی  ازدواج خوامیم دیگه وقت چند  تا  من چون نی

یع لحاظ از  خوامنیم نم،ڪ  !باشم داشته یلڪمش رسی

 

 شد، استهڪ عصبانیتم شدت از  هم من و  د ش طوالیی  هڪ وتشڪس

به پیشونیم روی آهسته دست فڪ با ! زدم گندی  چه فهمیدم تازه  ضی

 .گرفتم  دندون به رو  لبم و  زدم

اقیع خفه شده بود و من هم به معنای واقیع از حرفم پشیمون به معنای و 

 فردا  و  اومدیم نار،ڪ به بهزاد  ردنڪن یا  ردنڪبودم! اصال بحث اذیت 

 ازدواج باهاش بیارم جا ڪ از  شوهر  من بعد  رد،ڪ باطل رو  یغهص رفت

 دهن از  هو ڪی هڪ بود  چ   ازدواج بعیدالوقوع یواژه این اصال ! نم؟ڪ
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ون من و پرت به هم خوام چرت خدایا لطفا هرجا دیدی من یم! اومد؟ بیر

 !نڪببافم من رو همونجا درجا الل 

 و  ایدیگه وقت هر  از  تر حسیر   صداش طوالیی  وتڪس ڪبعد از ی

 ها فرسنگ از  هڪ انگار  رسید، گوشم  به ایدیگه زمان هر  از  دورتر 

 .زدیم حرف غریبه ڪی با  داشت تر طرفاون

 اون بخت برگشته؟ آخ چقدر من حاال  هست یڪ ه،ڪمبار _

ی  ارم،ڪفراموش ،! اسمش؟ بود  چ   حتما؛ دیگه استژیگوله پش  همیر  امیر

ی  من! آره؟  داری عجله خییل اگه البته نمڪیم ماقدا وقت اول فردا  همیر

ی  تونمیم  من با  زمایی  یه باالخره نم،ڪ تموم ارو ڪ و  برم امشب همیر

م، حساسیتات از  بودی؛  !محرم نامحریم خییل حسایس رو  دونمیم باخیر

 

 و  رفع رو  اریڪگند  این بتونم هڪرسید برای اینهیچ رایه به ذهنم نیم

 فقط نداشتم، هم برگشنی  راه و  بودم زده هڪ بود  حرفی  نم؛ڪ رجوع
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م، خودم نفع به رو  ار ڪ یگوشه  ڪی تونستم  ڪی هڪ بود  این اونم بگیر

 :نمڪ بیان وتاهڪ یجمله

 !...امیر نیست_

 

ی جملهبا   ی همیر
 .شیدڪ راحنی  نفس هڪ ردمڪ حس وتاهڪی گفیی

  ؟آشناست_

 یعنی  نیست، امیر  از  منظورم فهیمنیم چرا ! دیگه نڪلعننی بس 

وع رو  ایتازه بازی ناخواسته! ستنی سڪهیچ  برای و  بودم ردهڪ رسی

 .بدم اشادامه بودم مجبور  نیاوردن مڪ

 !نه آشنا نیست_

ی این داشت اشتیاق خییل هڪمثل این  یه،ڪ شخص اون هڪبرای دونسیی

 انگار  پرسید،یم رو  بعدی سؤال دادم،یم رو  جوابش هڪاین محض به چون

  !گرفتیم شفایه امتحان ازم داشت
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 ؟چیه اسمش یه؟ڪپس _

 و  بودم زده هڪ موقیعیر  حرف از  عصنر  و  اشی   در  ی   سؤاالت از  الفهڪ

 :دادم جواب انداختم هچل توی رو  خودم

 به راجع منم خوبه! چیه؟ اسمش و  یهڪ داری ار ڪخدا، چ   ییه بنده_

  ؟نمڪ سؤال شخصیت مسائل

 پیدا  تفری    ح یجنبه براش ها جواب سؤال این هڪ ردمڪاحساس یم

 .زدیم حرف آرویم لحن با  و  باحوصله خییل چون ردهڪ

 از نظر تو نقطهیعنی یم_
 
  تو  وریڪی خوای بگ

 
 اگه هست؟ من زندگ

س داری سؤایل یط من آماده بی   من سؤاالت به هم تو  هڪام؛ البته به رسی

یس سؤال چندتا  هر  باشه یادت بدی، جواب  ازت تعداد  همون به بی 

محا من خب، پرسم؛یم وع ضی  !نیمڪ رسی
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ی ع قابل همیشه نداشتم، رو  العمیلسڪاصال توقع همچیر  پیشبینی  غیر

سم؟ ازش چ   حاال ! بود  ه ڪ داشت ور ڪ ینقطه نظرم از  انقدر  بی 

وع باید  جا ڪدونستم از نیم  .نمڪ رسی

ط تعداد   رو  پام و  دست یمڪخییل هیجان داشتم برای پرسیدن و این رسی

 .بود بسته

ی  پرسیدن برای منڪتا خواستم لب باز   طرف اون از  صداش سؤال، اولیر

 :رسید گوشم  به خط

 صحبت رو  در  رو  تا  اینجا  بیا  امشب نیم؛ڪیم دیگه ار ڪاصال یه _

ه نیم،ڪ  .اینجوری بهیی

 :با تعجب گفتم

 ؟جاڪ_

هات معذیر وگرنه من دونم به خاطر همسایهاینجا دیگه، خونه! یم_

 ؟اومدم اونجا، خب چ  شد؟ میاییم
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 بهزاد و من این موقع
 

یت خییل خویر پیش اومده بود برای رمزگشایی زندگ

تونستم جواب موقعیت رو حاضی نبودم از دست بدم، قطعا امشب یم

ی نبود  خییل ی م و این چیر ی  تصمیم برای بشه هڪاز سؤاالتم رو بگیر  گیر

 .ردڪ تعلل موردش در  ردنڪ

 ؟باشه میام، ساعت چند_

 .البته شام ضف به بیا، خواسنی  هڪهر وقت _

 ؟باشه قبوله، پس من ساعت هفت اونجام خوبه_

 .عالیه، منتظرم، خداحافظ_

 .خداحافظ_

 

 .پاتخنی گذاشتم تماس رو پایان دادم و گویسی رو روی

 علت به متأسفانه و  داشتم بهزاد  از  هڪذهنم درگیر سؤاالیی شده بود 

 
 
   و  خستگ

 
 .بودند نناتوا بهم رسوندن یاری از  مغزم هایسلول گرسنگ
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ان رسانگشنی  حساب ڪبا ی ی احت و  خواب به نیاز  میر  همیشه مثل اسیی

 و  پالتو  شیدهڪ دراز  حالت همون در  من و  آورد  دست به رو  اول مقام

 .خزیدم پتو  زیر  و  درآوردم رو  رورسیم

 

 مد ڪ ردنڪ رو  و  زیر  مشغول زیادی وسواس با  شدم بیدار  هڪاز خواب 

 .شدم لباسم

 اصال  گردوندم،بریم رسجاش و  ردمڪرانداز یمهر لبایس رو با دقت ب

ی ! دادم؟یم خرج به حساسیت داشتم انقدر  چرا  دونمنیم  هڪ طور همیر

 ڪزرش شب لباس به چشمم گذروندم،یم نظر  از  ڪی ڪی رو  ها لباس

 
 
 مثل شب اون خاطرات و  افتاد  بودم پوشیده مهمویی  شب اون هڪ رنگ

یی ... ونفرموند رقص شد؛ رد  هامچشم جلوی از  فیلم  هایشدن غیر

 ...زد بهم مسنی  عالم در  هڪ هایی حرف... بهزاد 
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ر بود، مرور گذ  درحال رسعت به هڪبا نگایه به ساعت روی دیوار 

ی  و  ردمڪخاطرات رو رها    سفید  شومیر
 
 از  طرچ روش هڪ رو  رنگ

 و  بود  ساده هم ردم؛ڪ انتخاب پوشیدن برای بود  رژلب و  رسخ هایلب

 .راحت و  بود  هپوشید هم ،ڪشی

ای رو هم برداشتم و پوشیدمشون؛ شلوار سفید رنگ مروارید دوزی شده

 .به نظرم خوب بود

 .بار برای انتخاب پالتو و شالما اینا رفتم مد ڪدوباره رساغ 

 ایافهڪای رنگم رو با شال بافت نسدر همون نگاه اول پالتوی چرم قهوه

 .ایستادم دراور  جلوی شی ڪ ماله منظور  به سعید  قول به و  ردمڪ ست

  قرمز  رژ  از  استفاده خاطر  به این و  بود  تندتر  همیشه از  یمڪآرایشم 
 
 رنگ

 .دبو  نشسته هاملب روی هڪ بود 

 تڪحر  ڪی با  و  رفتم نار ڪام از جلوی آیینه رایصی از تیپ و قیافه

 .پوشیدم رو  پالتوم
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ی د ی بسیی  دوخته ساعت هایعقربه به هم رو  چشمم هاممهڪدر حیر

