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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 

 

 

 ست ی نام رمان: ساده ن

  یغالم یعاشقانه آقا یهاکاربر انجمن رمان  یشاهیعل هی: مرض سندهینو

 طنز   ،یس ی: عاشقانه، پلژانر

 : خالصه

 یاش را پا یکه تمام زندگ ی خالصه کرده. از آن طرف دختر  تی اش را در مامور یکه زندگ یپسر 
 گذاشته است.  یسندگینو

 فرسنگ ها از هم دور است! شانیایرسند؟ آنها که دن  یبه هم م  چطور

http://www.romankade.com/
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 ند؟ یآ یدر م  گریکدی دارد، چطور مقابل  یبلند ی پست یرسند؟ زندگ ی بهم م اصال

 ! یک ی در تار ی: نور مقدمه

 ستاره.  یب یدر دل شب ها  یچراغ

 . یمن، همان نور، همان چراغ هست یبرا تو

 شهر خاموش دلم.  یبرا  یدیام یکور سو کنیل

 فردا. ییدارد به روشنا دیکه ام یشهر 

 . شودینور در دلم ختم م دنیکه به رس یدیام یسو کور

 نباشد چه؟ یکه اگر چراغ آه

   د؟یآ یقلبم م یها  رانهی سر و ییبال چه

 محض فرو رود.  یکی و نگذارم به تار است بدون چراغ دلم را روشن نگه دارم سخت

 .نیپوالد یها  وارهیبا د  یبه دست آوردن قلب یسخت چو

 تنه!  کیسالح و دفاع.   یاز جنس عشق، ب  یشکست دادن لشگر  چو

 زنم. ی شتر یب یها یدست به سخت ییاز آن روشنا یی حاضرم به خاطر داشتن پرتو ؟یدانیم اما

 )کارن(

 ؟یداد زدم: چ بایسرعت به سمتش برگشتم و تقر با

! حاال  یرفت  ادیز تی گوشش گذاشت و گفت: چته پسر؟ تو که مامور یبا اخم دستش رو رو سرهنگ
 . یایذره سخت تره! تو از پسش بر م  هی نیا

خودشون؟    یاز آدم ها یکی: تنها برم آخه؟ اون هم وسط اون همه خالفکار؟ اون هم به عنوان دم ینال
 . واقعا دستتون درد نکنه!نید یو مکان هم که بهم نمجا 
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  ،یاعتماد کن دیلب هاش نشست و آروم گفت: من بهت اعتماد کامل دارم، خودت هم با یرو  یلبخند
 به خدا توکل کن. 

 از اتاق خارج شدم.  یاحترام گذاشتم با چشم نکهیبه موهام زدم و از جام بلند شدم. بعد از ا یچنگ

از آدم هاشون  یمشت خالفکار جزو هیبرم مشهد و وسط   دیمونه! با ینم یا گهیراه د نکهیا مثل
 به پستم نخورده بود.  یتیمامور نی بشم. خدا خودش رحم کنه. تا حاال همچ

که قرار   ندهیکردم و به دو روز آ دایمبل پ  یوارد خونه شدم. خودم رو رو یذهن  یو آشفتگ  یخستگ با
 ! ستین یمتفاوت داشته باشم فکر کردم. سفر ساده ا یبود سفر 

 *** 

 "دو روز بعد"

 دادن.  ی هم دست تکون م یشدم که با ذوق و شوق برا  رهیخ  یتیشدم و به جمع  ادهیپ  مایهواپ از

که   یمامور اطالعات هیتنهام.  ی. منم که قربون خودم برم تنهایکوله بار دلتنگ هیهم بغل و بوس و   بعد
 . ستی ن هم منتظرش یکس

 آقا کارن! یموفق باش خب

 *** 

تخت ولو شدم و خودم رو به   یاتاق رو ونیتوجه به اجزا و دکوراس  یاتاق هتل رو باز کردم و ب در
 دست خواب سپردم. 

 )آوا(

 و به سمت بابا پرواز کردم. دمیپر نییدر با سرعت از تخت پا  یصدا با

 !یخسته نباش   ،ییسالم بابا -

 خنده اش بلند شد.   یهم خودم رو پرت کردم بغلش که صدا بعد

 ه؟ یکارها چ نیو دو سالته دختر! خجالت بکش ا ستیمثال ب -
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که هر چقدر هم بزرگ بشه واسه ما همون  یدون  یو گفت: م  وستیهم با خنده به جمعمون پ مامان
 ! طونهی دختر بچه ش

 بگم. دیبا یز ی چ هیشد و گفت:   یجد هوی گفت، اما بعد  یکشدار  یبله   بابا

 شده؟ یز یگفت: چ یتوام با نگران  تی هم با جد مامان

اداره جا نداشت مجبور شدم   م،یرو گرفت یاز افراد باند قاچاقچ  یکی تکون داد و گفت:  یسر  بابا
 خونه! ارمشیب

 من درهم گره خورد.  یاما اخم ها د؛یکش  ین یه یبا سادگ مامان

خونه؟ به زن و بچه ات    یآورد یدزد خالفکار همه کاره رو برداشت  هی: دستت درد نکنه آقا رضا! مامان
 .یهم اصال فکر نکرد

لطفا آروم باش قراره   زم،یفرق داره عز هیبا بق نیگفت: ا  یو با لحن آروم  دیبه موهاش کش یدست  بابا
افته فقط شما سمت اون اتاق   ینم  یره. اتفاق خاص  یمدت بمونه بعدش م  ه یاز اتاق ها  یکی یتو
 !نی هم نینر

 . میو بر ایبا حرص گفت: نه ب مامان

 تمام ترکمون کرد و رفت آشپزخونه.   یهم با دلخور  بعدش

هم اداره و بازداشتگاه و هرجا پر باشه   یبابا خبر دارم. هرچ  یکارها شتریمن، باور کردم؟ ابدا! از ب اما
  ی.کل مردم دزد و خالفکار نشدن که! جدا از اون بابا آدمستی نداشته باشه که البته ممکن ن ییو جا

 !ارهیچپ نگاهش کنه ب یذاره کس یدونه اش که نم هی ی ک یکه دختر  یکه خالفکار رو خونه ا  ستین

 دمم؟ ایوسط من گوش هام دراز شده  نیا حاال

بهت   یز یتونم چ یمسئله نم هی نی . راجب ایدونم حرف هام رو باور نکرد یرو به من گفت: آوا، م  بابا
  نیا ،یهم نکن  یو کنجکاو یپسر نر  نیکه سمت اتاق ا نهیا یبهم بکن یتون ی که م یبگم. تنها کمک 

 هامه. باشه دختر گلم؟ تی خطرناک تر از همه مامور  تیمامور

 باشه تکون دادم. یبه معنا ی سر  یحواس یسر ب  از
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خدا گناه  یبره. بنده ها دیبا ششهیداخل، سرباز پ  ادی خوام بگم ب   یاتاقت م  یدامه داد: برو توا بابا
 دارن.

بابا   یتا حاال خالفکارها برا یباال رفته و پوزخند به لب به سمت اتاقم حرکت کردم. از ک یابرو ها با
کنم.  یموضوع و کشف م نیلنگه. من که آخرش ا یکار م یجا هیخدا؟ صد در صد  یشدن بنده ها
 که! ستمی اگر نه آوا ن

ها فرق داره. با   تیمامور  هیبا بق  عیضا یل یکه بابا گفت و خودم هم کشف کردم خ یطور  نیا
که   یسمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم، به بابا که پشتش به من بود و پسر   عیسر یمبهم یصداها

 مقابلم بود چشم دوختم.

به صورت   ش یو لب قلوه ا یمعمول ین یشده بود. ب ختهیصورتش ر  یآشفته رو ش یلخت مشک یموها
 اومد.  یم شی شرق

رو به چشم هام دوخت. با ترس لبم رو گاز    شینگاهم سرش رو باال آورد و نگاه سبز آب ین یبا سنگ 
هم  دیمخصوصا که تاکشه.  یدلخور م یلیکردم خ  یگرفتم و پرده رو رها کردم. اگه بابا بفهمه کنجکاو

 کرد.

 کرده. ر ی از همه ذهنم و به خودش درگ شتریها ب  تی عکس همه مامور بر

ندارن؟ اتفاقا اون   افهیخالفکار. هرچند که مگه خالفکار ها ق هیخورد جز  یم زی پسره به همه چ افهیق
مثال، اون هم خالفکاره   سهیآوا زده به سرت؟ تو بابات پل   یها بدتر هم هستن، المصبا بد خوشگلن! وا

 باشم و عاشقش هم بشم.  ریمونه که من طعمه ش یم  نیکامال متفاوت. مثل ا زی )مثال( دو چ

 دوختم. نهیآ تکون دادم تا افکار مسخره ام از ذهنم بپره. نگاهم رو به یخنده سر  با

 

اش هم مورد پسند عامه  افهیهم داشت، ق  یادیز یبود. طرفدار ها بای ز تینها  یب نهی داخل آ دختر
 نکنه.  فیشد ازش تعر  یم  دایپ یبود. کم کس

همراه با   یبلند قهوه ا یموها ،یصورت  شهیهم یقلوه ا یو لب ها یعروسک  ین یو ب  یعسل یها چشم
 یهم برا  یدرستش کرده و کل  ل یشکل و شما نیبه ا دایکه به لطف مامان جد ییطال یها تیالیها
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زبان زد   شهیاش هم  یوحش یذوق کرده. ابروها و چشم ها  یرنگ موهاش دلش قنج رفته و الک 
 دوست هاش بود. 

مهربون  ن یافته. در ع یافته به قول معروف ور م یباهاش در ب یمهربونه، اما کس نهیدختر داخل ا 
هم که به لطف   کلشیهم به مغرور بودن معروف شده. ه لی فام یصاب معصاب نداره و توبودن اع

 انواع رقص ها و ورزش ها رو فرمه.

  یم  رهیصورتم خ یاجزا نیبه کوچکتر نم؛یهم شهیتخت نشستم. هم یرو از خودم گرفتم و رو نگاهم
 کنم!   یم فشی شم و سه ساعت واسه خودم توص

کنجکاو شم؟   دیپسره رو آورد خونه؟ چرا نبا نیافکارم غرق شدم: چرا بابا ا یدادم وباز تو هیتک  وارید به
 چرا؟  مش؟ی نیبب   میتون یچرا ما نم 

 .دمی تخت دراز کش  یجواب موندنشون رو  یذهنم و ب یاز چراها خسته

 »کارن« 

 ،یکنجکاو شیو خوندم. اول  زیگره خورد از نگاهش سه چ شیعسل ینگاهم به چشم ها یوقت
 طنت ی و در آخر ش  یسردرگم

که در آرامش باشم و کارم رو راحت انجام بدم اما بعدش مشخص شد   ییمعلوم بود اومدم جا اولش
 نیکنم هم شکاک تره و ا یکه توش کار م یگه از گروه یافتادم که پدرش هم م یدختر  هی ری بدتر گ

 کارم از قبل سخت تر شده.  یعنی

و چاخان و   یسخت  یچند وقته فکر کردم. با کل نیبه اتفاقات اتخت اتاق نشستم و  یرو  یآروم به
شرکت پرداخت   یکه برا یکه به لطف سرهنگ درست شده بودند و مبلغ هنگفت  یقالب یمدرک ها

 گشتم اما کامل نه! نانیمورد اطم یکردم، خالصه کم 

  یتیداشته باشم موقع یتیفعال شونیکار گروه  نیمراسم فرستادن تا به عنوان اول یمن رو تو یوقت 
باند هنوز روبه رو    نیمشهد با ا یها سی بود که پل نیاومد اما مشکل ا شیبنده هم پ یجاسوس  یبرا

که  ها یکردن جز اصله کار  ریرو دستگ  یشد که به خونه اومدن و همگ نینشده بودند و ا هیو توج
 فرار نکردم!  یبرا یاومد تالش ینم ش یپ یبودم و برام مشکل  سی ، منم که پلفرار کردن
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رو نشونشون دادم و اونها هم   مییکه کردم کارت شناسا تیو احساس امن  میمحل که دور شد از
که سرهنگ منطقه اشون هستن به  یار ی رضا شهر یمهم بنده شدن. و در آخر آقا  تی متوجه مامور

به بعد با   نی و از ا میکن دایپ یفرما بشم و با کمک هم خونه ا فیخونشون تشر  یبنده اجازه دادن تو
 .میدر ارتباط کارها باش  مه

بمونه! من  یباق یمامور مخف  هی  دیهم با سیخانواده پل یبرا یحت  یمامور اطالعات هیکه  ییاونجا از
)دختر   شونیهم اصل کار نیده همچ یکه نشون م نجورید خونه اشون شدم که ادزد وار هیبه عنوان 

 کنم( باور نکرده. یجناب سرهنگ و عرض م

 »آوا«

 یپله که گذاشتم صدا نی اول ی. پام رو رودمیپر رونی از اتاق ب عیرفتن بابا و پسره از خونه سر  رونی ب با
 مشکوک مامان بلند شد.

 ؟یر   یآوا؟ کجا م -

  زی رم چ ی دارم م ز،یداد به عقب برگشتم و با تته پته گفتم: چ یشدن م عیکه نشون از ضا یلبخند با
 . گهید

 وسطش.  دیگفتم که مامان پر یدادم و چرت و پرت م یهوا تکون م یهام رو تو دست

 ه؟ یچ زیچ ؟ی گ یدختر؟ چرا چرت و پرت م ی گ یم یچ -

و که  لمیاز وسا یک یرم  یگفتم: آها، دارم م عی دم و سرذهنم خورد سرم رو باال آور یکه تو یجرقه ا با
 . ارمیقبال باال جا گذاشته بودم ب

 ؟ ی. مطمئنیتا حاال پات و باال نذاشت  ،یباال متنفر  یمشکوک تر از قبل گفت: تو از اتاق ها  مامان

  ستی بابا، مامان! ب  یگفتم: ا یبه هم فشار دادم. آخرش هم عصب  عمیفج  یهام رو از سوت  چشم
 بچه ها کنجکاو شدن بردمشون باال.  ه؟یسوال

 . دیکرد و بهم توپ یاخم
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آب   یسر و گوش  هیتا  یر یم  یم یاز فضول یدونم دار  ینم یفکر کرد ؟یفهم یپسره خالفکاره م -
 ؟یبد

 کردم.  دییحرص تاک با

 . ینه. کنجکاو یفضول -

 اتاقت.  یبرو تو  عیحاال هم سر باال!  یبر  یبهم رفت و گفت: حق ندار  یغره ا چشم

 اتاقم. یمامان دور برگردون زدم رفتم تو نینگاه سنگ ریز  زونیلب و لوچه آو با

با   یکرده بود رو فوت کردم که دوباره به سر جاش برگشت. عصب دایکه به صورتم راه پ  ییمو کهیت
 دست پشت گوشم بردمش.

 شم. یشه! باال نرم جون به لب م ینم ینطور یا

: بله خانوم  د یچی پ یگوش  یبرداشتم و به رها زنگ زدم. بعد چند بوق صداش تو زی م یرو از رو میگوش
 مزاحم؟ 

 خونمون. ای. بند و بساطت رو جمع کن ب هیبار بحث مرگ و زندگ نیگفتم: وقت ندارم رها! ا عیسر

 شده؟  یز یرنگ ترس گرفت: چ   صداش

فرق داره. سه سوته   یل یخ  یکی نیا  یباباست؛ ول  یها تی گفتم: نه بابا، باز بحث، بحث مامور الی خیب
 ها، منتظرتم.  یاومد

زنگ خونه از   یبه فکر فرو رفتم. با صدا واریاز جانبش قطع کردم و رو به د یدر نظر گرفتن جواب بدون
رفت کنار زدم و گفتم:  یاز اتاق رفتم. مامان رو که داشت به سمت اف اف م رونی و ب دمیجام پر

 رهاست مامان!

 ؟ ی کن یم  نیتعجب نگاهم کرد و گفت: باشه، حاال چرا همچ با

دم در با   ش،یرها و بهاروستا دنیاف اف دوختم. با د ر یجواب به مامان نگاهم رو به تصو بدون
نفرشون گفتم  هیکنن. خوبه به  ی هم ول نم نجایهاشون رو ا یتعجب نگاهشون کردم که اسکول باز 

 اوردن! یدانشگاه رو هم م یگفتم که االن بچه ها یاگه به همه اشون م اد،یب
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 یداد و ب ی. با صداانی تاسف تکون دادم و در و باز کردم تا ب یبه معنا یزنگ، سر  یدوباره  یصدا با
در خونه رو هم باز کردم. اون ها هم همون جور که تو سر و   د؛یچ یپ یراه پله ها م یدادشون که تو

 زدن بهم سالم دادن و وارد شدن.  یکله هم م

کرده باشن دست   یو انگار که کار بد ستادنیبچه آدم سرجاشون وا نی مامان پشت سرم ع دنید با
  یزد و با مهربون یآروم سالم دادن، مامان لبخند نییپا  یهاشون و بردن پشت سرشون و با سرها

 جوابشون رو داد. 

 بهم  دنیکه هرسه تاشون پر و بردم داخل اتاق دمیهر سه تاشون رو کش دست

 م؟ یاین ینجور یشده که ما ا یچ  یپشت تلفن بگ یر یم ی: م رها

 سرم، با حرص برگشتم سمتش یزد تو شی براش نازک کردم که ستا  یچشم پشت

 ؟ یزن   یدوتا! چرا م یهو-

  نکهیتا دوتا، دوم ا ادیبه اسمم م  شتریسه تا ب یحداقل بگ نکهیبهم رفت و گفت: اول ا یغره ا چشم
 ! ؟یدیما رو حرص م یمگه مرض دار 

  دمیکش نیی تک به تکشون رو هم پا یولو شدم. شلوار ها  نیزم یآره تکون دادم و رو یبه معنا یسر 
 داد و فحش هاشون همراه شد. که البته نظر لطفشونه.   یو داد و ب  غی که با ج

شلوار دست هامون و واسه نشستن  یه جاب یر یم یعادت مزخرفت، مثال م نی : کوفتت بشه با ابهار
 !؟ یر یبگ

کردم. آخرش هم ساکت  ریگ زشونیمحبت آم  یرگبار حرف ها ری کردم که دوباره ز  ینچ نچ سرتقانه
 کردم.  فیکنارم نشستن، منم شروع به تعر

 ؟ یکن کاری چ یخوا یتموم شدن حرف هام بهار گفت: حاال م  بعد

 باال انداختم  ییابرو

 کنم؟ فیتا براتون تعر نیای بودم که بگم ب  کار ی من ب ای ن؟یبرگ چغندر نجایبه نظرتون شما ها ا-
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چه  یآدم بگ نیدو کلمه ع  یبنداز   کهی ت نکهیا یبه جا یر ی م یچپ چپ نگاهم کرد و گفت: م  شیستا
 مرگته؟

 شه!  یاتاقش که به لطف مامان نم یخوام برم تو یو گفتم: م  دمیکش یپوف

اتاق   یبمونه که تو شهیهم ستی بشه؟ اتاق که مال خودتونه، اون هم قرار ن یفت: که چ متفکر گ  رها
 بزاره.  یز یچ

 ساک همراهش بود.  هیگفتم: آخه  عیسر

 اتاقه؟ ی: و از کجا معلوم که االن هم توشیستا

 چپ نگاهش کردم چپ

 همراهش نبود.  یز ی کردم. چ ینگاهش م رونی رفت ب یگم وقت  یدختر دارم م-

 از دهنشون خارج شد که هر چهار تامون رو به خنده انداخت.  ی سه تاشون اوهوم هر

 تونن بحرفن. یکه نم ییها یآمازون نیمثل ا-

 باال!  نی مامانت تو و بهار بر شی پ میر ی: آوا، من و رها مشیستا

 و رها هر دو همزمان اعتراض کردن بهار

 . ادیم خوشم ن  جانیکه از ه یدون  ی: م بهار

 ؟ یکش یبعد من و با خودت کجا م  جانمیکه عشق ه  یدون ی: م رها

 که مثل شب و روز بودن.  میشد رهی خ  ییبا خنده به دوقولو ها شیو ستا من

 مامانم.  شی پ  نیباال، شما هم بر می ر  یپس من و رها م-

اون دوتا به سمت آشپزخونه روونه شدن و ما هم به سمت پله   رونیب  میو رفت میامون بلند شد همه
 ها.
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کدومشونه. رها رو فرستادم سمت راست   یکه معلوم هم نبود تو میدو تا اتاق داشت میدیباال که رس به
به دور تا دور اتاق انداختم و در آخر   ی. در رو آروم باز کردم و وارد شدم. نگاهیک یخودم هم رفتم اون 

  ختی بود ر وشت یاتاق متوقفش کردم. به سمتش رفتم و چپه اش کردم که هرچ یشه ساک گو یرو
 .رونیب

به  یچه جور  رون؟ی ب یخت یآوا؟ چرا همه رو ر یکن یم کاری آروم رها کنار گوشم بلند شد: چ یصدا
 شون؟ی بزار یخوا یم بی ترت

 و خاروندم و لبم رو گاز گرفتم  سرم

 کنم.  یم  شیکار هیحواسم نبود، حاال -

 ! یچی به ه یچ یلباس فرو کردم اما ه یها بیج یگشتم. دستم رو تو  یک ی یک یها رو  لباس 

سرجاش. بعد هم با اظطراب   میبزار  بیبه ترت میکرد یو سع میهمه رو جمع کرد  زونیلب و لوچه او با
. )آره میاالن تموم شده و اومد و   میداشت  ی. مثال ما حرف خصوصمیبه سمت آشپزخونه روونه شد

 جون عمم( 

در   یآروم ال  دم،یخوندم گرفتم و به سمت در اتاقم پر یکه م یباز شدن در، چشمم رو از رمان یصدا با
  یرو زمزمه م  یز یشدم. بابا سرش رو برده بود کنار گوش پسره و چ رهیرو باز کردم و به بابا و پسره خ 

 کرد.

من با    یزنه. بابا یمشکوک م  دیماجرا شد نیدر رو بستم. ا عیدهنم گرفتم و سر یرو جلو دستم
 خالص کن! یفضول نیمن رو از شر ا  اینداره!خدا یرفتار   نیهمچ  رهیگ  یکه م ییخالفکار ها

 *** 

باال   ییبود. ابرو میکردم. ساعت پنج و ن  یو به ساعت نگاه  دمیده متر از جام پر  میآالرم گوش یصدا با
 شه! یاز خونه خارج م گهیساعت د میم و با سرعت به سمت کمد لباس هام پرواز کردم. بابا نانداخت

تر از خونه پارک کرده   نییپا  یکه کم نمیممکن خارج شدم و به سمت ماش یصدا  نی اتاق با کمتر از
انداختم تا   ن ییمنتظر موندن بابا و پسره از خونه خارج شدن، سرم رو پا  یبودم رفتم. بعد مدت کوتاه

 . ننیبشن و من رو نب  نیسوار ماش
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  ن،یباال اومدم و بعد از روشن کردن ماش ری زدم و از اون ز یلبخند نشونیروشن شدن ماش یصدا با
  یها م تی پشت سرشون با فاصله حرکت کردم. انقدر به بابا وابسته بودم که همراهش وارد مامور

 یرو دوست داشتم. م جانشی نبودم اما ه سیکرد. پل یقبول م  یکم و کاست یشدم. اون هم ب
 کار نشدم. نیوارد ا نیهم یواسه  ست،ین یشگی حس هم نیا مدونست

اش که   جهیشده نت نمیداشته باشم! و ا یدست هیعرصه  نی ا یدورا دور تو یجور   نیدم هم یم  حیترج 
 خالفکار ها افتادم دنبالشون.  نیا نیاالن ع

 ادهیپ دنینشم. با د دهیرفتم تا د  نییپا یبا سرعت کنار زدم و کم ابونیکنار خ  نیماش  ستادنیوا با
 . ادیبود چشم هام از حدقه در ب کیشدن پسره از قسمت راننده نزد

مظلومانه   افهی کنم؟ ق یاشتب نم ییداده؟ خدا نیده! به ا یرو به من نم  نیبابا ماش  ه؟یک گهید نیا
که تازه وارد خونه تون شده؛  یآوا خانوم، پسر خالفکار  ری بگ  لیگفتم: تحو یبه خودم گرفتم و حرص  یا

 رو گرفته! زی پدر عز یدونه  هی یک ی دختر  یجا

 دادم.  یشده بودم که خودم جواب خودم رو م یعصب  قدران

باهاش برخورد   یختی ر نیاگه خالفکار بود بابا ا نیخودم جان. ا یدار  یبابا آوا! چه دل خجسته ا یا -
 کرد. ینم

 تکون دادم و گفتم: حق با توعه! یسر 

حق با توعه؟ بدبخت   یگ یاون کله پوکت آوا، به خودت م یبعد محکم زدم تو سرم. خاک تو کمی
 اسکول! اسمش بد در رفته. 

بودن جمع   ستادهیمنتظر وا ابونیاون دو تا که کنار خ  یکردم تمرکزم رو رو یسع یدار  هیحالت گر با
 گن! یم ی که حاال حداقل بفهمم چ ستیاصال خوب ن   میسرم لبخون ر یکنم. خ

  ییارویشده به   زیر یبابا، با چشم ها نیکنار ماش  ستادنشیو وا نمیاشاز کنار م ین یرد شدن ماش با
 شد.  ادهیپ نی شدم که از ماش  رهیخ

نه  ییکنم. وا  یر ی شدنم جلوگ ادهی زنم از پ  یزور م یل یکمکم کن دارم خ  ایخدا ییوا ه؟یک گهید نیا
 کنن.  یم یقرار  یرفتن ب  رونی ب ی. پاهام  دارن برارهیره سمت دستگ  یدست هام داره م
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  ه،یبس مزخرف یمار یب  ی. فضولدمیکش یکوتاه غیو ج  نییسرم رو کامال بردم پا  یوونگیمرز د در
 کشه! یم مارستانینشم کارم به ت ادهیاگه پ گهید یق یبرم درمانش کنم. تا دقا دیانشاا... با

ومدم باال  ا ریبلند شد. با سرعت از اون ز  نیماش  یصورتم رو چنگ زدم تا آخرش صدا نیی اون پا انقدر
 راه افتادم دنبالشون.  عیو سر

 ستمیخونه بفهمه من ن  ادینه بدبخت شدم اگه بابا ب ییسمت خونه! وا گشتنیها که داشتن بر م  نیا
 .اره ی چرا فکر نکردم مامان قبل بابا پدرم و در م  ،ییکنه. وا یکلم رو م

  یبابا انداختم و از اتوبان خارج شدم. نگاه  نینگاه کنجکاوم رو به ماش نیآخر زونیلب و لوچه آو با
  یداد. خب مسلما االن مامان خواب هفت پادشاه رو م یرو نشون م میبه ساعتم کردم، شش و ن

پوک هم  لهاون سه تا ک یتونم برگردم خونه. خونه  یخونه خارج شدم نم ریکه از مس یی! از اونجانهیب
 . رونی اندازنم ب یم یبرم با اولدنگ 

اسکول فاتحه   یکنم به عاقبت کارهام؟ دختره  ینمه فکر نم  هیکنم؟ آخه من چرا  یاالن چه غلط ایخدا
 ات رو بخون. 

پر   عایبود انداختم و جاش رو سر  یکه خال  یپارک  یبا ذوق نگاهم رو به جا ابونیکنار خ  یپارک  دنید با
خنگول ساعت    یرو به دور و ورم انداختم، اوف آواقار قور شکمم با خجالت نگاهم  یکردم. با صدا

 قار و قور شکمت رو بشنوه؟  یکه صدا رونهی ب یهفت کله سحر ک 

 هوا و برگشتم عقب. دمیده متر پر یپسر  یصدا دنیشن  با

 ن؟یدیزد و گفت: عه! ترس ییدندون نما لبخند

 تکون داد و گفت: من آرمانم، خوشبختم... یچپ نگاهش کردم که سر  چپ

طرف زوم کرده بودم که حرفش و قطع کرد و متعجب گفت:   یگرد رو یبا چشم ها  یجور  هی یعنی
 ستم؟ یخوشبخت ن

به   یرو انداخت  یک یسر صبح  ا یشدم. خدا نی سوار ماش عی و سر دمیکوب میشونیرو محکم به پ  دستم
 که.  از منم بدتره نی! ای جونمون؟ اسکول روان 
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پر زدن قصد مخ  یزنه بابا! تازه به جا  یزنه. م یکردم گفتم ساعت هفت کله سحر مرغ پر نم  غلط
 زدن داره.

رو به سمت همون خونه   ریافکار مزخرف از ذهنم بپره. مس نیرو به چپ و راست تکون دادم تا ا سرم
مرغ   نیبهتره تا ا  رمیمامان قرار بگ  یخودمون قربونش برم کج کردم. واال مورد پرسش و پاسخ ها ی

 !شعوریمخ زنه ب

 )کارن(

 بهش انداختم.  ینگاه میگرفتم و ن  ابونینگاهم رو از خ  یار یشهر  یآقا یصدا با

 جانم جناب سرهنگ؟  -

 . یار ی شهر یکرد و گفت: گفتم حداقل بهم بگو آقا یاخم

 تکون دادم و با خنده گفتم: چشم.  یسر 

 بمون بعد برو.  شمونیپس خونه ات هم درست شد آقا کارن! امشب رو پ  -

 زدم.  یلبخند

 تحمل کرده کلم رو نکنه.  یلیحتما خانومتون خ  گه،یشم د یمزاحمتون نم ه،یخونه که خال -

فردا   ست؛یمهم ن نی! حاال اگهیاما خب زنه د ستیقدر هم بد ن نیانوم من اکرد و گفت: خ یا خنده
 نیا یرو بده. خدا رحم کرد دخترم تو  لتیوسا ایرو بخر بعد هم ب یکه الزم دار  ییزهای با سرباز برو چ

 نکرد.  یمدت کار 

 طونه؟ یگفتم: ش  اری اخت یلبم نشست، ب  یرو  یلبخند

بچمون   می بگ  دیداره. با تیفضوله! روش حساس یبگ دی فضوله. البته جلوش نبا یلیگفت: خ  صادقانه
هاش موفق   یفضول  نیکه کنارم بوده به خاطر هم ییها  تیهمه مامور یکه تو یکنجکاوه، جور   یلیخ

 شدم.