 .دویدندیم هم ی   در  وقفه یر  هڪ بودم

ی برای آماده شدن به خرج دادم و ده دقیقهعجله ی بعد سوار ی بیشیی

 .ی بهزاد بودمآژانس و در مسیر خونه

 

 به ر ڪخورد ویل با فدر طول مسیر سؤاالت زیادی توی رسم چرخ یم

سه، ازم من سؤاالت تعداد  به قراره هم اون هڪاین  برآورد  مشغول بی 

 .شدم هامپرسش اهمیت مقدار  ردنڪ

 هایپرسش پاسخ به سؤال ڪی جواب از  هڪپرسیدم باید جوری یم

 .نمڪ پیدا  دست هم امدیگه

 صدای با  و  نبودم اطرافم متوجه اصال  هڪ بودم ارمڪرق افانقدر غ

 .اومدم خودم به راننده

 .رسیدیم خانوم_
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ون ر ڪاز ف  آپارتمان در  لویج  دقیقا  ردم،ڪ نگاه برم و  دور  به و  اومدم بیر

 ضمن و  گرفتم  راننده طرف به تومایی  هزار  ده ناسڪاس ڪی بودیم؛ بهزاد 

ی  از  ردنڪ ر ڪتش  .شدم پیاده ماشیر

 ماه چند  من هڪ اونجایی  از  و  اومد  جلو  منالیر  شدم، هڪوارد آپارتمان 

ویی  با  داشتم، آمد  و  رفت اینجا 
یس و  سالم باهام خورسی  من و  رد ڪ احوالی 

 .ردڪ مشایعت آسانسور  تا  رو 

داخل آسانسور دل توی دلم نبود، دلهره داشتم و اصال از حال االنم 

 بهزاد  جلوی هڪشتم اومد، به هیچ عنوان دوست نداخوشم نیم

 بیوفته امشب تونستیم هڪ اتفافی  بدترین نظرم به و  بشم دستپاچه

ی  ون هڪ آسانسور  از ! بود  همیر  ایستادم، آپارتمانش در  جلوی رفتم بیر

 چند  رو  هامڪپل شیدم،ڪ عمیق نفس چندتا  و  گذاشتم  قلبم یرو  دست

ی  این هڪ شدم یادآور  خودم به و  گذاشتم  هم روی ثانیه ی نیست بار  اولیر
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 به هڪ نفش به اعتماد  با  و  ردمڪ باز  چشم! شمیم رو روبه بهزاد  با  هڪ

 .درآوردم صدا  به رو  در  زنگ بودم ردهڪ تزریق خودم

تیی  ڪی با  بهزاد  تصویر  و  شد  باز  در  هڪ شید ڪزمان زیادی طول ن  رسی

 ید،ڪچیم آب موهاش از  هڪ درحایل ڪمش نڪگرم  شلوار  و  قرمز 

 .بست نقش در  قاب توی

 .مثل همیشه وقت شنایس، درست رس وقت اومدی، بیا تو_

 موی تار  چند  اون هڪخواست زد و من مرّصانه دلم یماون حرف یم

 زده چنگ بهش وار اسالتم آب قطره ڪی هڪ رو  صورتش توی افتاده

 .بزنم نار ڪ رو  بود 

ی  فت از  ردنڪبرای جلوگیر ی  رو  رسم ارمڪاف پیشی  .انداختم پاییر

 !ارمندیهڪام، از مزایای یه عادت شده بر  _

 .رفت نار ڪاز جلوی در 

 !؟حاال چرا نمیای تو_
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 .قدم به داخل خونه گذاشتم و بهزاد در رو پشت رسم بست

 .خوش اومدی_

هام رو از پام درآوردم و با تعارف بهزاد برای م، بوتممنویی زیرلب گفت

ی به سمت مبل ی رفیی ، حیر ی
ها دور و اطراف رو زیرچشیم و نشسیی

ی ن ی هیچ تغییر  !بود ردهڪنامحسوس از نظر گذروندم؛ هیچ چیر

 .گذاشتم  نارمڪ رو  یفمڪ و  نشستم نفره دو  یاناپهڪروی 

خونه رفته بود، من هم دوباره درگیر  ی به سؤاالیی ی ذهنیم راجعبهزاد به آشی 

سم خواستمیم هڪ وع بی   !شد رسی

از  پر  ظرف ڪی و  انڪاست تا  دو  هڪ سینی  ڪچند دقیقه بعد با ی

ینی   ڪروی من نشست. یهای رنگ و وارنگ داخلش بود، اومد و روبهشیر

ی  روی رو  ها انڪاست از   من جلوی داشت قرار  بینمون هڪ عسیل میر
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ینی  ظرف ،خودش جلوی هم رو  ڪی و  گذاشت  وسط هم رو  شیر

ی  زیر  رو  خایل سینی  و  گذاشت  .داد جا  میر

 با  بانوی ڪمد، مثل یاز دیدنش در این حالت، ناخواسته لبخند به لبم او 

 هڪ رد ڪیم رو  تالشش نهایت داشت و  بود  ردهڪ دم چای سلیقه

بان ی  !باشه خویر  میر

 :ردڪسؤایل نگاهم یم

 ؟خندیچیه؟ چرا یم_

 :اومد شڪهام بیشیی لب پا روی پا انداختم و 

بایی ندیده بودمت! جناب به_ ی ؛ تا حاال در مقام میر منش مشغول هیچ 

! باید این لحظ  !ردڪی تاریچی رو ثبت هپذیرایی

 

 رو  چاییش انڪاست و  رد ڪ امحواله رو  نایابش لبخندهای اون از  ڪی

 .برداشت
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بان چطور عمل _ ی  ؟نه یا  هست امیدی ردم؟ڪحاال در نقش میر

 ردنشڪ تا  مشغول و  درآوردم رو  شالم ردم،ڪت احساس گرما یمبه شد

 .شدم

ی معلوم نیست، نیم_ ی ی نظرمشه نظر قطیع داد، وقهنوز چیر و ت رفیی

 .گمیم

 باز  رو  پالتوم هایمهڪد گذاشتم،  یفمڪ نار ڪشالم رو هم روی مبل و 

 .زدم باد  رو  خودم دست با  و  ردمڪ

 

 .نمڪو بده من آویزون پالتوت_

 .الزم نیست ممنون_

 ردم،ڪچرا امشب انقدر تعارفی شدی؟ من حنی وقنی زنگ زدی تعجب _

 .داشنی  لید ڪ آخه

 .انداخنی خوب شد یادم _
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ون داخلش از  رو  لیدمڪ دسته و  برداشتم رو  یفمڪ  آوردم، بیر

 حلقه توی از  و  ردمڪ جدا  رو  بهزاد  یخونه به متعلق لیدهایڪ

 .درآوردمشون

 بهزاد  طرف به رو  لیدها ڪ و  رگردوندمب یفمڪ توی رو  لیدمڪدسته 

 :گرفتم

 .بفرمایید_

 .رفت هم در  ابروهاش و  رد ڪنگایه به دست من 

 ؟یهاینا چ _

ی لیده،ڪ! هڪمعلوم نیست؟ واضحه _ ی  باز  رو  درا  باهاش هڪ چیر

ی ڪیم  !یی

ه نگاه به توجه یر  و  دادم ونڪدستم رو ت  اشخورده گره  ابروهای و  خیر

 :دادم ادامه



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

812 
 

شون دیگه_  .اتهخونه لیدایڪ، بگیر

 

 توش انعطافی  هیچ هڪاز جاش بلند شد و ایستاد، خییل جدی و با لحنی 

 :ردڪخورد به پالتوم اشاره نیم چشم به

 .نمڪو بده آویزون پالتوت_

 

 و  ردنڪ صحبت لحن این با  بود، من جای هم ایدیگه سڪاگر هر 

 ،نمیاد  خوشش بحث این از  هڪ شد یم متوجه بهزاد، صورت حالت

 رو  جو  خونشدی مالڪ در  هڪ داره قصد  و  نداره اشادامه به ایعالقه

 این هڪازش داشتم، ترجیح دادم  هڪ شناخنی  به توجه با ! نهڪ عوض

 .نزنم دامن ناگهانیش اخم به و  ندم شڪ بیشیی  رو  موضوع

ی منظور   رو  پالتوم و  شدم بلند  گذاشتم،  عسیل روی رو  لیدها ڪبه همیر

دمش زاد به دست به و  درآوردم  .سی 
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ی  هڪ زد  چنگ دستم از  رو  پالتو  و  رد ڪجوری چپ چپ نگاهم   مطمی 

دادم، قطعا االن من به یگه ادامه یمد مڪ ڪی رو  بحث این اگه شدم

 !شدمهاش مچاله یمجای پالتوم توی دست

 