 . دیابروم باال پر یتا هی
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 داشته باشه؟ یتیفعال  تی مامور نیا یتو نیزار  یپس چرا نم  ؟یجد -

 عبوس شد و اخم صورتش رو پوشوند. چهره اش  عیسر

 فرق داره.  نیا -

 دختر فضول شدم! نیا دنی د یبار درست و حساب هیباال انداختم. دروغ چرا، کنجکاو  یا شونه

 )آوا(

جلوم.   دیمامان پر  هویقدم رو با سالم و صلوات برداشتم که  نیقفل چرخوندم و اول  یرو آروم تو دیکل
  یم  غیگفت: چرا ج یبهم رفت و عصب یها رو هم لرزوند. چشم غره ا شهیکه ش  دمیکش یبنفش  غیج
 ؟یکش

گفتم: مامان  یما عشوه هامون به غاز رفته( و حرص  گهیدادم )بعله د یز یرو مثل غاز تکون ر سرم
 رو نداشتم که االن زنده نبودم.  میسالح ارزشمند خدازاد نیجان! من اگه ا

 . گهید  هیمنظورت خدا داد -

 نگاهش کردم.  یو بهم فشار دادم و چپکهام ر دندون

 گفتم؟ یمگه من چ -

 وقت صبح؟  نیا یو گفت: کجا رفته بود  دیبه صورتش کش  یدست یحرص   یپوف با

 لحظه دوست دارم.  نیبدون من تا آخر یفاتحه ات رو بخون آوا جونم ول ه،یوقت بازپرس حاال

 بودم.  زی ... چزهیچ -

گرفتم خودش رو نشون داد. تکون   یمواقع استرس م ی که تو یینگاهم کرد. دوباره حالت ها منتظر
و گفت: رفته   اوردیگفتن. آخرش هم مامان طاقت ن زیچ  زیدادن پشت سر هم دست هام تو هوا و چ

 دنبال بابات مگه نه؟ یبود

 شد سمتم.  ز یت بعد

 فهمم. یم زهاتی م زیدروغ مروغ نگو که از چ -
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 م رو خاروندم و مظلوم گفتم: آره. گوش کنار

 داد زد. بایو تقر دیکش یق یعم  نفس

 ره.  یپسره م نیامروز رو تحمل کن، بعد ا هیفقط امروز،  -

 گرد شده زل زدم به مامان.  یچشم ها با

 ره؟  یکجا م  -

 و گفت:   دیکش یپر سوز  آه

 دم؟ یفهم ی و من نم یقبال هم بود ای یانقدر حرص درار شد دایتو جد ایخدا -

قراره   یگونه اش نشوندم و به سمت اتاقم پرواز کردم. هر غلط  یرو یبوسه ا  ییلبخند دندون نما با
 امشب! نیبشه آوا، هم  دیامشب با یبکن 

 )کارن(

کرد.   یم ی بهم دهن کج یگوش ی به صفحه ش انداختم. اسم فرهاد رو ینگاه میزنگ گوش یصدا با
 کردم. تیهدا یرو به گوشه ا نیبه سرهنگ گفتم و ماش  یدیبخشزدم و ب   میشونیبا دست به پ

 جانم فرهاد جان؟  -

 داد زد.  بایتقر

 که گرفتنت.  دنیبچه ها د ست؟یازت ن  یخبر  چی پسر! چرا ه ییکجا -

 کردم و گفتم:  یپوف

 ی! ولم کردن چون کاره انیبکشن، گفتم به من اعتماد کن  یتونن حرف یبهتون گفته بودم از من نم -
 ودم. نب

 متعجبش بلند شد. یصدا

 ؟ یجد -
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چشمت   یتونن به من بگن باال یمنگول م یها سی زدم و گفتم: آره بابا، مگه اون پل یکج  لبخند
 ابروعه؟ 

 خنده اش بلند شد. یصدا

 فرستم. یبرات م دیآدرس جد نکهیکارت دارم. فقط ا   ایپسر! بدو ب زادی دست مر -

 قطع کردم. سرهنگ نگاهم کرد و گفت: خودش بود، نه؟ یتکون دادم و بعد خداحافظ  یسر 

 زدم.  یآره تکون دادم و پوزخند یبه معنا یسر 

 .آرنیفقط شانس م ستن؛یباهوش ن میکن  یباور کرد، اونقدر هم که فکرش رو م  -

 گفت که ادامه دادم.  یا خوبه

 برم سر قرار، ببرمتون اداره؟ دیبا -

 شونه ام زد. به  یدست 

  نیبه ماش یز یخونه، حواست باشه چ  ایبرو و بعد ب  ن یماش نیرم. تو با ا یمن خودم م گهینه د -
 نصب نکنن.

 حواسم هست.  -

 شد و در همون حال گفت:  ادهیپ  نیماش از

 خدا پشت و پناهت.  -

 دادم و به سرعت از اون محل دور شدم. یگاز  شی بسته شدن در ن  بعد

 *** 

رو از پشت شناختم و به سمتش رفتم.   کلشیبه دور و برم انداختم. ه یوارد شدنم به محوطه نگاه با
 فقط مخصوص خودشه! یمشک پی و ت بی اون ژست دست به ج 
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زد و گفت:   یا مهیشونه اش گذاشتم که به سمتم برگشت. لبخند نصف و ن  یرو از پشت رو دستم
 که!  میفکر بودم پسر، ترسوند یتو

و چشم   یمشک یوحش یشدم. ابرو رهی خ شی شرق یلبم نشوندم و به چهره   یرو یلبخند متقابال
 داد. یرو نشون نم  یمهربون  یاش چهره   یبادام یها

  ینیداد. لب و ب یتر نشون م یبود صورتش رو جدشده  ختهی صورتش ر  یکه رو  یلخت ییموها
 آدم کرده بود.  نیاش رو ع  افهیق  یحداقل کم  ششیو ته ر یمعمول

هم  کمی  گه،یبسه د یام خوشت اومده ول افهیدونم از ق یصورتم تکون داد و گفت: م یجلو یدست
 نگه دار واسه مخ زدن.

لبم نشوندم و سرم رو گرم دور و   یرو ی. لبخند مسخره ادنیخودش بلند بلند شروع کرد به خند بعد
 اطرافم کردم. 

کرد، البته نه    یرو به آدم القا نم یند یخوش آ ینما دهیسر به فلک کش یمه گرفته و درخت ها یهوا
 ! دنی انجام م   نجایا خوادیدلشون م  یهر غلط گه،یمن. خارج از شهره د یواسه 

نقشم خبر ندارم   نیا یها چه کاره ان اما االن تو نیخبر دارم ا یجد یحواسم جمع شد. من جد هوی
 که.

 رو بهش گفتم: فرهاد؟ اون روز چرا ما رو گرفتن؟  عیسر

که اون هم جواب   دیپرس  دیبزرگ با سی واال، از رئ دونمیگفت: نم  یشد و جد د یهاش درهم کش اخم
 . ینش ری گیپ ادیز  کنی ده. پس سع ینم

و منم باور کردم. نصف کار ها که   یلبم نقش بست. نه بابا! تو گفت  یرو یزد. پوزخند ی چشمک بعد
 .زهایچ نی تر یهم اصل  قایشه! دق یتو انجام م   فیتوسط شخص کث

کله کلفت ها   یکه توش همه  میمراسم دار هیرو به چشم هام دوخت و گفت: فردا شب  نگاهش
 . یتا تو هم کم کم وارد جمعمون ش میکن تیم موثره چون قراره معرف نره حضور تو ه ادتیهستن. 

 تکون دادم.  یسر 
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 . امیم -

 گفت و ادامه داد.  یا خوبه

 ؟یر ی م ای یمونی م -

 باال انداختم.  ییابرو

 که بمونم؟ میهم دار یمگه کار  -

 باال انداخت.  یا شونه

 نه، برو.  -

  رهیکه پارس کنان خ  ییتند کردم. سگ ها  یبه شونه اش زدم و قدم هام رو به سمت در خروج یدست
زدم. اون  ی داد، لبخند یکه به من داشتن م یو حس بد یگر  یوحش  یکردن نشون از خو ینگاهم م

 فرهاد بلند شد.  یپارسشون کل محوطه رو احاطه کرد که صدا یها من رو شناختن. با لبخندم صدا

 . دوستمونه.نیآروم باش پسرا  -

تا خارج شدن   شونیباشن همه اشون خفه شدن اما هنوز هم اون نگاه وحش ده یحرفش رو فهم انگار
 کرد.  میهمراه

لحظه ها مدرک داشته   یاز تمام دیو از حالت ضبط خارجش کردم. با  دمیکش رونیب  بمیرو از ج  یگوش
 شدم.   نیطور هم سوار ماش کارت دومم شماره سرهنگ رو گرفتم و همون میباشم. با س

 رو به حرکت در آورم و گفتم: فردا شب مراسم دارن!  نی جانمش ماش  یصدا با

 خودت رو برسون.   عیرم خونه. سر ی. من هم کم کم دارم مادیب  رتیگ یز یچ  هی دیخوبه پسر! شا -

 تکون دادم و به سمت اداره راهم رو کج کردم.  یسر 

 *** 

نبودن اسنادشون مطمئن بشم که  یتا از جعل  کردمی م قیلپ تاب داشتم در موردشون تحق  یتو
 لپ تاب به سمت صدا کشوند.  یکه به در خورد نگاهم رو از صفحه  یتقه ا یصدا
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بودم و   داریهمه ب نیا یعن یبه ساعت نگاه کردم. دوازده شب بود! سرم رو خاروندم،  متعجب
 وقت شب!  نیداره که بلند شده اومد دم اتاق؟ اون هم ا کارمی سرهنگ چ دم؟ینفهم

 لحظه.  هیگفتم: اومدم جناب سرهنگ،  آروم

 . تخت برداشتم و تنم کردم و به سرعت به سمت در حرکت کردم یرو از رو  شرتمیت

در دهنم از تعجب باز موند. نگاه اون هم بدتر از من سمت بازو هام و چشم  یجلو یدختر  دنید با
 هام در حرکت بود. 

 ... دیکه کنترلش دست خودم نبود بلند گفتم: شما با ییصدا با

 یدهنم نگه داشت بعد هم تو یگرد به سمتم قدم برداشت و دستش رو محکم جلو یچشم ها با
 به پشت سرش کرد.  یهمون حالت نگاه

به زور هلم داد داخل و در رو بست. چشم هام تا   وفتادهین  یکرد که اتفاق خاص دایپ نانیاطم یوقت
 مخ زدن پسرهاست؟  دیحد ممکن باز شده بود. جلل خالق روش جد  نیآخر

 الدنگ؟ یزن یدهنم بود زل زد به چشم هام و گفت: چرا داد م یطور که دستش جلو همون

 . رمیازتون اجازه بگ دیدونستم با ینم  دیگفتم: ببخش یدهنم برداشتم و حرص یرو از جلو دستش

 . یر یبگ دیبا ییما یخونه  یتو یرو در آورد و گفت: هه هه، با نمک تا وقت  ادام

 باال انداختم.  ییابرو

 نگ! چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد.به به! دختر جناب سره -

 اومدم.  یزودتر م  یدنمیدونستم انقدر تو انتظار د یاعتماد به نفس کامل گفت: اگه م با

 زدم.   یپوزخند

 مخ زدنه؟ دیروش جد -

که لحظه به لحظه باالتر   ییبه خون نشست. با صدا ش یعسل یصورتش رو پوشوند. چشم ها اخم
 نداشته... یمخ زدنه؟ از چشم و ابرو  دیوش جدکه ر یچ  یعنیرفت گفت:  یم
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که   ینیب  یصورتش آروم گفتم: م  یدو سانت یدهنش رو گرفتم. تو یرو بهش رسوندم و جلو خودم
 من بلند نکن دختر جون. یهم چشم دارم هم ابرو، در ضمن صدات رو برا

شد و گفت: چقدر من از شما   کی تر از قبل به صورتم نزد یدهنش برداشت و عصب  یرو از جلو دستم
  ایباشه  سی نداره پل  یو فرصت طلب. حاال فرق  شعوریب ن؛یهم یپسرها نفرت دارم. همه اتون لنگه 

 االف. هی

کنه. مثل خودش   یم نیگه؟ رسما داره بهم توه یم  یدختره داره چ نیوجودم رو گرفت. ا خشم
 ش حلقه کردم.شدم و دستم رو دور کمر کشینزد

 زدم و گفتم: یپوزخند بعد

 شد!  هیبه حرفت شب شتریاالن ب -

 

 . دیشده اش غر دی کل یدندون ها یهاش رو بست و از ال چشم

 

 ولم کن.  -

 

 پر رنگ تر و با صدا همراه شد.  پوزخندم

 

شه و اون وقت به    یم داریبگم که بابا جونت از خواب ب  دیخب با  ؟یزن  یم غی شه؟ ج یم ینکنم چ  -
 شه! یتو بد م  یمن بد شه برا یبرا نکهیا یجا

 

 سرم رو کج کردم.  یلبخند حرص درار  با
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 ه؟ یگم سرکار عال یدرست م  -

 

  رهی به گوشم زد. با تعجب بهش خ یمحکم  یلیو دست هاش رو باال آورد و س دیکش یق یعم  نفس
 شدم.   رهیبه چشم هاش خ  یسوخت گذاشتم و عصب یگونه ام که م یم رو روشدم و ولش کردم. دست

 

و دست هام رو حصارش کردم. کنار گوشش   واریترم کرد. هلش دادم به سمت د یزد که جر   یپوزخند
 . دمیغر

 

 قا؟یدق یکرد یچه غلط -

 

اگه به تکرارش کنم؟! البته من که خوشم اومد  یخوا  ینکنه م ه؟یگفت: چ  یلبخند حرص درار  با
 شه.  یهم تکرار م گهیبار د هی یحالت ادامه بد  نیهم

 

 کردم. شتریدستم گرفتم و لحظه به لحظه فشارش رو ب  یرو تو دستش

 

  یپا م  ریپدرت قائلم رو ز  یاحترام برا یهرچ یبمون نجایا گهید قهیدق هیاگه  ،ی زن  یزر م یدار  گهید -
 . ارمیسرت م  ییبال هیزارم و 

 

نگفت، فقط چشم هاش رو   ی چیکردم. ه   شتریحرف زل زده بود به چشم هام. فشار دستم رو ب بدون
 رفت. رونیتوانش هلم داد و از اتاق ب  نیمحکم بهم فشار داد و با آخر
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زنه! حاال کارم    یم یلیکه به من س هیسرتق، فکر کرده ک یتخت نشستم. دختره  یزدم و رو  یپوزخند
 د کرده بود.خودش حدش رو ر یبد بود ول 

 

 شدم.  رهی توش واضح بود؛ خ رمی تخت بود و تصو یکه رو به رو یقد نهیآ به

 

  یاون صحنه لبخند یآور  ادیبود. از به  نیقرمز شده ام کردم. المصب دستش سنگ یبه گونه  ینگاه
 اسکول؟(  یپسره  یخند یم یچ یجاش رو پر کرد.)واسه   یاخم عیلبم نشست که سر  یرو

 )آوا(

 

  نیسمت ا ستمیحاظر ن گهیکوفتت بشه آوا. من و بکشن هم د یاله  یعنیاز اتاق خارج شدم،  یعصب
 برم.  شعوریب یپسره 

 

رفتم نثار پسره کردم. وارد اتاق شدم و با   یم  نییفحش بلد بودم، همون طور که از پله ها پا یهرچ 
 افتاد شبه مثال! ادمیکه تازه  دمیدر رو بهم کوب تیعصبان 

 

 یشعور ی ب یل ی. خدمیکوب یتخت ولو شدم. سرم رو محکم به بالشتم م یو رو دم یکش یحرص  یپوف
 پسره...