ینی  ڪی همراه به رو  چاییم شید،ڪ طول هڪاومدن بهزاد   ڪوچ ڪ شیر

 .دوختم چشم تلویزیون شخامو  یصفحه به لیفڪبالت و  خوردم

وری داشتم عذر یم_  باید  حتما  هڪخوام تنهات گذاشتم، یه تلفن ضی

 .شدیم انجام

خونه طرف به و  گذاشت  سینی  توی رو  ها انڪاست ی  .رفت آشی 

 ؟بریزم برات داری میل دیگه چای ڪی_

 .نه ممنون_

 دست تو  و  میوه ظرف دستش ڪی تو  هڪچند لحظه بعد در حایل 

خونه از  بود، چاقو  و  ببشقا اشدیگه ی ون آشی   .اومد بیر
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 ظرف میوه رو روی عسیل گذاشت، بشقاب و چاقویی جلوی من گذاشت

و بشقاب و چاقویی هم برای خودش؛ ظرف میوه رو جلوم گرفت و بهم 

 :ردڪتعارف 

 .بفرمایید_

های خوش آب و رنگ، خودم رو در مقابل ظرف پر بود از انواع میوه

لڪ همشون ردنڪی امتحان وسوسه ی  به و  ردمڪ نیی  ڪی برداشیی

ی  سیب  و  ردمڪ بسنده باشه ترد  و  ترش حسایر  اومد یم نظر  به هڪ سیر

 .گفتم  وتایهڪهای بعدیش ممنون ر مقابل تعارفد

روی من سینر هم برای خودش برداشت و رس جای قبلیش، درست روبه

 .نشست

وع خب، یم_  .نیمڪتونیم رسی

ی ترشح هاش غدهش زیر دندونگازی به سیبش زد و صدای خرد شدن

 .بود ردهڪ ڪبزاقم رو بدجوری تحری
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 :مآب دهنم رو قورت دادم و در جوابش گفت

وع _  ؟نیمڪچ  رو رسی

 :گفت  خنده با  رد ڪیم دوم گاز   یآماده رو  خودش داشت هڪدر حایل 

 سؤال یلڪ من چون نداری، سؤایل هیچ هڪبازجویی رو دیگه! نگو _

سم ازت تا  دارم آماده ی  تو  سؤاالی تعداد  فقط ،بی   هڪ نهڪیم تعییر

سم رو  دوما ڪ   !بی 

 :ردڪبا چشم به بشقابم اشاره 

 .دیگهبخور _

 .ای به تن سیب بخت برگشته زدو گاز بزرگ دیگه

ی   السڪخیال یر معطیل سیب رو برداشتم و یر   مثل شدم، گذاشیی

 پیچید، دهنم توی هڪ ترشش طعم! گرفتم  سیب از  ایجانانه گاز   خودش

 جویدنش از  مافیها  و  دنیا  از  فارغ و  گذاشتم  هم روی چندثانیه رو  هامڪلپ

 .بردم لذت



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

816 
 

 

ی این  یآماده هڪدقایفی بعد هر دو مقابل هم نشسته بودیم و بهزاد با گفیی

 .بود سؤاالتم شنیدن منتظر  منه، به پاسخگویی 

 برای باز  االن و  ردمڪیم ر ڪبه این موضوع فاز بعدازظهر داشتم راجع

 .بودم مردد  دنپرسی

سم مهم نیست_  ؟چندتا بی 

 .پرسمیم ازت تعداد  همون به ه،ڪنه نیست، اما گفتم _

 ؟نیست یلڪدر هر موردی باشه مش_

 .نه نیست_

 

 اینطور  بهزاد  هڪ زمایی  تا  ار ڪ این و  بدم نظم ارمڪخواستم به افمن یم

 .نبود مقدور  برام بود  دوخته چشم بهم مشتاقانه

ی انداخ  ه شدمتم و به گلرسم رو پاییر  .های قایل خیر
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 ؟چ  شد پس_

 

ی  زده دریا  به دل و  ردمڪرس بلند   :سؤال رو پرسیدم اولیر

ی  با  یلڪچه مش_  ؟داری معیر

 جا جابه جاش تو  یمڪبه وضوح جا خوردنش رو از شنیدن سؤالم دیدم، 

 :گفت  و  شید ڪ لبش به دست شد،

ی _  ؟چرا معیر

یستویی وقنی سؤاالم تموم شد، تو و یماین_  !نوبت خودت ازم بی 

 !؟بود ه،ڪبدجنش هم گایه بد نبود 

 ڪجا شد، عالئم بهز تو جاش جا با و  شید ڪدسنی توی موهاش 
 
 الفگ

 دست با . زدم هدف به درست هڪ داد یم نشون این و  بود  مشهود  درش

بات راستش  زمان هر  از  اوتر ڪنجڪ من و  زد یم پاش ران به ریزی ضی

 .شنیدن برای مبود شده گوش  رساپا  ایدیگه
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ی _  ...من با معیر

 .پریدم المشڪنذاشتم حرفش رو ادامه بده، میون 

ی  با  هڪ نگو _  به هڪ روشنه برام امال ڪ چون نداری، یلڪمش هیچ معیر

 !ایتشنه خونش

اض برای انگار  هم هاشرگ و  بود  ردهڪهاش رو مشت دست   به اعیی

 برجسته جوری بود، نیومده خوش بهزاد  مذاق به گویا   هڪ من سؤال

ون پوستش زیر  از  آن هر  ردمڪیم حس هڪ بودند  شده ! زنند یم بیر

 توی شده ایجاد  صدای از  من و  رد ڪی مبل ار دستهنث یمڪمح مشت

 .خوردم ونڪت جام
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و به ام، چون آرزوهامآره، من ازش بدم میاد، به خون اون عویصی تشنه_

 ویرانه به یلتبد و بودم ساخته امآینده واسه هڪ اچی ڪباد داد، چون 

 ...گرفت  ازم و زندگیم... گرفت  ازم و اون چون رد،ڪ

 

نشست و حس هاش بیشیی به خون یمگفت چشمیم هڪ ایلمهڪبا هر 

ی مثل ردمڪیم  و  چنگ داره شده تجاوز  ومتشڪح یبیشه به هڪ شیر

 !رقیبشه ردنڪ پاره هڪتی یآماده و  دهیم نشون دندون

 

 یا  درسته بعدی سؤال پرسیدن ردهڪ یدا پ هڪدونستم با این حایل نیم

وعش هڪ بود  رایه خب ویل! نه؟ خواستم اگه حنی یم و  بودم ردهڪ رسی

 پا  ذاشتنیم بود، افتاده جونم به هڪ بدی اویڪنجڪهم این حس 

 .شمڪب پس
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 ؟یهڪاون _

 ؟یهڪ یڪ_

ی  هڪهمون _  !اون گرفتش؟  ازت معیر

 

 نفس تا  چند  ،داد  یهڪهاش رو بست و رسش رو به پشنی مبل تچشم

 :گفت  حال همون در  و  شید ڪ عمیق

  !شود باز  موقعیر  هڪلعنت بر دهایی _

 و  قید  یر  پرسیدن سؤال داده، هڪ پیشنهادیه  منظورش هڪدونستم یم

ط  .بود افتاده گیر   ایبدمخمصه تو  االن و  بود  ردهڪن و اینجاش ر ڪف! رسی

ه بهم و  رد ڪرسش رو بلند  ی  نگاهش شد، خیر  .بود گردش  در  هامچشم بیر

 و  باشند  ریخته خون توش آب جای به هڪهاش مثل حویصی بود چشم

 برای داره هڪموند سیاه وسطش هم به مایه معصویم یم ڪمردم

 .زنهیم پا  و  دست نجات
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طیم_  !؟موضوع مثال  یا  نیم؟ڪتعدادو عوض  شه رسی

 سوخت، براش دلم هڪ رد ڪاونقدر مظلومانه درخواستش رو بیان 

ی ی  هڪ شب اون یادآوری هڪ بدم مثبت پاسخ بهش بود  نمونده چیر

 مانعم برگردی« هڪتظرت بودم »من گفت  بهم و  خونه آوردمش مست

 .شد

 !زدی هڪشه، حرفیه نه، نیم_

 

 قضیه بدونم بودم او ڪنجڪدل توی دلم نبود برای شنیدن جوابش، هم 

 درد  به رو  قلبم بوده شڪ عاشق قبال  بهزاد  هڪاین حدس هم و  بوده چ  

 .آوردیم

ی  س مثل خوره به جونم افتاده بود و قدم رو رفیی م های مداوم بهزاد هاسیی

 .ردڪتشدیدش یم
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 روانم سالن، فڪ تڪهاش با پار صدای ایجاد شده از برخورد دمپایی 

 رو  حدسم داشت هم بهزاد  خود  ممتد  وتڪس و  رد ڪیم خظ خط رو 

ی  به  .بود ردهڪ عصبانیم پیش از  بیش موضوع این و  رد ڪیم ڪنزدی یقیر

طاقت شدم، ایستادم و چند قدم پشت رسش رفتم و وقنی یر 

 .نشون نداد، صدام ناخودآگاه بلند شد العمیلسڪع

 !بسه دیگه، وایسا_

 

ایستاد و به طرفم چرخید، تعجب و خشم جای جای صورتش رو 

 .فراگرفته بود

 ؟چیه_
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 فتم؛گر   مرمڪ به رو  امدیگه دست و  گذاشتم  پیشونیم روی رو  دستم ڪی

 ردمڪیم سیع هڪ لحنی  با  اومده، وجود  به وضعیت از  مستأصل امال ڪ

 :د نباشه در جوابش گفتمتن زیاد 

 ؟یهڪفقط بهم بگو اون _

 

 از  هایی رگه ردند،ڪیم نگاهم مظلومانه هڪ هاشچشم سڪصداش برع

 :داشت عصبانیت

 ؟بشه چ   هڪخوای بدویی یم_

  رسما  سؤالش این با  بهزاد  و  بودم ریخته هم به افی ڪی من به اندازه

 .نهڪ امدیوونه خواستیم

یس، االن فقط باید به سؤاالی من جواب و تویی دلیلشبعدا یم_ ازم بی 

 !بدی

ی نه؟ڪدونستنش دردی رو دوا یم_ ی  ؟نهڪیم عوض رو  چیر
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خوام، طفره نرو بهزاد، یه سؤال واضح پرسیدم و یه جواب واضح یم_

 ؟بوده یڪ اون بوده؟ یڪزندگیت 

 ...یگم، عشقم بود، تمام زندگیم بود... همهباشه یم_

 

 ...عشق یلمهڪچه آتیش گرفت با شنیدن پار ڪی وجودم یهمه

 ام،سینه یقفسه توی جایی  و  رد ڪیم درد  مغزم هایعصب ڪت ڪت

 ریشه حال در  عجینر  درد  چپش، سمت قسمت ترینانتهایی  در  دقیقا 

 !...بود دواندن

 شماره به هڪ بود  عنقریب هامنفس و  بودم داده فڪتحملم رو از 

 ایست حالت به رو  دستم نه،ڪتموم  رو  اشجمله نذاشتم! بیوفته

 طبییع تا  ردمڪیم رو  سعیم نهایت داشتم هڪ صدایی  با  و  گرفتم  جلوش

 :ردمڪ قطع رو  حرفش برسه نظر  به

 .باشه... باشه فهمیدم_
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ی مچند قدم جلو اومد و دست ن سخاوتمندانه هاش رو برای بغل گرفیی

 .گشود

... تو! یاد_ ته بهت چ  گفتم؟ سارا اون نیست، خب؟ االن فقط تویی

، تو نبایسی نفسم قطع یم  ؟گمفهیم چ  یمشه... یمگفتم نفس من تویی

 

 چند  تالفی  به داد؛یم نشون نشڪبه طرز غرینر بدنم نسبت بهش وا

 .رفتم عقب قدم چند  بود، شده ڪنزدی بهم هڪ قدیم

 موضوع این به ر ڪهمونطور توی هوا باز مونده بود و من از فهاش دست

ای بوده، داشتم به مرز جنون وش قبال مأمن زن دیگهآغ این هڪ

 .رسیدمیم
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ه شده بود، مات و مبهوت به صحنه ی ناخوشایند پس زده شدنش خیر

 توش ناباوری هڪهاش دو طرف بدنش فرود اومدند و با صدایی دست

 :زد لب زد یم موج

  !سارا_

 

 به هڪنفش ی توجه به نگاه بهزاد و واژهخودم رو آروم بغل گرفتم، یر 

 :گفتم  بود  داده لقب من

  ؟نه بهت، رد ڪخیانت _

 !آره_

 ؟ویل تو هنوزم دوستش داری، نه_

 :داد جواب ثڪبعد از چند ثانیه م

 !نه_

 !...شیدڪو آه جانسوزی 
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 :دادم ادامه باز  و  زدم ایخنده ڪت

  ؟نه_

 !نه_

 ؟بینی بهزاد؟ انقدر احمق به نظر میامو شبیه چ  یممن_

 

 جلو  رو  دستم دو  هر  تدافیع حالت به برداشت، طرفم به هڪرو قدم اول 

 .بردم

 !و بدهنه... نیا جلو، نیا بهزاد... فقط جواب من_

 

 از رس و روش همونجا ایستاد و دست
 
ی موهاش برد؛ آشفتگ هاش رو بیر

 .باریدیم

 !من عزیز  ندارم دوستش نه، هڪگفتم _

 :داد ادامه رو  حرفش آهسته و  رد ڪ وتایهڪ ثڪم
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 !یعنی دیگه دوستش ندارم_

 

ای، اما هر چ  دونم خشم بود، حسادت بود یا هر حس مزخرف دیگهنیم

 .نمڪ باور  رو  حرفش هڪذاشت بود نیم

زنه بهزاد؛ اگه دوستش نداری پس دوستش داری، چشمات داره داد یم_

تو عالم مسنی به من گفنی منتظر بودی برگرده؟! ها؟! چرا اون شب 

... دوستش داری چرا؟! دوستش د  ...منتظریسی  هنوزم هڪاری لعننی

ی از ف ی نشستم و رسی سنگیر  روی رو، خیاالتم و  ر ڪهمونجا روی زمیر

 !دادم خروج مجوز  هامڪاش به و  گذاشتم  زانوهام

 رد،حسڪیم بدتر  و  بد  رو  حالم داشت شدت به االن هڪتنها حش 

آدم  ڪی احساس بیشیی  نار،ڪ به عشق در  ستڪش! بود  حماقت

 پرسیدمیم خودم از  لمهڪفریب خورده رو داشتم! همیشه با شنیدن این 
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؟ یعنی  هڪ  بایسی  عاشق شهیم مگه اصال  برداره؟ فریب هم عشق مگه چ 

 ...آوری چندش یلمهڪ چه... عشق در  فریب! دادن؟ فریب ر ڪف تو  و 

 روزم و  حال به خوردن افسوس  مشغول و  بودم غرق مخود ار ڪتو اف

 :شنیدم خودم به ڪاز جایی نزدی رو  صداش هڪ

 تو ! باش منطفی  مڪ یه تو؟ نی ڪسارا جان، عزیز دلم، چرا اینجوری یم_

 دالییل به حاال  و  داشته دوستش هڪ بوده شڪ آدیم هر  یگذشته

ی  اصال ! ردهڪ قطع اون با  رو  ارتباطش  ردی،ڪ ازدواج قبال  تو؛ خود  همیر

، دوستش هڪ مطمئنم من و  داشنی  شوهر  ؟ فوت  اما  داشنی االن چ 

 و  نڪ نگام سارا؟ نداری دوست و من! دادی ادامه زندگیت به تو  و  ردهڪ

 ؟نداری دوستم بگو،

 

 نگاهم و  بود  نشسته زانو  دو  روی رومبهرو  درست ردم،ڪرس بلند 

 .ردڪیم
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ی ب از  و  ردمڪ نگاهش ڪی اشاز پشت پرده  :نالیدم لرزونم هایلب یر

 ...اشڪ ای... نداشتم دوستت اشڪ_

 

 .ردڪ باران بوسه رو  هامڪجلوتر اومد و آهسته و نرم رد اش

 یبوسه هر  با  عاشقم قلب بدبختانه ویل خواستمنیم رو  ڪاین همه نزدی

 قرار  و  آروم زد،یم امگونه  روی گرفته  راه ڪاش قطرات به هڪ آرویم

 .گرفتیم

 .داشتم لحظه اون هڪتنها حش بود آرامش! 

هاش رو ؛ صورتش رو عقب برد، دستگرفتهاش داشت شدت یمبوسه

 رد،ڪیم ڪپا رو  هامڪهام گذاشت و با انگشت شصتش اشروی گونه

ه هامچشم به  .زدیم هاملب به گریزی  هم گایه  و  بود  شده خیر
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ی _ ی  اتفاق مونهاگذشته  توی هڪمن دوستت دارم سارا، فارغ از هر چیر

شه! فقط دوستت ب قراره چ   آیندمون تو  هڪاین به ر ڪف بدون افتاده،

ی االن  ی حاال، همیر  دوستت من زدم؛ زانو  روتروبه اینجا  هڪدارم، همیر

 !...سارا دارم

 

ون نفوذ ای یممهابا تپیدن گرفته بود و دنبال روزنهقلبم یر  گشت تا به بیر

اف هیجان! نهڪ  دوستت حالوت و  بود  ندهلرزو  رو  دلم بهزاد  اعیی

ین رو  اممڪ هاشدارم  .بود ردهڪ شیر

 هڪ االن داشت، دوست و من هڪگفت؛ مهم االن بود، االن راست یم

 آدمای با  هڪ هایی گذشته  داشت اهمینی  چه دیگه... داشتم دوستش من

 گذشته  آسون یا  سخت شدن، زندگیمون وارد  هڪ نادرسنی  یا  درست

  !بود
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 هڪ شید ڪبود، شور و هیجایی در وجودم شعله یمتو دلم ولوله به پا 