 

پسره رو در   ن یکه بتونم حرص ا یو فکرم به روز  دمیتخت دراز کش یکه.!رو دونمیاسمش رو هم نم اه
 پرواز کرد، تا کم کم خوابم برد.  ارمیب
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 *** 

 

 سرم چشمم رو آروم باز کردم.   یمامان، باال یصدا با

 

 مامان؟  هیچ -

 

 خنده گفت:  با

 

 . یبر   یتونیم خوادی پسره رفت! حاال هرجا دلت م -

 

 .دم یسرعت از جام پر با

 

 مامان، ساعت چنده؟ ییوا -

 

 ساعت نِه، چطور؟ رتت؟ی گ یبرق م هویگفت: چته دختر؟ چرا  متعجب

 

از کردم. در همون حال گفتم: دانشگاه داشتم اتاق پرو یی زدم و به سمت دستشو میشونیبه پ محکم
 ن؟ی نکرد دارمیامروز، چرا ب
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 داد مامان بلند شد. یصدا

 

 ؟ یدختر که من صدات کنم و برنامه ات دستم باشه تا خواب نمون  یمگه بچه دبستان  -

 

 .رونیاز خونه زدم ب یز یو بدون خوردن چ دمیتونستم با سرعت لباس هام رو پوش  یکه م ییجا تا

 در و باز کردم و وارد شدم.  دییبفرما یبه در زدم و با صدا یا تقه

 

 داخل؟  امی تونم ب یاستاد، م دی انداختم و مظلوم گفتم: ببخش نیی رو پا سرم

 

 زد و سر تکون داد. یگلمون بود. لبخند یاز اون استاد ها نیرحم کرد ا خدا

 

 آوا!  نی. بششهیتکرار نم  گهید دونمیمبارته، دوما هم  نی اول نکهیاوال ا -

 

 بود، رفتم. یکه خال  ییبه سمت آخر کالس و جا  ییلبخند دندون نما با

 

 کرد که جوابش رو متقابال با لبخند دادم. یکه کنارم بود با لبخند سالم  یدختر 

 

 و کالسورم رو که در آوردم با تته پته گفت:  کتاب
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 آوا؟  زه،یچ -

 

 م. رو به سمتش چرخوند سرم

 

 هوم؟  -

 

 ها، تو رقصت خوب بود مگه نه؟ گمیم -

 

 گرد زل زدم بهش.  یچشم ها با

 

 ؟ یدیآره، چرا پرس -

 

 گفت:  مظلوم

 

 آبروم نره؟  یذره باهام کار کن  هی شهیپس فردا تولد دوستمه، م -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 !شهیم یچ نمی بب ،ی گفت یکاش زودتر م -
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 بلند شد.  یخانوم توکل  یبگه که صدا یز یزد و خواست چ یلبخند

 

 ؟ یزنیحرف هم م یاومد ریآوا! د -

 

 یدیرفتم و ببخش  یخنده که تک به تک بهشون چشم غره ا ری تلنگر بودن زدن ز هیها که منتظر  پسر
 .نبر یکنم که ازم حساب م یداد م  یگفتم. اون ها هم خفه شدن. خدا رو شکر انقدر باهاشون داد و ب

اش رو   هیتر بودم. نصفه زنگ رو که نبودم بق نیسنگ اومدمی تموم شدن کالس از جام بلند شدم، نم با
 حرف زدم.  نیهم که با کال

 

 هم انقدر با اون زبون چرب و نرمش اصرار کرد که قبول کردم. آخرش

 

 با خنده گفت: پس من امروز منتظرتم.  نیکال

 

  امیدارم. فردا من م نهییاتاقم آ یمن که تو  شیپ یایم  یجنابعال داداش، امروز   گهیاخم گفتم: نه د با
 . شتیپ

 

 تکون داد. یسر 

 

 که نداره؟ یرسه. اشکال یتر به نظر م ییایباغ برقصم. رو یتو خوامیفقط من م ستین  یمشکل -
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 نه تکون دادم.  یبه معنا یسر 

 

 نره!  ادت ینه، فقط آدرس  -

 

 برسه.  شیدور شد تا به کالس بعد عیسر یگرم یگفت و با خداحافظ  یاهوم

 

 برگردم خونه تا ساعت دو که دوباره کالس دارم. دیسرم با ریکه خ منم

 

 *** 

 

 سرم انداختم و داد زدم. یرو تو صدام

 

 سالم مامان.  -

 

 از آشپزخونه بلند شد. صداش

 

 ؟ی دیسالم دخترم، رس -
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پرتشون کردم. مدلمه! هنوز هم که  یدم لباس هام رو در آوردم و گوشه اگفتم و وارد اتاقم ش یاوهوم
  یز یتم  ییجورا  هیکنم و  یم زی خونه تم  انی که بچه ها م یهنوزه درست نشدم. اتاقم رو فقط موقع 

 .ونمیاتاقم رو به اونها مد

 

کردم، بعد هم شروع کردم به   ادیتونستم ز یکه م  ییپخشم رو روشن کردم و صداش رو تا جا دستگاه
 شد.  یکه شتر با بارش توش گم م یمرتب کردن اتاق

 

! راحت شدم، حس  شیکه صرف مرتب شدن اتاق شد دستگاه رو خاموش کردم. آخ   یساعت کی بعد
 رفت.  شدیاتاقم پرواز کنم. آخه اون موقع راه هم نم یتونم تو یکنم حاال م  یم

 

 باعث شد به سمت در برگردم. که به در اتاق خورد  یتقه ا یصدا

 بله؟  -

 

 باز شد و مامان اومد تو، از همون جا شروع کرد به غر زدن. در

 

 .یکنه بشنو یصدات م یک ی  یرو کم کن تا وقت  یالمصب نیا یهفت صد بار گفتم صدا -

 

 !نییبفرما  ن،یآورد فیزدم و گفتم: حاال که شما تشر ییدندون نما لبخند

 

 بهم رفت و گفت: خاله ات اومده! یغره ا چشم
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 شدم. رهی تعجب به مامان خ با

 

 ؟ یک ؟یجد -

 

تا    یجنابعال  کیموز یکه صدا یرفت گف: وقت یم  رونیچپ نگاهم کرد و همون طور که از اتاق ب  چپ
 رفت! یهفت کوچه اون ور تر م

 

 گفتم و بعد از عوض کردن لباس هام به سمت حال حرکت کردم. یآهان پرو

 

به گونه اش زدم که گفت: به به! چه خبرا از دختر   یمحکم  یبغلش و بوسه  دمیخاله پر دنید با
 رقصنده امون؟

 

 !هینگه صداش رو کم کن، عال  یزدم و گفتم: واال اگه مامان جونمون ه ییدندون نما لبخند

 

 نده، خوبه؟  ریگ گهیگم د یگفت: من م زد و   یمهربون لبخند

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 .شهی نم  نیتر از ا یعال  -
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 . زمی رو به پشتم زد و گفت: برو درست رو بخون عز دستش

 

  ای کسرهیخونم که،  یدوباره به پاتوقم برگشتم. حاال درس هم نم ،یتکون دادم و با با اجازه ا یسر 
  نیشه! حاال ا  یسه تا خالصه م ن یهم یمن تو یرقصم. کال زندگ یم ای سمینو یم ایخونم  یرمان م
.  میکه از جامعه عقب نمون مینیب  یمثبت هجده م لمیف  هی ضهینبودن غر  یذره هم واسه خال هیوسط 
 واال!

 

 گهید زیچ  مونیگوگول  یبه جز کفش ها  نییپا مینداخت  یپونزده سالمون بود سرمون رو م  -چهارده ما
ول کنش   ارنی موضوع رو در ن ثاغورسیکوچولو موچولو تا ف یبچه ها نی . حاال امیدید ینم یا
 !ستنین

 . رونی و از اتاق رفتم ب  دمیهام رو پوش  لباس 

 

 .یدانشگاه، بابا رمیمامان، خاله! با اجازه اتون م -

 

گفتن، من هم با عجله از خونه خارج شدم وبعد سوار شدن، به سمت   یدوشون با لبخند به سالمت هر
 دانشگاه روندم. 

 

 *** 
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درحال خوندن جزوه، به  یگوشه ا دنشیگشتم. با د نیمحوطه که شدم با چشم دنبال کال  وارد
 سمتش قدم برداشتم.

 

 سالم! -

 

 رو باال آورد و با لبخند گفت: سالم آوا جونم.  سرش

 

 ت: من کالس ندارم فقط منتظر تو بودم. نشستم که گف  کنارش

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 دنبالت.  امیکالس دارم، تو از اون موقع برو خونتون لباس هات رو عوض کن، بعدش م  هیمن  -

 

 با عجله از دانشگاه خارج شد.   یگونه ام زد و با خداحافظ یرو یتکون داد و بوسه ا یسر 

 

 خل و چل.  یفتم: دختره لب گ  ریتکون دادم و ز یخنده سر  با

 

 سالن دانشگاه شدم و به سمت کالس حرکت کردم.  وارد
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 به به بچه درس خون ها. -

 

که المصب، فقط  یخون ی. درس نممیکش یجور تو رو هم م میاز دختر ها با خنده گفت: دار یکی
 . نیبچه ها جزوه بد یسرمون که آ یش یوقت امتحان ها آوار م 

 

 کردم.  یخنده ا تک

 

 چه کنم؟ ست،یخو حسش ن  -

 

 شه المصب.  یکه نمره اش از ما هم باالتر م نهیاز پسر ها با متلک گفت: جالبش هم ا یکی

 

 شدم. رهی بهش دست داده بود خ یاش که حاال حس نمکدون یعاد افهیسمتش و به ق  برگشتم

 

 ؟ی دیچند ساعت خواب  -

 

 تعجب گفت:  با

 

 . چرا؟ دمیاومد، زود خواب ینمه خوابم م هی شبیواال د -
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 گذاشته. ریروت تاث  یادیآب نمک ز گه،ید نهیزدم و گفتم: هم  یپوزخند

 

  میدادم و کنار مر لشیتحو ییشد. لبخند دندون نما  رهیبهم خ یگفتم اما بعدش عصب  یچ دینفهم  اول
 جا خوش کردم. 

 

 ؟ یچطور  -

 

 لبخند نگاهم کرد. با

 

 .یر ی بگ ی تون یها رو فقط تو م نیحال ا آدی شه بد بود! خوشم م  یواال با وجود تو نم -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

که من از پسر   نهیاز پسرها دل بکنن. تنها فرقمون ا ادی دلشون نم یول  رن،یتونن بگ  یهم م هیبق -
 شدن. دهینمه ترش هیدانشگاهمون  یدختر ها هی و بق  ادیجماعت بدم م

 

 که! ییکرد و گفت: خب تو هم، هم سن ما یا خنده

 

 خوام کپک هم بزنم.  ینمه فکر کردم و با خنده گفتم: من هنوز جا دارم، م هی
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 واقعا.  یدار  یب یعج   تیشه، شخص  یتکون داد و نچ نچ کنان گفت: باورم نم  یسر 

 

 کردم.  یاخم

 

 به؟ ی عج شیچ -

 

 باال انداخت.  یا شونه

 

که ساعت ها   یدنسر  هیکنه، با   یو ساعت ها فکر م نهیش  یم یندل ص یکه رو یا سندهینو هیواال  -
 کنه! یتا آسمون فرق م  نیکنه و جنب و جوش داره زم یورزش م

 

 خلق خدام.   ریمن غ گه،ید دونمی. نمدمیزدم و گفتم: جون تو خودمم تازه فهم  یلبخند

 

 خونن؟ی جزوه اش که با تعجب گفتم: چه خبره، چرا همه درس م یخنده سرش رو فرو کرد تو با

 

 سرعت سرش رو باال آورد و گفت:  با

 

 مگه؟ یخبر ندار  م،یامتحان دار -
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 . دمیکوب میشونیدست محکم به پ  با

 

 نبود. ادمی نه، اصال  ییوا -

 

چند تا   نشیکالسورش رو در آورد و از ب یهم با خنده ورقه ها میکل بچه ها به هوا رفت. مر ی خنده
 ورق جدا کرد و گرفت سمتم.