ش  .بودم ردهڪبه حال حس ن تا  رو  نظیر

 حس و  بود  ردهڪهای منجمدم جریان پیدا ای در رگانگار خون تازه

 !دادیم قرار  نوازش مورد  رو  هامسلول ڪت به ڪت عشق دلپذیر 

 

ه بود و قلب من در تب و تاب! رسش رو آهسته جلو  نگاهمون به هم خیر

ی ساننی  ڪآورد و ی  .ردڪ توقف هاملب میی

 ؟دوستم داری دوستت دارم سارا،_

 

 قلب و  شد یم پخش صورتم توی داغش هاینفس زد یم هڪحرف 

 .وبیدڪیم امسینه یدیواره به رو  خودش پیش از  بیش طاقتمیر 

م و خجالت روی احساساتم سایه انداخته بود و نیم  مثل هڪذاشت رسی

 .بزنم حرف پرده یر  خودش
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 :هام رو بستم و گفتمچشم

 !منم دوستت دارم_

 مهر  هاملب به هاشلب با  هڪ بودم ردهڪن املڪام رو ههنوز جمل

 .زد وتڪس

تر از هر وقت اش گر گرفته بود و قلبم عاشقتمام تنم از دایعی بوسه

 .بود نشسته ویر ڪی ظهور این همه عشق رو به پایای لحظهدیگه

ی و هوا معلق ب ی زمیر ، بیر  گویسی   صدای شدن بلند  با  هڪودم از خویسی

 !فرش افتادم به عرش از  همراهم،

 

 :گفت  ایخنده ڪبه آرویم از هم جدا شدیم و بهزاد با ت

 !لعنت هڪبر خرمگس معر _
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 روی عمیفی  لبخند  رد،ڪیم بیداد  صداش توی هڪاز این همه حریص 

 رو  یمگوش  رفتم؛ یفمڪ طرف به عجله وبا  شدم بلند  جا  از  شد؛ ڪح  لبم

ون داخلش از   .آوردم بیر

نده متع  :جب رو به بهزاد گفتمبا دیدن نام تماس گیر

 !مهساست_

ی بلند شد و با قدم هایی بلند به سمتم اومد، با هم اون هم از روی زمیر

، نڪروی مبل نشستیم و من ضمن لمس آی  روی رو  تماس پاسخگویی

 .دادم قرار  بلندگو 

 ؟جانم_

 ؟جایی ڪسالم خانوم خانوما، _

 ؟من؟ واسه چ  _

یف نداری هڪها ببینمت خیر رسم اومدم بعد مدت_  !تشی

 ؟االن تو  جایی ڪ_
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 ؟تو رفنی  جا ڪ ببینم بگو  ات،خونه در  دم باشم؟ خواسنی یم جا ڪ_

 

قلمه با  و  ردمڪ من من یمڪدونستم چ  بگم! نیم  بهم بهزاد  هڪ ایس 

 :دادم جواب زد 

ه... خونه_ ی  !امالهی خ ام، اومدم خونهی خالهچیر

  !؟ِا؟ جدا_

 .آره خب_

 !؟االن اینجاستات پس چطور پشخاله_

 .بودم ردهڪقلبم ریخت با شنیدن این حرف، رسما دست و پام رو گم 

؟ڪسارا، بگو ببینم _   ؟بله هم ما  با  بله همه با  جایی

 ؟االن امیر اونجاست_

 .آره اینجاست_

 ؟جامڪفهمید من گفتم _
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 یم_
 
 !هفهمنه، اما اگه بهم نگ

بگو من رفتم  گم بهت، فقط حواست باشه دیگه، بهشباشه بابا یم_

 .قدیمیم دوستان از  ڪی یخونه

 پیش براش اریڪگه رفته جایی باشه، دارم برات! امیر آقا؟ سارا یم_

ی !  حتما  بله،! اومده  نه،ڪ صحبت باهات خواد یم  آقا  امیر  سارا، ببیر

 .خداحافظ من از  لحظه، چند  گویسی 

 .اهای وای، _

 

س به  و  بود  ردهڪاخم غلیظی روی پیشویی بهزاد جا خوش  من پر اسیی

 .ی گویسی زل زده بودمصفحه

ی  شد یم اشڪ  !بشه قطع تماس این هڪ افتاد یم اتفافی  االن همیر
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ی من انداخته بود و با بلند شدن صدای شاد بهزاد دستش رو دور شونه

، من رو مح  .گرفت  آغوش در  تر مڪامیر

 ؟جان، خویر سالم سارا _

خاله صدا یمحاال همیشه من ی االن باید یمزد، عدو دخیی گفت سارا ل همیر

  !؟جان

؟ صدا میاد_  ؟سارا؟ هسنی

 :با فشار دست بهزاد به خودم اومدم و جواب دادم

ی _  ؟بله صدا میاد، سالم، شما خوبیر

؟ حالم گرفته_  هم امشماره نداشتم، هڪو است، شمارتنه بابا چه خویر

داشته  و شمارت منم هڪ بزیی  زنگ ڪت یه ردیڪن دادم بهت هڪ

م، و شمارت ردمڪن جرأت هڪباشم، از مامان اینا هم   راست یه بگیر

 بریم شام بعدشم بزنیم حرف هم با  دقیقه دو  الاقل هڪ پیشت اومدم

ون، یف جنابعایل هڪ اونم بیر  !نداری تشی
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، فشار دست بهزاد هم بیشیی یمبا هر جمله درد به جونم  شد و ی امیر

 .افتادیم

 !استه... آخه به من چه حالت گرفتهی... اآخه بگو پشه

  ؟الو؟ سارا_

 !شهبله بله؟ صدا یه قطع و وصل یم_

 ..هڪگم یم_

 .وسط حرفش اومدم

 .دوستانم از  ڪبله متوجه شدم! من امروز اومدم پیش ی_

؟ یڪتا _  ؟مویی یم شب اونجایی

 .مونمنه شب نیم_

 .دنبالت بیام من برگردی خواییم یڪو خب پس بگ_

  !؟نشه من مزاحم و  نهڪگفتم انقدر وراچر نخییل زشت بود اگه بهش یم
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 .گردممعلوم نیست، خییل ممنون، خودم بریم_

ی  بابا  ای ه،ڪشه نه خب نیم_  دوست این پرتم حواس من چقدر  ببیر

 ِسیو  من بگو  و شمارت باش زود  ردم،ڪ عالف ساعته دو  و خدات یبنده

 .شمن ایشون مزاحم این از  بیشیی  نم،ڪ

 

 هنوز  من خدایا ! بود  گل  توی ردنڪحال االنم، دقیقا مصداق بارز گیر 

 ڪی نیم،ڪ خوب و رابطمون خوایمیم بهزاد  و  من هربار  هڪاین متڪح 

 جز  ایچاره!  ردمڪن ڪدر  و روزمون و  حال به بزنه گند   هڪ شهیم پیدا 

ی  نگاه زیر  رو  امشماره نداشتم، دادن ادامه تماس  و  دادم بهش بهزاد  سنگیر

 .ردمڪرو قطع 

 

 رد ڪیم نگاهم اخم با  رد،ڪمن رو از حصار سفت و سخت آغوشش رها 

 :گفت  غیظ از  رسشار  صدایی  با  و 
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  ؟نهڪیم غلظ چه تو  یخونه در  ڪگه این سارا؟ این مردچ  یم_

 

 نمذه به ایجمله هیچ ردن،ڪزبونم قاض شده بود برای توجیه 

 .نمڪبرطرف  رو  شڪش بتونم گفتنش  با  هڪ رسید نیم

 

 بدم خوردم، زخم بار  یه من ن،ڪمگه با تو نیستم؟ سارا با من بازی ن_

 اشخفه نطفه تو  نه،ڪ تازه و زخمم شڪ ذارمنیم بار  این خوردم،

 ؟گمیم چ   فهیمیم نم،ڪیم

 

 چرخ رسم توی هڪ لمایی ڪ به ردمڪبا بدبخنی داشتم سیع یم

 نندهڪرمون و قانعد و  درست پاسخ ڪی و  بدم انسجام خوردند یم

 !خورد زنگ دستم تو  گویسی   باز  هڪ بدم بهزاد  تحویل
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ه یشماره هڪی گویسی با بدبخنی به صفحه  به روش امیر  یشده ذخیر

 .بودم زده زل بود  دراومده نمایش

 حال به تا  هڪترین آوایی بود اون لحظه آهنگ زنگ موبایلم، گوش خراش

 .بودم نیدهش

ی  نڪم چنگ زد، آیبا عصبانیت گویسی رو از دست  فشار  با  رو  رنگ سیر

قابل خشم با  و  گذاشت  بلندگو  روی رو  گویسی   رد،ڪ لمس  به وصفی  غیر

ه من  .شد خیر

 