 

 .ادیدم بهت. فقط بدو که االن م یرو هم خوندم م  ه یرو که خوندم تو بخون، بق یقبل  یورقه ها -

 

 تکون دادم و مشغول خوندن شدم.  یسر 

 *** 

 

دادم.  لی بود، تحو ییتند همه جواب ها رو نوشتم و با سرعت به استادمون که خانوم خنده رو تند
گذاشتم تا  ز ی م یباال انداختم و سرم رو رو یگرد شده زل زدن بهم. شونه ا یبچه ها با چشم ها  یتمام

 .ستنیحاال حاال ها ورقه بده ن  نایبزنم. ا یچرت هی

 

 چشم هام رو باز کردم.  یبه آروم یدست یتکون ها با

 

 هوم؟  -
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 نگاه به استاد بنداز.   هیبا خنده گفت:  میمر

 

  ایبخنده  دونست ی دوختم که نم  یخمارم، چشم به استاد یبرداشتم و با چشم ها  زیم یرو از رو سرم
 دانش آموز.   نیکنه از دست ا هیگر

 

 کردم به بچه ها که آروم تر صحبت کنن تا آوا خانوم راحت بخوابه.  یداشتم عرض م  -

 

گرفتهم گفتم: دستت طال مامان،  یزدم و با صدا یینما که هنوز پرت خواب بودم لبخند دندون من
 سر صدا کنن! دیخوابه نبا ی م یکی  ننیتونن بب  یها شعور ندارن، نم  نیا

 

 باال اومد.   ندوزمی خنده ها به هوا رفت که تازه و  کیشل یصدا

 

که خونه   نجایا دم،یکنن؟ با تعجب نگاهشون کردم که تازه فهم  یم  کاریما چ  یهمه بچه خونه  نیا
 ! ستین

 

 خواب بودم هم خنده ام گرفته بود. جیبار نتونستم بهشون چشم غره برم؛ چون واقعا هم گ نیا

که خنده همه رو در آورد. بدون  نگاه بهشون کتاب  دمی کش یبلند ی ازهیتموم شدن کالس، خم بعد
 .رونیم ب نثارشون کردم و از کالس زد یلب خوش خنده ا ریپرت کردم و ز فیک یهام رو تو

 

هوا و کال خواب از سرم   دمیده متر پر ی بوق یبودم که با صدا ستادهیو منگ وا جیگ ابونیخ یتو
 رو به روم دوختم.  نینگاهم رو به ماش  تی . با عصباندیپر
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ترسوندمتون. اگه  دیمظلوم کالس، اما پر طرفدارمون بود. با لبخند گفت: ببخش یاز پسر ها یکی
 ... نیماش دمینداره برسونمتون، د یاشکال 

 

 وسط حرفش.  دمیپر

 

  یلی. خدید یکنه که شما زحمتش رو کش  دارمیتلنگر داشتم تا از خواب ب هیبه  از ینه بابا، دارم. فقط ن -
 ممنون.

 

 خنده.  یداره م دیشد فهم یانداخت. اما از تکون خوردن شونه هاش م  نیی سرش رو پا  شرمنده

 

 ها! یدیخند دمیشرمنده شو، االن مثال من نفهم  ایبخند   ایخود آگاه با حرص گفتم:  نا

 

 . دیداد گفت: باز هم ببخش یشده اش رو نشون م فیو رد  دیو دو دندون سف   یکه هر س  یخنده ا با

 

پهن و   یشدم. حق دارن دوستش داشته باشن. ابرو ها  رهی خ نشیدل نش یه چهره زدم و ب یلبخند
و لب هاش   ی نی. ب شهیمظلوم م یلی خ  ییها یموقع هیکه به قول بچه ها  یمشک یچشم ها ده،یکش

 . یهم که کامال معمول

 

 لبش نشست.  یرو یافکار مزخرف از ذهنم بپره. که دوباره خنده ا نی تکون دادم تا ا یسر 
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 . یار یخدانگه دار خانوم شهر -

 

  ادیز دایخل مشنگ، جد یحرکت کردم. دختره  نمیبراش تکون دادم و با غر زدن به سمت ماش یدست
  یراگرفتم و ب ی ها! حواست و جمع کن تا نگرفتم بزنمت. چهره حق به جانب یشی پسرها زوم م یرو

 رفتم.  یشد چشم غره ا یم  کیکه از روبه رو داشت بهم نزد یکم کردن حرصم، به پسر 

 

نثارش کردم و از کنارش رد   یا وونهیچپ چپ نگاهش کردم و د ستاد،یکپ کرده سرجاش وا بدبخت
 شدم.  وونهیکنم که د یخودت کمکم کن، کم کم دارم حس م ایخدا  ییشدم. وا

 

 که آدرسش رو برام فرستاده بود، حرکت کردم.  نیکال ینه شدم و به سمت خو  نمی ماش سوار

 

 *** 

بهش   یهاش، اندک رقص یرفتم، آوردمش خونه و با تموم منگل باز  نیدنبال کال نکهیبعد از ا  روزید
 ام کنه. وونهیهاش قراره امروز هم د ی باز  وونهیمشنگ با اون د یدادم. دختره  ادی

 

 و با عجله از اتاق خارج شدم.  ختمیر  میساک ورزش یمورد نظرم رو تو یها لباس 

 

 ؟ یمامان، کوش  -
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 از اتاق خواب بلند شد.  صداش

 

 زم؟ ی عز هیچ -

 

 حال داد زدم.  یتو از

 

 گردم.  یبر م گهیدو_سه ساعت د هی بای تقر ن،ی کال شیرم پ   یدارم م -

 

 دادش بلند شد.  یهم صدا اون

 

 ن رو برام بفرست. آدرس خونه اشو یبرو ول  -

 

 زدم.   غیدرهم شد. بلند تر از قبل ج  صورتم

 

 و دو سالمه.  ستیها! مثال ب نیخونه اتون ندار  یتو یمامان؟! بچه دبستان  -

 

 تر ادامه دادم. آروم

 

 پر موم! یکله  ری خ -
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 هم داد زد.  اون

 

 ها!  یاین  ریبرو، د -

 

چون  دمش؛یخورد. خودم هم نشن یزمزمه کردم که البته به درد عمه ام قربونش برم م  یآروم چشم
  ستیخودم ن ری بمونم. تقص بندی پا زمیو مقررات مامان عز نیکه به قوان ستمی ن  یدونستم دختر  یم

 اصال!  شهیها، نم

 

برگرده   خوادی نم رونهیب  یو وقت  رونی بره ب خوادیخونه است نم   یکه وقت هیقول معروف؛ دختر اون به
 خونه!

 

 گم( یدونم دارم راست م ی)خودم م

 

همون  یکه آدرسش رو فرستاده بود روندم، انگار  یسرعت به سمت باغ  نیشدم و با آخر  نیماش سوار
 دادن. یجا داشتن تدارک تولد رو هم م

 

 *** 

 

کنار در رفتم و   یشدم، سمت زنگ زهوار در رفته  ادهیپ ن یترمز و از ماش  یزدم رو  یدر قرمز بزرگ یجلو
 باز شد. با لبخند وارد شدم و در رو پشت سرم بستم.   یکیت یفشارش دادم. در با صدا
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  هیشب نجایباغ بزرگ پر دار و درخت بود قدم برداشتم. چرا ا نیاز ا یکه گوشه ا یسمت ساختمون  به
 ولد!خوره تا ت یم نیبه درد جشن هالوو شتریب   رن؟یتولد بگ نجایخوان ا  یم یجنگله؟ جد

 

بود؛   یو مشک دیشده سف  یسنگ کار  یبا نما یدار و درخت ها نیکه سمت راست باغ و ب یساختمون 
 کرد. یجنگل خوفناک کم م  نیترسم رو از ا یکم

 

بودنش تا مرز استخون هام رسوخ کرد و باعث شد   یفلز  یدستم گرفتم، سرما یاش رو تو رهیدستگ
 .نهیسراسر بدنم بش  یلرزه ا

 

 خونه قفل شد.   یبایز  ینما یدر رو باز کردم و وارد شدم. نگاهم رو یق ینفس عم با

 

 یپر از مبل ها یشد. سالن اول   یکوچک جدا م یبا چند پله   یگر یاز د یکیحال رو به روم بود؛   دو
پر بود از    یزد. سالن دوم یذوق م یتو دشیزرد و سف  یبود. چراغ ها ییسبز و طال یبا نما  یسلطن

  یاسی یگل ها ری با تصو ییها یوار یاز کاغذ د دهیها پوش واریرنگ، د  یاسیو  د یسف  یراحت یمبل ها
خونه خوشم اومده بود که استرسم جاش رو به لبخند دل  یرنگ بود. انقدر از نما دیسف  ی نهیدر زم
 خوره. یداد. نه بابا! خوشمان آمد؛ به درد تولد م ینینش

 

  یو نرده ها  دیبا سنگ مرمر سف یچ ی مارپ یکرد که درش پله ها یم دایراه پ ییاهرو دو حال به ر وسط
 تر شد.  قی لبخندم عم یکفش یپاشنه   یپله ها زوم بود که با صدا یوجود داشت. نگاهم رو ییطال

 

 !ییخدا ه یباحال یجا ه؟یمال ک نجا یا ن،یها کال گمیم -
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  هیشدم. شب رهی خ  ششیپر آرا یزدم و به چهره  ی. لبخندستادیاومد و روبه روم وا نییپله ها پا از
رنگارنگ،   یکه هر روز لنز ها یی روشن، چشم ها یمرتب؛ به رنگ قهوه ا یعروسک ها بود. ابرو ها

. پوستش هم که مثل یعروسک  ینیو در آخر ب  یصورت   یقلوه ا یکردن. لب ها یرنگش رو عوض م
بهم   یبلندش رو دورش رها کرده بود و با لبخند جذاب   یکل خوشگل بود. موها زد. در یبرق م یچ
 شده بود.   رهیخ

 

 رقص؟   ای ییرای . اول پذزمیعز یآوا یخوش اومد -

 

 یبا اون حال، دل درد م قتای حق  یگذشت؛ ول شهیباال انداختم و با خنده گفتم: از شکم نم  ییابرو
 .میریگ

 

 تکون داد و دستش رو سمت پله ها دراز کرد.  یسر 

 

 . دییبفرما -

 

 متفاوت.  یزدم و جلوتر ازش از پله ها باال رفتم. حدسم درست بود باال پر بود از در ها یلبخند

 

 تعجب گفتم:  با

 

 ن؟ یکال -
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 از پشت سرم بلند شد.  صداش

 

 جانم؟  -

 

 ه؟یهمه اتاق چ نیها، ا گمیم -

 

 گفت:  خنده جلو روم اومد و با

 

 واسه رقص.  میرو آماده کرد  شیکیکه  نکهیحاال ولش کن، مهم ا ؟یندون شهیمگه م -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 فقط واسه امروز؟  ؟یجد -

 

 !هیعال  یایهم ب گهید یاگه بشه روزها ،ینه گل -

 

 باال انداختم. یا شونه
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 . امینتونم ب  دیدونم، راه دوره؛ شا ینم -

 

 زد.  یلبخند

 

 !یتون  یم -

 

بود و گوشه  نهیکه دور تا دورش پر از آ یکرد. وارد اتاق بزرگ  تیراهرو هدا یرو گرفت و به انتها دستم
 .می قرار داشت، شد یهم دستگاه پخش بزرگ یا

 

 . دمیدوختم و دست هام رو بهم کوب نیکف زم یاز سر ذوق زدم و نگاهم رو به پارکت ها یلبخند

 

 شافل. ی واسه دهی مامان! جون م  ییوا -

 

 راس نگاهم دور مونده بود، اشاره کرد.   ریکه کنار در بود و از ت یزد و به سمت کمد یلبخند

 

 تو لباس هات رو عوض کن.   ارم،ی خودم ب یآب برا  یمن برم بطر -

 

بنفشم رو به همراه شلوار مخصوصش،    دیاسپرت سف یتکون دادم و با خارج شدنش. ناف نما  یسر 
و منتظر   ختمی لختم رو دورم ر ی! موها هیشدم؛ عال  رهیها به خودم خ نهیاز آ یک ی یتنم کردم. رو به رو

 شدم.  نیاومدن کال



 نیست ساده 

47 
 

 باز شدن در کالفه گفتم: کوفتت بشه کال...  با

 

لبخند مسخره  گه؟ید هیک نیشد؟ ا ی. چدیدهنم ماس یکه وارد اتاق شد حرف تو یپسر جوون  دنید با
 !ییکرد، تو یم فیهمه ازش تعر نیا نیکه کال یزد و گفت: پس دختر  یا

 

 ؟ یآره، که چ میری کردم و گفتم: گ یاخم

 

 شد.  کیزد و چند قدم بهم نزد یصدا دار   پوزخند

 

 ؟ یکه چ -

 

 برداشت و دوباره تکرار کرد.  یا گهید قدم

 

 ؟ یکه چ -

 

 .ستاد یرو به روم وا قایکرد و دق یقدم مونده بهم رو، به سرعت ط دو

 

 !یسرتق هم که هست -
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  یرو یلبم و کندن پوستش بودم. لبخند چندش  دنییرو ندادم، فقط با حرص مشغول جو   جوابش
 لبش نشست. 

 

 لب به...  ست؟ین فیکارو. ح  نینکن باهاشون ا -

 

 رو کامل کنه.   اتشی دهنش موند و نتونست چرند یکه بهش زدم، حرف تو یا یل یس با

 

 زدم و با حرص داد زدم. ینوبت من بود، پوزخند صدا دار  حاال

 

 شما باز شد.  هیقهوه ا یمزخرفات رو نشنوم! البته اگه باز هم چشم ما به رو نیا گهید -

 

 یشد، به سمتش برگشتم. از الشکمم حلقه  یگرمش رو یسرعت از کنارش رد شدم که دست ها به
 . دیشده اش غر دیکل یدندون ها

 

 خوبت رو حرومت کنم. ی نکن زندگ  یکار  هیچشمت ابروعه.  یبه من بگه باال ینشنوم کس  -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 خوام از زحمت هاتون کم کنم. یم  نیبود حاال اگه اجازه بد یجالب  ی! هه هه. شوخدمینه بابا، ترس -
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 کرد.  یو نچ نچ  دیکش یحرص  یپوف

 

حاظر   یراحت  نیکه به هم یفهمم چرا انقدر منگول یحاال حاال ها خانوم کوچولو. فقط من نم نیهست -
  یلیگفت خ  یم  نی. کالیبد ادیدختر رقص   هیبه  یباغ بزرگ  نیهمچ یخارج از شهر و تو  یایب یشد

 . یساده ا

 

 شدم.  رهی خندونش خ یو به چهره  دمی کش رونی خودم رو از آغوشش ب تمام توان با

 

و کم  نی داد. هم یرو بهش نم  یمهربون  ی افهیق ش،ی وحش  یکه سگ داشت و ابروها ییها چشم
ها   تیمامور یکه خودش تو یتله، اونم دختر  یخودش اومد تو یمملکت با پا سیداشتم. دختر پل

 ؟ یکن یاعتماد م یزود نیخنگول چرا به همه به ا یکرد. آخه دختره  یشرکت م 

 

 . یدیم ادیدختر ها رقص  هیبه بعد به بق نیاتاق از ا نیهم یزد و گفت: تو یا گهید لبخند

 

 گفتم: اگه ندم!؟ سرتقانه

 

 به سمتم برداشت.  یقدم

 

 تو هم.  رهیکالهمون م -
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 زدم.   یپوزخند

 

 ره!که االن فرسنگ ها دو ستین -

 

 کرد و گفت:  یاخم

 

 .یدیاز چشم خودت د یدید یخرابش نکن، بزار خوب بمونم و اگر نه بعدش هرچ -

 

 ؟یچ گهید ن، یزدم و بلند گفتم: آفر یدست

 

 . دمیکردم و غر کیرو به صورتش نزد  صورتم

 

 ؟ یترسون یم یبکن، من و از چ یبکن  یخوا  یکه م یهر غلط  -

 

دهنم، سرم رو باال آوردم و   یخون تو یکه به سمت راست صورتم خورد و حس شور  یمحکم یل یس با
 .دمیبه دهن پر خونم کش یدست

 

 از قبل، داد زدم.  بدتر
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 . رمیهم م  نجایعمل کنم، مطمئن باش از ا یگیکه م ییبه کارها ستیقرار ن  -

 

از سر   یغ یبود ج کینزددستش گرفت. انقدر محکم گرفته بود که  یزد و دستم رو تو یژکوند  لبخند
 الدنگ هم فشارش داده بود. یکه اون پسره  هیهمون دست نیدرد بکشم. ا

 

 ؟ یخوایم یفهمم، از جون من چ یمن نم -

 

  هیقبلش   یمجبور شد یبس که سرتق  یخواستم؛ ول یرو م   نیسمتم برگشت و گفت: آهان، هم به
 . یهم نوش جان کن یلیس

 

 . دمیدستش کوب یلبم ادامه اش داد که محکم با دستم رو یو تا کناره ها دیگونه ام کش  یرو یدست

 

 . دیزدم که خودمم حس کردم پنجره ها لرز یداد چنان

 

 ؟ یدیفهم ،یبه من دست بزن یحق ندار  -

 

 داد و گفت:  یدستش گرفت، فشار  یزد و گردنم رو تو یپوزخند یعصب

 

 جوجو!   ،یصدات و برام بلند کن نمی نب -
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که باعث شد   ومدین  رونینستم نفس بکشم نه آب دهنم رو قورت بدم، اما آخ هم از دهنم بتو یم نه
 تر شه.  یجر 

 

که لحظه به لحظه سمت   ییام و چشم ها نهیزدم اما خس خس س یهمون حالت بهش پوزخند یتو
 کردم. یرفتن رو حس م  یبسته شدن م

 

پرت شم. تا   نی زم یهلم داد که باعث شد رو تی به گلوم وارد کرد و بعد با عصان یمحکم تر  فشار
که خون باال   ی. جور وفتمیب ید یشد یکه باعث شد به سرفه  دمیدستش رو برداشت هوا رو  بلع 

 آوردم. 

 

ها  یو با حرص گفت: لعنت بهت فرهاد، حداقل با اون کبود دیکوب  واریبه د یمشت تمیوضع دنید با
 ! شهیاز پولت کم م ونیلیم ستیب

 

من از  یها  یبه خاطر کبود دیبا  یچ یکبود شده اش. برا یام بند اومد، مات زل زدم به چهره  سرفه
 ذهنم اکو شد.  یتو یی پولش کم شه؟ صدا

 

 "فروختنت" 

خراب شده    نیتر از ا عیبه قدم زدن. دل تو دلم نبود تا سرتخت بلند شدم و کالفه شروع کردم  یرو از
 سرم!  ری بهت اعتماد کردم خ  ن؟یچرا کال گهی. تو درونی برم ب

 

شده و   کیکنن؟ هوا تار یم کار ی االن چ یعنیتخت ولو شدم. مامانم، بابام.  یقرار تر از قبل رو یب
 ده! یرو نشون م 10:30اتاق   هیساعت المصب
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 از جانب من، در باز شد.  یشم. بدون جواب   خی که به در خورد باعث شد س یتقه ا یصدا

 

 زد و گفت: به به! خانوم سرتق. یمزخرف بود. پوزخند یپسره  همون

 

 تخت گذاشت.  یغذاش رو رو ین یکرد و س یاخم

 

 و اگر نه... یخور  یم -

 

 وسط حرفش.  دمیپر

 

خواد   یدلت م  یهر غلط ؟یترسون یم یو از چ بزن، من ر  ایب  ؟یزن  یم ؟یو اگر نه ها؟ و اگر نه چ -
 بکن. 

 

 لبم نشست.  یرو یمشت شدن که پوزخند یجمع و در آخر همگ  یکی  ،یکیدستش  یها انگشت

 

 !؟ یتون  ینم یدید -

 

  یازش لبخند رو یشدن و با هر حرکت عصب  دهییرنگ خون گرفت. دندون هاش رو هم سا نگاهش
 گرفت. یوسعت م شتر یلب من، ب
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البته در  رن،یگ  یکنم. بزار بدمت بهشون، اون وقت انتقام منم ازت م ینم  یغلط  چیفکر نکن ه -
 .یادا اطوار ها رو داشته باش  نیکه هم یصورت 

 

 تر ادامه داد. آروم

 

 درسته؟  ،یتون  یرفتار ها نم نیکه بدون ا -

 

 . دمیشدم، غر کیکل یدندون ها ینوبت من بود که حرص بخورم. از ال حاال

 

 ؟ یلعنت  یخوا  یم یاز من چ -

 

 تکون داد. یسر 

 

 . یکرد یم  شهیکه هم ی. فقط برقص! کار عیدختر مط  ه یخوام،  یو م  نیهم -

 

 تخت بلند شدم. یرو از

 

 بکنم؟  یکار  نی همچ دیبا  یچ یبرا -
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 زد.  یپوزخند

 

 بخرنت. -

 

 تر از قبل، داد زدم. یدهنم رو قورت دادم و عصب  آب

 

 خوام بخرنم!   ینم -

 

 زد.  یصدا دار   پوزخند

 

 مگه دست توعه؟  -

 

  ینم  ین یب شیپ گهیاون وقته که د ،یکن  یدرصد خراب کار  هیشد و کنار گوشم گفت: فکر کن  کمینزد
 . ارمیکه بشه سرت م  ییکنم. هر بال

 

 رفت.   رونی خنده و از در اتاق ب ری زد ز یبلند یدست هلش دادم، با صدا با

 

کمکم کن، شدم عروسک  ا؟یکنم خدا  کاریدست هام گرفتم. چ نی سرم رو بتخت نشستم و   یرو
 هاشون.  نیتریو
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  یخور   ی م دهیاون شکمت. خودت اون ور کوب یکردم. کارد بخوره تو ینیداخل س یبه غذا ینگاه
 .نمی نحست رو نب  ختیر گهید یگلوت خفه ش یکنه تو  ریگ شاهللیا ؟یار یم  ریمن نون پن  یبرا

 

شد   نیرو به روم برخورد کرد؛ همه موادش پخش زم واریرو با دستم پرت کردم که با ضربه، به د  ینیس
 کرد.  جادیهم ا یبلند یو صدا

 

 یچه جور   نیمزخرف. بب  یپسره  ین یبی شدم. حاال م رهی شده خ  فیکث یزدم و به پارکت ها  یپوزخند
 رقصم! یم

  اتیو محتوا  ینیقرمز به س ید. با چشم هاشده و همون پسره وارد ش دهیکوب واریبا شدت به د در
 به سمتم قدم برداشت.  نیشد و بعد خشمگ رهی خ نی زم یرو یپخش شده 

 

قراره فقط   دم،ی چه مرگته؟ اتاق خوب که بهت دادم، غذا هم که بهت م ؟یکن  یم یچه غلط یدار  -
 . یبرقص

 

 زد. داد

 

 سخته؟ -

 

. لبم رو به گوشش  ستادمیقدم به سمتش برداشتم و رخ به رخش وا هیآرامش از جام بلند شدم.  با
 . دمیکش غ یکردم و با تمام توان کنار گوشش، ج  کینزد
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 گوش هاش گذاشت و به شدت پسم زد. یبدنش رو گرفت و بعد به سرعت دستش رو رو یلرز 

 

  ادتی یو گفتم: رفتن دمی. پتو رو روم کشدمیتخت دراز کش یبرگشتم سر جام و رو یتر  قیلبخند عم با
 آقا...  ینره برق رو خاموش کن 

 

 شدم. رهی خشمش قابل وصف نبود خ گهیکه د ییو به چشم ها برگشتم

 

 بود؟ یاسمت چ ؛یراست -

 

 . دیشده اش غر دیکل یدندون ها  یهاش رو مشت کرد و از ال دست

 

 فرهاد  -

 

 تکون دادم. یهام رو بهم فشردم و سر  لب

 

 خوشحالم کن.  یخداحافظ هیخوره! در هر صورت با  یبهت نم  -

 

بهم خوردن  ی محکمش بلند شد و بعد تنها، صدا یقدم ها یصدا  یبعد مدت دم،یسرم کش یرو رو پتو
 . دیچ یکل ساختمون پ یدر بود که تو
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 نکهیا ی خنگول به جا یبشر. اه اه آوا نیرص دادن اده ح  یم یلبم نشست. چه حال  یرو  یلبخند
فرار از دست   یبرا  نیکله پوک تر از خودت، فکر کن بب هیده حرص دادن  یم  یچه حال یبگ  ینیبش
 ! یبکن  یچه غلط دیغول با دست و پا با نیا

 

 از جام بلند شدم. برقم که خاموش نکرد الدنگ.  یآوردم و حرص رونیپتو ب  ری رو از ز سرم

 

 نکن. آروم باش، آروم!  ت ی فهمه! تو خودت رو اذ یآوا نم گهید نفهمه

 

 رو به روم چشم غره رفتم. واریو به د  دمیکش یق یعم  نفس

 

نگران خودت   دیبا ییبه درک آوا، االن خدا یهم دسته خوده مزخرفشه. گوش م یبفرارم؟ گوش  یچجور 
 خنگول!   ت؟یش گو ای یباش 

 

 کنم.  یدارم با خودم دعوا م یجد یجد دم،یسرم کوب یتو یدست

 

  یارتفاعه؟ چه خبره؟ حس م نیاتاق رفتم. اوپس! جون بابا، آخه ا یرو کنار زدم و سمت پنجره  پتو
. از ارتفاع  رمیمی صد در صد م نییبرم پا  نجا ی. من از انیی کنم قراره از قله اورست خودم رو پرت کنم پا

 نیا ی. حاال توهش یترسناک م  ن،ییپا  یپرت کن  یخودت رو بخوا  یها اما خب مسلما، وقت ترسمی نم
  ادمیهم ترسناک نبود و فقط چندش بود افتادم. اسمش  نی که همچ یترسناک لمیف هی ادی  تیوضع

 مخم فرو رفته. یچندشش تو کهی ت هیفقط  ستین
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 یاالن م ،یوا یا ی مونن و ه یم  نییکوه اون بچه مشنگ ها هم پا یباال رهی م هیح یمادر مس نیا
 . نییشه پا یکنه و هو! پرت م  یباد باز م  ری وزش دلپذ یکنن. مادره دست هاش رو تو یافته م

 

  یتخته سنگ و به خاطر ضربه، از رو یشه رو یشه که المصب، با صورت پرت م   یچپه هم نم حاال
 شه. ی صورتش کال پخش و پال م  اتیاون لحظه محتو یشه که تو یتخته سنگ دوباره کنده م

 

  ادیصحنه م  نیتونم. جون تو همش هم یشه، نم  ینگاه کردم. نه نم نیو به زم دمیکش  یحرص  نفس
 چشمم. یجلو

 

کنان از اتاق  کنار پنجره فاصله گرفتم و به سمت در اتاق حرکت کردم. آروم بازش کردم و بلوم بلوم   از
 اومدم.  رونیب

 

  ادیم رونی عشق افتادم که دختره بدون حوله از حموم ب یرمان پنجره   ادی تیوضع  نیا یباز حاال تو 
به  رونیب  ادیکنه آروم از اتاق ب  یم یکنه همه جا امن و امانه سع یو لباس هم که نداشته و فکر م

  یبره تو ادی م اده. ت یذهنش صدا م  یهم تو یت اتاقش که طبقه باال بوده بره و بلوم، بلوم پلنگ صور
.  نهیب یم افهی و ق ختیو دختر داستان ما رو با اون ر نیی پا ادیپسر داستان از اون باال م  هویاتاقش 

و خاطراتتون  ادیاتاقش. )رمان خودمه ها،  یگرده تو یزنه و دوباره بر م یسرش م یاونم با دست تو
 رو زنده کردم.( 

 

بپره به اون رمان، حواسش رو به خودش جمع   لمیف نی افکارم از ا نکهیا یتکون دادم تا به جا یسر 
 !وفتهین  ریگ  ریواگ ریهاگ نیا یکنه که تو
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شدم. اوف    رهیکه توسط فرهاد اشغال شده بود خ  یاومدم و به حال و مبل نییآروم از پله ها پا  آروم،
 نشدم برگردم اتاق که صداش بلند شد. عیهم هست. به سرعت برگشتم تا ضا داریکه ب نیا

 شده؟  یچ -

 

 دهنم رو با صدا قورت دادم و برگشتم سمتش. آب

 

 بشه؟  یز ی چ دیبا -

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

کنم کارت    یخب من نگاه نم  ،یانجام بد  یکار  هیکه  نیی پا ی. اومدیبگ  دیرو شما با نیدونم، ا ینم -
 رو بکن. 

 

کار رو بکنم که با    نیا یداشتم؟ خب اومدم فرار کنم ول کار یحدقه چرخوندم. من چ  یهام رو تو چشم
 کار؟ یگردونه سر جام. پس اومدم چ یبرم م یاولدنگ

 

 بود نگاه کردم.  رهی چشم هاش که منتظر بهم خ به

 

 ... زیچ  ؟یدون ی م زه،یام،چ -
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 هم فرو رفت.  یپهن و مرتبش تو یابروها

 

 ! گهیبنال د ،یکن  یم زی چ زی چقدر چ -

 

 بهش رفتم و گفتم: گشنمه.  یغره ا چشم

 

 ؟ یابروهاش از هم فاصله گرفت و متعجب گفت: جد 

 

 لبش نشست.  یرو یتکون دادم که پوزخند یسر 

 

 ؟ ین یب یآشپزخونه م  نجایتو ا -

 

سرت آوا، تو که  یگه، منم که اومدم نبود. خاک تو یرو دور تا دور خونه چرخوندم. اوا راست م سرم
 . به دو ساعت نساختنش که. ستینبود، مسلما االن هم ن ینبود

 

 ! ست؟یرو خاروندم و گفتم: ن موهام

 

 نه تکون داد. ی به معنا یخنده سر  با
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 لبم نشست.  یشدن رو عیاز سر ضا یمسخره ا لبخند

 

 . ریپس من برم بخوابم، شب بخ  -

 

 گرد برگشتم که برم.  یبراش تکون دادم و با چشم ها یدست

 

 منگول.( یتو رو خدا! دختره   ینیب  یرو م   یسوت یی) وا-

 

  یق ی. نفس عمدیچ یپ  مینیب یبغلش پرت شدم و عطر تلخش تو یشدن دستم به عقب تو دهیکش با
 . المصب بوش خوبه ها!دمیکش

 

 یگه بو ی به دزدش م یبه سرم دادم. بببند فقط آوا، کس یز ی هام رو محکم بستم و تکون ر چشم
 عطرت خوبه؟ خودم جواب خودم رو دادم. 