 ڪی خودم نخور  غصه ویل خرابه گوشیت  نمڪ ر ڪالو، سارا؟ الو؟ ف_

 .خرمیم برات و خوبش
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 هایلب! شد یم تموم رمضی  به بیشیی  داشت وتڪس هڪنه مثل این

ون زور  به رو  بله یواژه و  ردمڪت از هم باز زحم به رو  مڪخش  بیر

 :فرستادم

  ؟بله_

 ؟گوشیت  اینجوریه چرا  ردم،ڪچه عجب، دیگه داشتم قطع یم_

ی _  !بده مڪدیه یه اینجا آنیی

 :با خنده گفت

رت شد _  !بخرما واست خوب گویسی   یه بود  ڪنزدی ه،ڪای بابا، به ضی

تمام هوش و حواسم  اما  ردمڪهای امیر گوش یمر به حرفدر ظاه

 .ی بهزاد بودمعطوف دست مشت شده

 .گم سارایم_

 ؟بله_
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 یڪ بگو  لطفا، نمون شام دیگه، بیا  زود  دوستت؟ یخونه از  میای یڪ_

 .دنبالت بیام من میای

 .رمممنون الزم نیست، خودم یم_

ی  آخه، هڪشه نیم_  .هڪ نداری ماشیر

میم  آژانس اره،ند ایلڪاش_  .گیر

 .برات ردمڪاشینتم پیدا راسنی سوئیچ م_

 .جدی؟ خییل ممنون_

،ڪجا روی درست بود؟ جا ڪدویی یم_  انقدر  هڪ عاشقتم یعنی  فشی

 !گیچر 

 !و بلند بلند زد زیر خنده

های چ  گفت؟ گفت عاشقتم؟! خدایا چرا االن باید این شوچی 

 برجسته رگ به نگرایی  با  من و  خندید یم امیر ! نه؟ڪاش عود مسخره

ه بودمبه دست یشده  .زاد خیر



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

844 
 

ی سارا، من االن یم_ دارم میام دنبالت، به من و بریمرم خونه ماشینتببیر

و یه جوری بپیچونش، منم امشب مامان اینا رو ربظ نداره دیگه، دوستت

 .پیچونم با هم تا صبح بریم ددر دودوریم

 

ی الل شده بودم، وگرنه ا ی  تو  هم اون وت،ڪین همه سقطع به یقیر  همچیر

ایظ  !اومد اصال منطفی و عاقالنه به نظر نیمرسی

ی ییم هنوز داشتم دنبال واژه  هڪ مناسب یجمله ڪگشتم برای ساخیی

ی  و  تر بم بهزاد  صدای  :رسید گوشم  به ایدیگه وقت هر  از  تر خشمگیر

 ؟سارا جان عزیزم، تلفنت تموم نشد_

 

 هامرد،چشمڪ شڪام عالئم حیاتیم فرو مات شدم، برای چند ثانیه تم

 دستم هڪ بود  بدم،این نشون تونستم هڪ نشی ڪسیایه رفت و تنها وا
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 روی یدهنده آزار  نیشخند  یصحنه به ناباور  و  گذاشتم  بهزاد  پای روی رو 

ه لبش  !شدم خیر

  !الو سارا؟ جایی ڪ بود؟ یڪالو، الو سارا، صدای _

ی  از  هڪ جویی  مڪی زمان با بلههم ی  شد، خارج هاملب بیر  یقطره اولیر

ی افتاده ڪاش  .م از چشمم پاییر

 ؟بله_

 حالت شم،یم نگرانت دارم تو؟ جایی ڪ بود؟ یڪسارا اون صدای _

  ؟خوبه

  !آره حالش خوبه_

وزی برق با  هڪبهزاد بود   رسا  و  مڪمح رو  امیر  جواب هاشچشم توی پیر

 .داد

  ؟هسنی  یڪتو _

ه هستم؟ یڪمن _ سم بهیی  ؟هسنی  یڪ تو  بی 
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 ؟هسنی تو لعننی  یڪ لندهور؟ جاستڪسارا _

ه حرف دهنت_  وگرنه ویل،ڪو بفهیم جوجه فو من شوهرشم، توام بهیی

 ؟مفهومه شه،یم تموم گرون  برات

 

 عاجز  و  مستأصل غلط، اریڪ چه درسته، اریڪدونستم چه دیگه نیم

، هر  و  ار ڪ هر  انجام از  ی  رو  رسم حرفی  به و  گرفتم  هامدست بیر

 .ردمڪ وارد  فشار  هامشقیقه

 واقعیت المهڪم هڪخواستم به خودم بقبولونم ای یمهانهبه طرز ابل

 از  هڪ امیر  مبهوت و  ناباور  صدای! پریشونمه ذهن توهمات جزو  و  نداره

 مثل دقیقه، چند  این یهمه بودن حقیفی  شد، بلند  گویسی   پشت

 .شد نواخته صورتم توی یڪدردنا یشیدهڪ

؟ گو _  !یسی رو بده به سارا ببینمشوهرش؟ یعنی چ 
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تونم آدرس بدم بیای اینجا دور هم گویسی رو بدم به سارا؟! یمچرا  _

 !باشیم، مگه نگفنی دلت گرفته؟ خب بیا اینجا پیش ما دلت باز شه

 !بعد هم مشغول آدرس دادن به امیر شد

ایط رو نداشتم، به سخنی تن وارفته ام رو از روی  دیگه توان تحمل اون رسی

 .وی مبل افتادمر  مڪمح و  رفت گیج  رسم هڪ ردمڪد مبل بلن

ی بیا منتظرم، تماس رو قطع   عسیل روی رو  گویسی   و  رد ڪبهزاد با گفیی

 .انداخت

 :ردڪنگاه معناداری به من 

ی بینتون نیست _ ی  و  دست انقدر  نباید  هڪچرا انقدر ترسیدی؟ اگه چیر

 !بشه شل پات

 

، جوری حرف یم  بڪمرت واقعا  من ار انگ هڪ رد ڪزد و رفتار یملعننی

 :ستمڪش رو  وتڪس و  ردمڪهسته لب باز آ شدم، خطایی 
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  !ای بهزاد، تو مریضی بهزادتو دیوونه_

ی  بیر  مثل ناگهان هڪخم شدم تا گوشیم رو از روی عسیل بردارم   خشمگیر

 !آورد یورش طرفم به

ب با  هڪ داد  هلم مڪمح  .ردمڪ برخورد  مبل پشنی  به ضی

از الی  و  رد ڪفشار خفیفی به گلوم وارد  دستش رو روی گردنم گذاشت،

 :اش غریدهای به هم چفت شدهدندون

ه آره من دیوونه_ ام، من مریضم، اصال من یه روایی به تمام معنام، بهیی

 یهمه هڪ ڪی! زن یه آورده، رسم تو  مثل ڪی رو  بال  این هڪبدویی 

 عد ب ردم؛ڪ خرجش و احساسم تمام هڪ شڪ ریختم، پاش به و زندگیم

 بار  دو  با  ار،ڪن یه ماه رفتم دیر واسه م تا  رد؟ڪ ار ڪچ   اون عوض در 

ی  زبون ر  دوستم با  رفت ریخیی  !خورد ب 
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شد و تنفس من هر هر لحظه فشار دستش روی گردنم داشت بیشیی یم

 با  فقط رفت،یم سیایه داشت هامچشم مڪ مڪتر! دیگه آن سخت

به اشسینه به جونیر  هایمشت  افاقه اصال  هم اون هڪ زدمیم ضی

 .ردڪنیم

 افتاده بودم و در آستانهد
 
 دستش هڪی مرگ، یگه رسما به حالت خفگ

 .رفت عقب یمڪ و  برداشت گلوم  روی از  رو 

 .بالفاصله رو به جلو خم شدم و به رسفه افتادم

 چند  با  بعد  و  ردمڪ رسفه یڪچند بار پشت رس هم به طور وحشتنا

الجون  و  ردمڪ هامریه رایه رو  بهزاد  ر عط با  مخلوط هوای عمیق، نفس

 …زدم یهڪحس به پشنی مبل تو یر 

 

 :رسید گوشم  به ندامت چاشنی  یمڪصدای بهزاد با 

 ؟خویر _
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 جواب اومد دریم چاه ته از  هڪ صدایی  با  و  شیدمڪدسنی به گردنم 

 :دادم

 !خوب؟ اگه تعریفت از خوب، زنده بودنه، آره خوبم_

  !نره رتمڪدور و برش نرو! حنی فخط قرمز من خیانته سارا، _

 :توپیدم بهش و  اشارانهڪعصنر شدم از لحن طلب

 تو؟ معلوم هست؟ قصاص قبل از جنایت یمچ  یم_
 

؟ڪگ  یه تو  اگه نی

 بهزاد، بفهم و این نیستم، من مسببش خوردی ستڪش عشق تو  بار 

، هم مثل آدما  یهمه ی ی  شبیه تو  هڪ همونطور  نیسیی  منم نیسنی  معیر

 اصال ... ببینم نڪزندگیت بوده نیستم! صیر  تو  قبال  هڪ زیی  ونا شبیه

ی، انتقام اون از  نتونسنی  چون نهڪن  ردیڪ بازی این وارد  و من   بگیر

  !؟دربیاری من رس  و ستتڪش تالفی  هڪ
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؟ چرا چرت و پرت یم_
 