 

 هنوز بهش نگفتم. -

 

که دوباره با دست من رو به   دمی کش رونی صداش به خودم اومدم و با سرعت خودم رو از بغلش ب با
 کرد. تیهدا میقبل  یجا
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 ؟ یرو هنوز بهم نگفت  یچ -

 

 گرد سرم رو باال آوردم که باهاش چشم تو چشم شدم. یچشم ها با

 

 لبش نشست. چپ چپ نگاهش کردم و آروم گفتم:  یرو یکمرنگ  لبخند

 

 بلند حرفم رو زدم؟  -

 

 کش اومد. شتریب  لبخندش

 

 اوهوم.  -

 

. آخرش هم دیبا صدا قورت دادم و خودم رو از بغلش خارج کردم که دوباره من و کشدهنم رو  آب
 دادم بلند شد. 

 

 کشه. ولم کن! یمن رو م  یکش شلوار ه  نیگم، ع  ینم یچ یه یعه! ه -

 

دستش به  ینداشت، حلقه شد. با گرما  یو دستش دور کمرم که با وجود ناف نما پوشش  دیخند بلند
کشه بعد   یاز ظهر جلوشم؟ بابا بفهمه اول پسره رو م افهیو ق  ختیر  نیهم من با نیخودم اومدم. ه

 من رو. 
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 شدم و لب زد.  رهی چشم هام خ یتو

 

 آوا؟ کاری چ نییپا یاومد -

 

 نگاهش کردم.  مظلوم

 

 . نیبه خدا، فکر کردم آشپزخونه دار یچ یه -

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 م؟یمگه ندار -

 

 دادم.  مینیبه ب ینیچ

 

 ن؟ یدار -

 

 . دیخند  دوباره
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 دوست دارم.   یلیحالتت رو خ  نیا -

 

توانم به  نی رو ازش گرفتم و با آخر یسرعت خودم رو از بغلش خارج کردم و فرصت هر گونه اقدام با
 بردم. ورشیسمت اتاق 

 کنه؟  یم ی جور  نیپسره چه مرگشه؟ چرا ا نیافته؟ ا یم  یتختم ولو شدم، داره چه اتفاق یرو کالفه

 

 خودم رو آروم کنم. قیعم یکردم با نفس ها  یهام رو بستم و سع شمچ

 

 شه!  یچطور  تی زندگ ن یبعد از ا ستیچشم هام رو بستم، بخواب آوا! بخواب که معلوم ن 

 

 *** 

 

. با  دمیکش  ییبا صدا ی ازهی خورد، چشم هام رو باز کردم و خم یکه به در م  یاپی پ یضربه ها یصدا با
 به در دادم به هوا رفت.  یشدن دست دهیکوب

 

 کوبه. یم ی! هگهید ایب -

 

 نگاهش کردم.  جیباز شدن در و وارد شدن فرهاد، گ با

 

 ها؟  -
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 گرد نگاهم کرد. یچشم ها با

 

 ها؟  -

 

. اوف، من که هنوز ارمی سر صبحم فشار ب وبیکردم به مخ مع یو سع دمیبه چشم هام کش یدست
سر در  گهید  نیسرزم  هیو از   یچشم هات رو باز کن یلیتخ یثل رمان هام یخواست ی! وا آوا منجامیا
 : ت گف  عیکه سر دید یدونم چ ی. منتظر به فرهاد نگاه کردم. نم یینجای! خب معلومه که هنوز ایار یب

 

بعد از ظهر آماده   یرقص رو هم برا هی یستیو اگه آماده ن ری برو دوش بگ دم،ی...برات لباس خر زهیچ -
 کن.

 

 .دمیتعجب دماغم رو باال کش با

 

 چرا؟  -

 

 کرد خنده اش رو نشون نده. یسع

 

  یبه زندگ یطور  نیو هم ینش تیاذ یخوا یاگه م ستمین ی. من کاره امیمراسم دار  نکهیا یبرا -
 به حرفم گوش کن!  یادامه بد تی سلطنت
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 باال انداختم.  ییابرو

 

 ه؟یچ  یسلطنت ی پس زندگ  هیسلطنت هی زندگ نینه بابا! اگه ا -

 

 باال انداخت. یبهم رفت و شونه ا یغره ا چشم

 

 .یکن خرابش نکن  یسع -

 

 .یو من موندم و هزاران، هزار سردرگم  رونیبعد رفت ب  و

 

شکوندم و با حرص پوست لبم رو کندم. المصب؛ من تا حاال    یگر یپس از د یک یدستم رو  یها قلنج
 ؟ییاراذل و اوباش برقصم؟ نه خدا نیا یجلو امی. حاال ب دمینرقص  یپسر   چیه یعمرم جلو یتو

 

 یمجهز به تمام یآشفته به سمت تک در داخل اتاق حرکت کردم. حموم  یکردم و با ذهن یپوف
 . باال انداختم و وارد شدم یامکانات. شونه ا

 

 جذاب بود. یبس  ییگرفتم. خدا ر یخودم دل از اون مکان دلپذ دنییدو ساعت حموم کردن و سا بعد
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 یبود. وان هم که داشت. انواع اقسام شامپو هم که کنار وان، رو دیسف ی هاش که صورت  یکاش
حموم، سرم   یشده بودن. تازه اردک تک تک، تک تک اردک هم کنار وان بود و کال تو  دهیچ ییسکو

 گرم اون بود. 

 

 !نایخواد؟ دو چشم ب یم  یرخت کن قرار داشت. کور از خدا چ یتو یکاور  یهم که تو حوله

 

 ؟ یبود پروند یضرب المثل چ نیبود. ا زاد یآدم نی ع تی اه خنگول، آخه تو که زندگ اه

 

 یتخت نشستم و از تو یکردم. رو یافکارم دهن کج  یباال انداختم و برا یخودم شونه ا ی واسه
بگه من   یخل وضع فکر کرده هرچ ی. پسره دمشونی آوردم و پوش رونی ساکم مانتو و شلوارم رو ب

 چشم.  گمیم

 

 .رونیو از اتاق رفتم ب  دمیچ یحوله پ  یو بلندم رو ال  سیخ یموها

 

 آورد و  کردم که سرش رو باال یمبل سراغ نداره! اهم اهم  یجز ولو شدن رو یا گهید یبشر جا نیا کال
 شد.  رهی با اخم بهم خ

 ؟ی دیپوش هیها چ نیا -

 

 باال انداختم. یا شونه

 

 بپوشمش.  اد یاما خوشم نم دمیهرچند که لباست رو ند -
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 باال انداخت.  ییابرو

 

 برات لباس بدوزه! ادیخدمتکار ب میگیشما امر بفرما، ما م ؟یجد -

 

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 

 . رمی حداقل بزار خودم برم لباس بگ -

 

 زد.  یپوزخند

 

 کنه؟  یطعمش رو ول م ری ش -

 

 کردم که ادامه داد.  ینچ نچ

 

 گرده.  یبر نم  گهیدونه اگه بره د یم چ،یکنه ه یول که نم -

 

 چپ نگاهش کردم. چپ
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 االن؟ یبا من  -

 

 سرش زد. یرو تو دستش

 

 ؟ ید یگوش م واریمن و د  یخصوص  یف هارو به روم بودم. تو چرا به حر   وارینه، با د -

 

 و براش در آوردم و سرتق گفتم:  زبونم

 

 پوشم.  یمن اون لباس رو نم یبزن؛ ول ا یخب ب گه،ید یزن  یته تهش م  -

 

 اون کله کچلت.  ری بازار، خ میسرت کن بر یچ هیو گفت: برو   دیکش یحرص  یپوف

 

 به هوا رفت.  غمیج

 

 کچال! یبهم بگ نمینب گهیدوما مو دارم چه هوا، د ام،یبهشتم نم یاوال من با جنابعال  -

 

 مبل بلند شد و اومد سمتم. یبهش رفتم که با خنده از رو یچشم غره ا بعد

 

 ؟ یکن  کاریچ  یخوا یکله کچل، م  -
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 کنم.  یتک تک موهات رو م  -

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 . نمیبکن بب  ایب -

 

انگشت هام گرفتم، تا اومدم بکشمشون؛  یموهاش رو ال یرفتم سمتش و تمام یکوندلبخند ژ  با
 چشم هام گفت:  یتو  رهیآورد و خ  نیی مشتش گرفت. آروم پا یدستش، دست هام رو تو

 

برام    ینیش  یم هیتنب  یموشه، مخصوصا اگه حالتش بهم بخوره. حاال واسه  ینقطه ضعف هر پسر  -
 . یکن یمرتب م

 

 سر دادم. یبلند ی خنده

 

 نه بابا.  ،ییوا -

 

 شدم سمتش.  زیت

 

 ؟یچ گهید -
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 زد.  یلبخند

 

 بازار.  میر   یبعد هم م ن،یهم -

 

و    یراض یآخر با دل  یو لحظه  ختمی موهاش بردم و با همه توانم بهمشون ر ن یرو با سرعت ب دستم
خودم رو به اتاق  یبلند یزدم و با قدم ها  یکه دادش به هوا رفت. پوزخند دمشونیخشنود، کش

 یبنفش غی که ج دیآخر دست هاش دور کمرم حلقه شد و من رو به عقب کش یرسوندم. لحظه 
 .دمیکش

 

 . یولم کن عوض  -

 

 کرد.  یعصب  ی خنده

 

 . طونیانداختم ش  رتی تازه گ -

 

شونه اش به سمت اتاق   یکه رو  یفت و بعد من پام ر ریلبش نشست و بعد دستش ز  یرو  یپوزخند
 رفتم. یکنان م  غی ج  غیج

 

 . نییانجام بده خودم رو پرت کردم پا یتخت پرتم کرد و تا خواست حرکت  یرو
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 ذارم.   یبه خدا اگه دستت بهم بخوره زنده ات نم - 

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 طوره! نیحتما هم  -

 

 .دمیاز ته دل کش یغ یصورتم کردم و ج یقدم به سمتم برداشت که دستم رو حاله  هی

 

 کنم. یغلط کردم ولت م یبگ -

 

  دمیبه سمتم برداشت. کشون، کشون خودم رو عقب کش یا گهیهام رو بهم فشردم که قدم د لب
 لبش نشست.  یرو یبرخورد کردم، لبخند واریبه د یوقت

 

 بگو غلط کردم! -

 

 . دمیغر

 

 .گمیهم نم  رمی بم -



 نیست ساده 

74 
 

 

و در آخر انعکاسش به گوش  دی چ یکل ساختمون پ  یتو  غمیآورد، ج  ورشیزد و به سمتم   یپوزخند
 . دیخودم رس

 

چشم هاش و با بغض گفتم:   یزل زدم تو  دیرس یکه هر لحظه احتمال بارششون فرا م ییچشم ها با
 کنم. یرو م  دیکه نبا یباور کن کار 

 

 و ازم دور شد.  دیکش یق یعم  نفس

 

 . نییپا ایگفت: حاضر شو ب یگرفته ا یشد، با صدا  یطور که از اتاق خارج م  همون

 

آخر و عاقبتم زار زدم.   یزانوهام نشست. از ته دل برا ی شد و سرم رو زیبسته شدن در، صبرم لبر با
 کمکم کن! ایخدا

 

 رفتم. رونیسرم انداختم و از اتاق ب  یشدم، شالم رو رو  یحس کردم خال  یکه حساب یوقت

 

و   ادی بگو باهام ب یدوست هات آدم سراغ دار  یگرفته ام گفتم: اگه تو ینگاهش کردم و با صدا مات
 ! رمی با تو و امثال مثل خودت نم یجهنم دره ا  چیاگر نه ه

 

 رو گرفت.  یاش که دست گل من بود فرو کرد و با سرعت شماره ا آشفته ی موها نیرو ب  دستش
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 باغ کارت دارم.  ایکارن، بدو ب  -

 

 یجد ،یآدم باشه و اگر نه جد   اروعهی نیشدم. خدا رحم کنه ا رهیچرمش خ   یبه کفش ها الی خیب
 . نییکنم پا یپرت م نیخودم رو از ماش 

 )کارن(

 

روز که دختر سرهنگ گم شده،   هی نی. ارونی و لباس هام رو تنم کردم و از خونه زدم ب  دمیکش یپوف
 فرهاد.  شیرم پ  یاصال اعصاب نداره که بخوام بهش بگم دارم م 

 

 برنگردم خونه!  گهیسمت باغ، با سرعت تموم روندم. امروز مراسم هم هست؛ اگه بشه د به

 

... 

 

  نمیبلند شم که بب ه؟یتک به فرهاد زدم. چ هیرو برداشتم و  میترمز، گوش  یدر بزرگ باغ زدم رو یجلو
 وفته؟ یبه جونم ب یقراره چه عجوبه ا

 

کارن جونم، من عاشقت   ییگه: وا یهم م گهی! دو روز دگهیچندشه نچسبه د  یدخترها نیاز ا حتما
 شدم.
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 ره!  یها نم نیجز ا یهمه اشون اسکولن، البته از فرهاد توقع  

 

 یچشم  ریباز شدن در خونه بدون نگاه، منتظر سوار شدنش شدم. در کنارم باز شد و سوار شد. ز با
 داد که جوابش رو با اخم دادم. یاش فرو کرده بود، سالم آروم  قهی ینگاهش کردم. سرش رو تو

 

  داد. خب الحمداهلل یرد و بدل نشد که نشون از آدم بودن دختره م نمونیب یحرف دن،یمدت رس  یتو
 مثل آدمه! یکی نیا

 

  شتریاس؟ انگار ب  وونهیشدم، وا د رهی شد. با تعجب بهش خ ادهیپ  نیاز ماش ع یترمز زدم که سر یرو
 خورمش، خل مشنگ!  یبمونه م

 

شدم و کنارش قرار گرفتم که سرش رو باال آورد و   ادهیپ  نیصورتم رو در بر گرفت، از ماش   یظیغل اخم
 شد.  رهی بهم خ

 

 کنه؟  یم  کاری چ نجایمگه گم نشده؟ ا نیمن! ا یموند. خدا یباز م شتریون ببه لحظه دهنم لحظه

 

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجای ... انیقورت دادم و متعجب گفتم: تو... تو ا  یدهنم رو به سخت آب

 

انقدر بهت بد گذشته که  یعن یآقا دزده؟  یلبش گفت: چطور  یرو یازم گرفت و با پوزخند نگاه
 سرعت آزادت کردن؟  نیدلشون به حالت سوخته و به هم
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 نگاه ازش گرفتم و دوباره مقصد نگاهم رو به چشم هاش رسوندم.  یحرص   یپوف با

 

 ! ستیخوب ن  یفضول -

 

 بهم رفت.  یغره ا چشم

 

 ه؟ ی. مشکلهیمن عاد یدوما؛ برا ،یاوال که کنجکاو -

 

به سمت رستوران داخل پاساژ. با سرعت دستش رو از   دمیرو با زبون تر کردم و دستش رو کش  لبم
 و پشت سرم راه افتاد.  دیکش رونیدستم ب

 

. میهم نشست یو رو به رو میکرد  دایرو پ یسنت یبا نما ک، ی بزرگ و ش بایاز رستوران تقر یگوشه ا هی
 گذاشت.  زیم یدست هاش رو در هم قالب کرد و رو

 

 منتظرم.  -

 

 . دیابروم باال پر یتا هی

 

 رو بپرسه منم، نه تو خانوم کوچولو.  نیا  دیکه با ی. اون یجانم؟ فکر کنم اشتباه گرفت -
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 .دیرو گاز گرفت و غر   لبش

 

 جواب بدم.  د یبا  یکن یچرا فکر م -

 

 نا خود آگاه باال رفت.  صدام

 

 ؟یکرد ی م  یچه غلط یعوض هی  یخونه  یاحمق! تو ،یخوا  یکه تو از من جواب م لیمون دلبه ه -

 

 صورتش رو پوشوند. اخم

 

 زدم.  یسگ دو نم  ،یاوال درست صحبت کن، دوما هم؛ اگه مجبور نبودم با اون روان  -

سرهنگ رو گرفتم. بنده خدا بس که استرس داره و حالش   یدر آوردم و شماره  بمی رو از ج میگوش
 اداره.  ادیخرابه که نتونسته ب 

 

 ... شیآروم گفتم: جناب سرهنگ، دخترتون پ  د،یچی پ یگوش یکه تو نشیغمگ یصدا با

 

 دهنم قرار گرفت.  یهاش گرد شد و دست هاش رو چشم

 

 کردم دستش رو پس بزنم. یبهش رفتم و سع یغره ا چشم
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 ؟ یکارن؟ کارن پسرم، دخترم چ  -

 

نگاهش کردم. آروم سر جاش نشست که تونستم صحبت   رغضب،ی و م دمیدستش کوب  یرو محکم
 کنم.