؟ چه ڪشڪ چه انتقام؟ دو ڪگ ی ! دویعی  همچیر

ی   انتقام الیق شڪ  هڪ دارم بود مڪ من مگه بعدشم نیست، گرفیی

ی  بخوام  ؟نه خویی یم زیاد  داستان نم؟ڪب تو  با  اریڪهمچیر

 دقیقه چند  اگه نمڪ ر ڪدیوار حاشا برای بهزاد خییل بلند بود انگار، ف

ها  یهمه گذشتیم دیگه  آورده جوش! من گردن  انداختیم رو  تقصیر

 .بودنش جانب به حق همه این از  بودم

و خفه ر  تو  داشتم جایی  یقاتال مثل هڪآره خب، االن من بودم _

 یم راست! ردمڪیم
 

 !بیماری تو  نداری، مبود ڪ تو  گ

ی سارا من یه دارم خودم_ لڪو ببیر  این از  بیشیی  خوامنیم نم،ڪیم نیی

 .نڪ تمومش پس بشه، ایجاد  تنش بینمون

 دست با  و  زدم مرمڪ به رو  دستم ڪبلند شدم و رو به روش ایستادم، ی

 .ردمڪ اشاره بهش امدیگه
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ی _ لڪ از  داره یڪ اوه خدای من، ببیر  داشنی  زنه،یم حرف ردنڪ نیی

، ردیڪیم امخفه  به اونم! شنی ڪیم و من داشنی ! و؟این فهیمیم لعننی

 ذهن از  اونم هڪ احمقانه ڪش یه خاطر  به فقط رده،ڪن اری ڪ خاطر 

هیم رسچشمه مریضت  من با  هم ارانهڪطلب و  جانب به حق االن بعد ! گیر

؟یم حرف  !؟من اومدن وتاهڪه این همه شنیم زیادیت! زیی

 

 .روم ایستاداون هم به تبعیت از من از روی مبل بلند شد و روبه

ی چ  یم_  حس ایذره اگه منه، قرمز  خط خیانت هڪگم بهت؛ گفتم ببیر

،ڪیم ر ڪف بهش حنی  داری هڪ نمڪ ی ڪنی  صالخیت سهله، هڪ شیی

  !نمڪیم

تونستم ا نیمچر ! مرد؟ این بود  یڪهاش، ماتم برد از شنیدن حرف

 هڪبشناسمش؟! یعنی تا این حد روحش آسیب دیده بود؟! تا این حد 

ی ڪ مرز  تا  حنی   !نڪ مڪمڪ خودت خدایا ! بره؟ پیش آدم ڪی شیی
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 هڪها رفت و انگار چند قدیم به طرف راهروی منتیه به اتاق خواب

ی  :چرخید من طرف به و  ایستاد  باشه اومده یادش چیر

 من، تو راست یمدر ض_
 

 .اممن مریضم، اصال من روایی گ

 :اش من رو نشونه گرفت و ادامه دادبا انگشت اشاره

، زن تو  هڪو یادت نره اما این_   راه باهام نڪ سیع پس! من زن منی

 خوب تونمیم هم اندازه همون به ام،دیوونه و  بد  هڪ همونقدر  من بیای،

ش به خودت ابقیه دیگه دیدی؛ االن هڪ و اشنمونه یه باشم، عاشق و 

 داره
 
 !بستگ

 .و با آرامش به اتاقش رفت

 

ی  بود، مو  تار  ڪی یمرز عاشق بودن و جایی بودنش به اندازه  چند  همیر

اف عشق به و  بود  زده زانو  من جلوی هڪ بود  پیش دقیقه  و  رد ڪیم اعیی
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! داشت رو  شتنمڪ قصد  و  بود  زده خیمه روم بعدش لحظه چند  درست

 به رو  روحش انقدر  هڪچ  بهش گذشته بود  ! بودم؟ افتاده آدیم چه گیر 

 .بگذرون خیر  به رو  عاقبتمون و  آخر  خودت خدایا ! بود؟ ریخته هم

ی دست ایط عمرم رو روی مبل نشستم و رسم رو بیر هام گرفتم؛ بدترین رسی

ی یم  ریڪف چه بهزاد  دیدن با  امیر  هڪ دونستمنیم. ردمڪداشتم سی 

 من و  بود  ردهڪیمیتش ازم سؤال صم یدرباره قبال ! نهڪیم من مورد  در 

 .بودم داده رو  جوابش پرخاشگرانه

 به بود  نڪمم ریڪدیدش چه فاگه االن، اینجا و به عنوان همشم یم

 آزارم هم رشڪف حنی  نه، وای... من هڪاین اال  نهڪ خطور  ذهنش

 .دهیم

رفتار امیر دادم و هام رو بسته بودم، داشتم به خودم قوت قلب یمچشم

 خواستمیم ردم؛ڪیم پیشبینی  هم نار ڪواجه با دیدن من و بهزاد رو در م

 .بدم بروز  خودم از  رو  نڪمم العملسڪع تریندرست
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هایی بلند خودم رو به آیفون رسوندم؛ با صدای زنگ از جا پریدم و با گام

 .امیر با اخم غلیظی روی پیشونیش پشت در بود

 ردنمڪی رفتار درمورد نحوه هڪهایی فرضیهبا دیدنش اینجا، تمام 

ی تنها  و  بودم آیفون یصفحه مات! پرید  ذهنم از  بارهڪی به داشتم، ی  چیر

ی  افتاده ور ڪ گره  شد، یم رار ڪت رمڪف توی هڪ  .بود امیر  ابروهای بیر

ی هڪ رفتم عقب به قدم ڪی هولزده شد، زده دوباره هڪزنگ  ی  چیر

 .شد مانعم

 ؟نی ڪچرا باز نیم_

 .نشست نڪدرباز  یمهڪد شد و روی در  من نار ڪش از و دست

 .ردمڪبرگشتم و به پشت رسم نگاه 

ی تنت _ ی  میاد  داره لندهور  این نڪچیه؟ چرا ماتت برده؟ بیا برو یه چیر

 .باال



 آرام بغل بگیر مرا   ریحانه کیامری

856 
 

 

از دهنم دراومد بهش بگم لندهور خودیی و جد و آبادت، اما با دیدن 

 جلوی بگذره ار ڪ از  ار ڪ هڪی خشمگینش، این بار قبل از این چهره

 .زبونم رو گرفتم

 !نهڪو نگاه یمِد بیا برو دیگه، وایساده من_

 طرف به و  اومدم خودم به رد ڪ بیان عصبانیت یڪاند با  هڪای با جمله

 .رفتم ها اتاق

 .لباسات تو اتاق خودمه، روی تخت_

 .شدم واردش و  رفتم اتاقش طرف به نمڪ نگاه بهش هڪبدون این

 .بود ردهڪتخت آویزون  یرتب روی لبههام رو خییل ملباس

 
 
س داشتم و دچار افت فشار شده بودم؛ دست و پام شدیدا به شدت اسیی

هایی لرزون زد! پالتوم رو با دسترسد شده بود و قلبم تقریبا توی دهنم یم

 شالم اومد،یم سالن از  هڪ بلندی فریاد  صدای شنیدن با  و  ردمڪبه تن 
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ون رفتم و به رسع به داختم،ان رسم روی نیمه و  نصفه رو  ت از اتاق بیر

 .حالت دو خودم رو به پذیرایی رسوندم

 قرارش ستایش مورد  ڪیڪی بهزاد رو گرفته بود و با الفاظ ر امیر یقه

 بدتر، مراتب به لمایی ڪ با  و  بود  گرفته  رو  امیر  ییقه هم بهزاد ! داد یم

 هم مثل با تقری لڪهی و  جثه لحاظ از ! رد ڪیم مثل به مقابله باهاش

 تر شندهڪند و برتری نسبت هم نداشتند، اما نیش زبون بهزاد قطعا بود

 :زد فریاد  رسش و  داد  هول رو  امیر  هڪ زمایی  مخصوصا  بود،

 زنمه، سارا  ه،ڪمردی نهڪیم ار ڪ چ   اینجا  هڪبه تو هیچ ربظ نداره _

یع زن ، و  رسی  !؟نه یا  افتاد  نیومده، ڪی تو  به هم فضولیش قانویی

ی  روی مڪدست داد و به پشت محتعادلش رو از امیر   انگار  افتاد؛ زمیر

 بهزاد  سمت به داد  با  و  شد  بلند  جا  از  هڪ بود  نشده باورش هم هنوز 

 :ردڪ حمله

، دروغگوی _  .ثیفڪخفه شو عویصی
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رم به مواقع ی  ڪا در  وتڪس هڪ بود  ردهڪتجربه ثابت   تموم ضی

اضم هم من بنابراین شهیم  :زدم فریاد  رو  اعیی

تونه؟! چرا مثل سگ و گربه چسبیدید به دیگه نید ڪبس _ ! چه خیر

 !هم؟! دعوا رس منه؟ خب بگید منم بدونم

ی رجز خوایی من شده بودند! حنی خودم هم از هر دوشون مات صحنه

 ڪشو  تو  هڪاین همه جسارتم در تعجب بودم ویل ترجیح دادم االن 

 .بزنم رو  حرفام هستند 

م، سؤایل اگه هست خودم اینجا چ بحث اگه در مورد منه، من_  و حاضی

سید  .از خودم بی 

 :گفت  الفهڪام، عصنر و امیر به محض تموم شدن جمله

ایط این با  نمڪن ر ڪگه؟ هرچند فگه این سارا؟ راست یمچ  یم_  رسی

 !باشه سخت زیاد  فهمیدنش
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 خایل محض رو  شالم و  بود  باز  پالتوم هایمهڪد هڪو با دست به من 

 ونڪت تأسف از  رسی و  رد ڪداخته بودم اشاره ان رسم روی ضهعری نبودم

 .داد

 آشفته وضع اون از  یمڪ تا  انداختم امشونه روی رو  شالم طرف ڪی

 به هایچشم از  هڪ نفش به اعتماد  با  و  ردمڪ صاف رو  صدام دربیام،

 :گفتم  بود  شده تزریق بهم بهزاد  ینشسته  آتش

یع و هر چ  بهت گفته راست بوده! من همش _ ! اگه تا شم... رسی قانویی

  فعال  چون بوده، بهزاد  خاطر  به نگفتم شڪاالن به 
 

 علنی  آمادگ

 !نداره و ردنشڪ

 !و تو دلم گفتم لعنت به هرچ  آدم دروغگوئه

 .و دارمآمادگیش_

 .با صدای بهزاد، من و امیر جا خورده بهش چشم دوختیم

 !زد هڪ حرفی  از  ردمڪتعجب 
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 ؟چ  گفنی _

 ما  به رو  هڪ اینفرهڪها رفت و روی مبل تمبل طرف به سڪخییل ریل

 .نشست بود 

و دارم، به نظرم بیشیی از این طولش خییل واضح گفتم، من آمادگیش_

ی امشب با مامان اینا صحبت یم ه عزیزم؛ من همیر
 هڪ نمڪندیم بهیی

 چایی  یه برو  بیا  واینسا، اونجا  اینجوری هم شما ! بدن انجام و الزم ارایڪ

ی  ی مهمونمونهزشت بیار، یچیر  !ه ناسالمنی امیر جان اولیر

 

 داشت بود  چسبونده امیر  اسم ته به هڪ جایی  ای،مسخره امال ڪبه طرز 

ی  تا ! رد ڪیم چر ڪ دهن بهمون  از  رو  آبادش و  جد  پیش دقیقه چند  همیر

ون ڪخا زیر   امیر  االن و  بود  ردهڪ ردیف روش جلوی و  بود  شیدهڪ بیر

ن گفتنش بیشیی این معنی رو جا امیر  ظرمن به! رد ڪیم خطابش جان
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 این تو  وگرنه!" نڪ مڪ روتو  حاال  شدی؟ ضایع دیدی" هڪداد یم

 !بود سال ڪجو  دارترینخنده امیر  ردنڪ خطاب جان بلبشو 

ون خونه از  هڪامیر به طرف در رفت و قبل از این  :گفت  من به رو  بره بیر

خاله، نباید انقدر تو من ازت عذر یم_  مسائل شخصیتخوام دخیی

 .متأسفم ردم؛ڪیم اویڪنجڪ

ی من هڪقبل از این ی  برداشت هڪ رو  اول قدم رد،ڪ باز  رو  در  بگم چیر

 :اومد حرف به بهزاد 

 !شام بودیم در خدمتتون_

 .ای گفت و در رو پشت رسش بستامیر هم ممنون آهسته

روش نشستم، احساس گرما هم به جمع به سمت بهزاد رفتم و روبه

 .ردڪیم ترمالفهڪداشتم اضافه شده بود و  هڪفی های مزخرحس

ب روی   پرت ناریمڪ یاناپهڪایستادم، پالتو و شالم رو درآوردم و به ضی

 .ردمڪ
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ی  ه نگاه با  نشستم هڪهمیر  .شدم مواجه بهزاد  خندان هایلب و  خیر

، مڪبا دیدن این تابلوی نقایسی  ! افتاد  باروت انبار  به آتیش انگار  نظیر

 :دمز  فریاد  بلند 

 امیر  به رو  فحشا  اون تو  هڪشه ین چه رفتاری بود؟ اصال باورم نیما_

 بود  چ   مزخرفات اون بدتر، همه از  هان؟ دادی؟ هولش چرا ! دادی

 ؟دادی تحویلش

 :با همون لبخند مهر شده روی لبش جوابم رو داد

؟ عصبایی  انقدر  چرا  دلم، عزیز  ڪی ڪی_   هسنی
ً
 یپشخاله هڪ اول

وع خودش فرنگیت  ڪ رسی
 
ی بهش نگفتم؛ دوما ی رد، وگرنه من اولش چیر

 است؛وارفته و  شل انقدر  اون هڪ چه من به دادم هولش آروم من هڪ

 
 
 ؟منظورته مزخرفات دومڪ... هڪ سوما

 :زدم یهڪت مبل پشنی  به و  شیدمڪ موهام توی دسنی  الفهڪ

 و ایناهمون قضیه_
 

 !ی آمادگ
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ی به نداشت و آهان اون؟! خب خودت گفنی من آمادگیش_ م واسه همیر

، شڪ ی  دارم، و آمادگیش االن هڪ ردمڪ اعالم منم نگفنی  بدی چیر

 !هڪ نگفتم

 :دادم ادامه تر الفهڪ شیدمڪ جلو  یمڪخودم رو 

 !زدم ردنڪ مایل ماست خاطر  به و حرف اون من نفهمیدی هڪنگو _

 :ی نفهمیدن شانه باال انداختبه نشانه

 !؟نی نه واال نفهمیدم، مگه جدی نگف_

و به شم از دستت! من اون حرفوای وای وای، دیگه دارم دیوونه یم_

 به ما  ارتباط از  هڪاین هم و  نشه بدگمان من به نسبت هم هڪامیر زدم 

ی شڪ ی و  همه! نگه چیر ی م این... بهزاد  ردیڪ خراب چیر  هڪ امیر

 علنی  و ازدواجمون یڪ هڪ پرسهیم من از  روز  هر  حاال ... بدپیله

  !...اه اه اه! نیمڪیم

 !بخوای تو  هڪهروقت _
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 بهزاد  بودم، زدن قل قل حال در  جوش آب دیگ مثل من هڪهر چقدر 

 :توپیدم بهش تر فریڪ بود، سڪریل و  آروم رودخونه مثل

 تو معلوم هست؟ چ  رو هر وقت من بخوامچ  یم_
 

 ؟گ

ی  نیم،حنی ڪیم علنیش بخوای تو  وقت هر  و؛ردنڪعلنی _  .االن همیر

 بهزاد، حالت خوبهیمچ  داری _
 

 !؟گ

 روز دو  واسه رو  تو  من ردیڪیم ر ڪف هڪشه؛ نگو آره بهیی از این نیم_

 و ! همیشه خره، بایسی  همیشه خوامیم من! خداحافظ بعدشم و  خوامیم

 !عروسیه یشڪی هڪ اراستڪ رسی یه نیازمند  بودن همیشه این

پیش پا  یهقضی ڪام گرفته بود از لحن حرف زدنش، انگار داشت یخنده

 حایل نفهم زبون یبچه ڪی به دونند یم درموردش همه هڪافتاده رو 

 !ردڪیم
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 قاب دستش دو  هر  با  رو  صورتم نشست، من نار ڪاز جاش بلند شد و 

ه هامچشم عمق به و  گرفت  .شد خیر

؟ پیش منی دیوونه... پیش منی دیوونههمیشه پیش من یم_ ی مویی

 !...عاشق

 

 !ردڪطرز قدرتمندی داشت خودنمایی یمبه هاش مرد مهربون چشم

ین برام هڪهایی ی تلخ چشمغرق شده بودم توی قهوه  رو  رؤیاها  ترینشیر

 !شیدندڪیم تصویر  به

 هڪ خروشایی  عشق از  نجات برای و  ردمڪهای قلبم رو حس نیمتپش

 ...بردم پناه خودش به برد یم مرگ آغوش به رو  من داشت وار طوفان

 :ردمڪوشش خزیدم و تو گوشش نجوا آغآهسته در 

ی  من هڪآرام بغل بگیر مرا   من آرامش مأمن آغوشت... توأم عشق آبسیی

 .من عاشق یدیوانه مرد ... من یدیوانه مرد ... من مرد  است
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