 

 منه! شی االن پ یفرهاد بوده ول   شی. پ دینگران نباش -

 

 از گوشم فاصله دادم.  یرو کم  ی دادش گوش  یصدا با

 

 ؟ یچ -

 

 من نشسته. یو سالم رو به رو حی که، االن صح وفتادهین  یق! اتفانیآروم باش -

 

 . رمی رو به سمت دختره بگ  ینگرانش باعث شد گوش یصدا

 

 رو از دستم گرفت و لب زد:  یلرزون گوش ییدست ها با

 

 بابا؟!-



 نیست ساده 

80 
 

 

 زد.  یذاشتم. لبخند ی تنهاش م دیبا یجور  هیجام بلند شدم و به سمت گارسون رفتم.  از

 

 اومدم قربان.  یم -

 

 زدم.  یلبخند متقابال

 

 . نیاری ب چیشه دو تا ساندو ی نداره، اگه م یاشکال -

 

فرو کردم و به عقب  بمیج یکرد. دست هام رو تو ادداشتیدفترش  یتو یز ی تکون داد و چ یسر 
 برگشتم.

 

 شناسم؟!  یرفت بپرسه من دخترش رو از کجا م  ادشیحواس سرهنگ پرت دخترش شد که  انقدر

  یکرده، گوش هیداشت نشون نده گر یاز اشک که سع سی خ  ییبود و با چشم ها ستادهیسرم وا پشت
 رو سمتم گرفت. 

 

 ممنون. -

 

 برگشت.  شی لب گفتم که دوباره به حالت عاد  ریز  یکنم یم خواهش

 



 نیست ساده 

81 
 

 ! ینگفت-

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 

 رو؟  یچ-

 

 زد.  یپوزخند

 

 ؟ یهست یک یجد-

 

که  ییرو به روم نشست و با دست ها ینشستم. مثل پنگوئن با خوشحال  یصندل  یو رو دمیکش یآه
 شد.  رهیمشتاق بهم خ  ییچونه اش قرار گرفتن و چشم ها ریز

 

 تکون دادم. یسر  یعصب

 

 نگاهم نکن! یاونجور -

 

 درشتش گرد شد.  یو چشم ها زیم ی هاش افتاد رو دست

 



 نیست ساده 

82 
 

 بله؟ -

 

 . دمیموهام کش یال یدست کالفه

 

 .دهیکل تمرکزم رو به باد م  یکن یکه نگاهم م یختی گم اون ر یدارم م-

 

 کنم از رده خارجه! ی. حس مستیباغ ن  یبچه تو  دمیمنگوال نگاهم کرد که کال فهم نیذره ع هی

 

 رو سر هم کنم. یکردم داستان یبودم سع  رهیخ  زینگاه ازش گرفتم و همون طور که به م  یحرص 

 

 دختره... نیبب -

 

 شد.  دهیبکو  زیبه م دستش

 

 اسمم آوائه.-

 

 داره.  یچشم غره بهش نرم، دختره مشکل روان نتونستم

 

 وونه؟ید  یکوب یم زی چرا به م-
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 باال انداخت.  یا شونه

 

 بعدش هم من اسم دارم. ؟یزن  یحرف م زی با م یخودته، مگه دار  ری تقص-

 

 گفتم:  الی خیب

 

 دختره. ستیبرام مهم ن-

 

 لبم نشست.  ی رو  یلبخند طونیچپ نگاهم کرد که ش چپ

 

 پسره نفهم.  م،یبچرخ تا چرخ -

 

 بشم.  ینوبت من بود که عصب حاال

 

 .ی ها. منم اسم دارم؛ اسمم هم کارنه، نفهم هم خودت  یزن  یاز حد خودت جلو م  یدار  نیبب -

 

 باال انداخت.  ییابرو
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 !یهم خودت وونهید .یمن رو دختره بنام ینه بابا! خب پس تو هم حق ندار -

 

 لب گفتم:  ری گذاشتم و ز زیم یزار سرم رو رو   افهیق با

 

 خنگول افتادم؟ هی ریکردم که گ یمن بخت بر گشته چه گناه ا،یخدا-

 

 یذره کنجکاو و چپونده تو هیدختر ناناز و حاال  هی. خدا بهت لطف کرده یگ یم  یشنوم چ یدارم م-
 سرنوشتت. 

 

 نگاهش کردم. زیت

 

 کنه. ی واسه خودش از الفاظ خوب استفاده م یه ه؟یکنجکاو چ  ،یفضول-

 

 بود.  زیم یدستم که رو  یرو دیرو کوب  دستش

 

 درست صحبت کن واگر نه...-

 

 تا از دردش کم شه گفتم:   دمیمال یجور که دستم رو م همون

 



 نیست ساده 

85 
 

 جوجه؟ یو اگر نه چ-

 

 بلند گفت:   بای شد و تقر  یکه بهش نسبت دادم عصب یجوجه ا از

 

 زنمت.  یم-

 

 خنده.   ریزدم ز یپق

 

 جان؟ -

 

 گفتم:  یاشاره ام رو به سمتش گرفتم و به طرز مسخره ا انگشت

 

 هی رمیجمعم کنه؟ قبلش زنگ بزن اورژانس نم یشم. ک یکه ناکار م   یآخ مامان، تو اگه من رو بزن-
 موقع!

 

 بلند شد. یصندل   یبهم رفت و از رو یغره ا چشم

 

انگل جامعه   یهست ی. هرکیهست یاصال نخواستم بفهمم کدوم خر  میبلند شو بر  دم،یهه هه، خند-
 ! یا
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 . دمیام بند اومد و از جام پر خنده

 

 . ستمیو منم آدم زدِن زن جماعت ن ست یکه جاش ن فیح-

 

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 

 از شما ها کمتره؟ مونیچ-

 

 لبخند ژکوند گفتم:  با

 

 که کال سر تا پاتون مشکله!  نهیا اده،یکه کروموزوم هاتون کم و ز ستین-

 

به گردنم زد که حس کردم گربه    یشد چنگ یهاش مشت شد و همون طور که از کنارم رد م  دست
 .دهیگردنم رو پنجول کش

 

 هار بدبخت!  ؟ی. مگه گربه ای وحش ی وونهید ،یآ-

 

 توجه بهم از در خارج شد.  بدون
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 تا من برم برسونمش.   ستهیوا دیخواد بره؟ با  یم یاصال چجور  یبرنگرد گهید یدرک، بر  به

 

 قرار گرفت.  زمیم یرو چیدو تا ساندو  یمدت بعد

 

 کردم و با آرامش کامل شروع به خوردن کردم. یتشکر 

 

از عزا در آوردم پول رو حساب کردم، از رستوران   ریدل س  هی نکهیدوم رو هم خوردم و بعد از ا چیساندو
 خارج شدم. 

 

 (ست؟یچرا ن  ؟ی)وا کوش

 

 مونه اون در اصل االن گروگانه دست فرهاده مگه اسکوله؟ ی. معلومه که نمدمیکوب  میشونیبه پ یدست

 

 که هست! اون

 

 کنه! دختره منگول. کارتیخدا بگم چ یبگم؟ ا یمن به فرهاد چ شدم. االن نیکردم و سوار ماش یاخم

 

 غذا خوردم کوفتم شد.  یکنم هرچ یم حس

چه کنم جز تند   می. عصب دیچ یکوچه پ یها، تو کیالست  غی ج یترمز که صدا یخونه اشون زدم رو  دم
 رفتن؟ 



 نیست ساده 

88 
 

 

  یخونه رو م یخوشحال سرهنگ، نشون از بودن دختر گل و گالبشون تو یرو فشردم که صدا  زنگ
 داد. 

 

 ه؟ یک-

 

 گفتم: منم جناب سرهنگ!  یتر از هر وقت زار

 

 داخل.  ای ب د،یپسرم؟ ببخش ییعه تو-

 

 آدم صحبت کنم. نیع ه،یو کنا شی کردم بدون ن  یو سع  دمیبه سرم کوب یدست

 

  یخالفکار م  هیرفته که همسرتون هنوز من رو  تونادیشدن دخترتون  دایپ  یفکر کنم از خوشحال-
 دونه.

 

 ...نینبود. آره آوا ا  ادمیعه! -

 

آوا خانوم داره  دمیسرهنگ فهم یاومد و قطع شدن صدا یهم م رونیکه ب  ییپچ پچ ها یصدا با
 .ستیسرش خونه ن  ریکه مثال خ گهیم
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 خواد دور بزنه!  یجماعت رو م سی . پلییدونم اون تو یدختره خل منگ، من که م آخه

 

 . ستین  نجاینه پسرم ا-

 

 کردم آرامشم رو حفظ کنم. یو سع  دمیکش یپوف

 

نه   ایدخترتون خونه هست  دمیبراتون قائلم اما من ازتون نپرس یادیاحترام ز نکهیجناب سرهنگ! با ا-
  ی. بنیداد یسوت جهی پس در نت  ستین  نیگه به من بگ یکه االن کنار دستتون داره م ییو از اونجا
رو به رو   تونآدم با دختر  نیتا ع  نیایحداقل شما هم با ما ب   ای نییپا  نیرو بفرست شونیا ایزحمت 

 شم.

 

 . دیچشم سف دهیلب گفتم: فکر کرده مثل خودشم، دختره مشنگ ور پر ریز

 

 غرغرو  یها رزنیتکون دادم. شدم مثل پ  یخنده سر  با

 

 .میایباش ما االن م  نیی کارن جان شما پا-

 

  سیدزد و پل دیشد ق  یم یطور  ن یاگه ا رش،یشدم. باز خوبه نزدن ز نیگفتم و سوار ماش  یالحمدالله 
 دادم. یفرهاد م لیکردم کت بسته تحو یزدم و دختره رو کول م   یبودن رو م
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م رو از دست  کلمه دارم عقل هیواقع یبزارم؟ به معنا ابونیدختر سر به کدوم ب ن یمن از دست ا ایخدا
 دم. یم

 

.  ومدنیساعت گذشته و هنوز ن می ن شه،ینم ینجور یرو در آوردم تا خودم رو سرگرم کنم. نه! ا میگوش
 شه. یم  عیضا یلیبرم دم در خ 

 

 سرهنگ و گرفتم که بعد دو بوق جواب داد.  شماره

 

شم.  یدارم حاظر م گهی اتاق در رو قفل کرده م ی. رفته توامیدختر بر نم  نیکارن جان، من از پس ا-
 کنم اما خب تک دختره و گله و...  یکار  هی تونستم  یپسر بود م 

 

 . دمیکوب میشونی و دستم رو محکم به پ   دمیکش یق یعم  نفس

 

 کردم.  زمزمه

 

 ! وونهیخل د-

 

 . دمیهام رو بستم و چند بار سرم رو به فرمون کوب چشم

 

 شه. دهیکش نمارستایکنم، االنه که کارم به ت یمن دارم سکته م  یوا
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 صبر!  ایمرز منفجر شدنم. اوف خدا یخواد داد بزنم؟ تو  یمن چرا دلم م ییوا

 

 رو به گوشم چسبوندم.  یگوش

 

  لشیتکم  ن یا یمهمه و من االن برا یلی خ تی مامور نیکه ا نی دون یجناب سرهنگ خودتون بهتر م -
که راجب شما و   ییشه و از اونجا یم  دیکردم. اگه نبرمش کال فرهاد ازم نا ام دایپ  ازیبه دخترتون ن 
  تیکاسه است. لطفا وضع هی یفهمه دستم با شما تو  ی که م نهیدونه ا یم ییها زیچ هیاطالعاتتون 
 .نی دخترتون رو به من بسپر نیو اگه بهم اعتماد دار  نیرو درک کن

 

 . ارمشیم گهید قهیو گفت: ده دق دیکش یآه

 

 قطع کردم.  نمتونیب  یلبم نشست و با پس م  یرو  یلبخند

 

 .ارمی حالت و جا م ؟یافت  یبرات بپزم آوا خانوم. با کارن در م   یآش کی  

 

لبم نشست. هه  یرو یباز شدن در نگاهم به آوا که با چهره درهم از خونه خارج شد افتاد و پوزخند با
 شه.  یبدتر هم م نیرو، از ا افهیهه ق

 

 از خونه خارج شد و در رو پشت سرش بست.  روزی لبخند پ  هیبا  گسرهن
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 رون؟ ی اومد ب یچ  یبرا گهید ؟یچ یعنی

 

 اومد.  نیزد و دست دخترش رو گرفت و به سمت ماش یلبخند

 

 که نشست، برگشت سمتم. نیماش یتو

 

 ! یمعطل شد یلیکارن جان، خ  دیببخش-

 

 نگاهش کنم.  نهیپوزخند آوا از عقب باعث شد از آ یصدا

 

 .میباش  بیممکنه در تعق نی ای. الزم نبود شما هم ب ستین ینه، مسئله ا-

 

  یک یدختر ما باشه کارن جان، تک دختره و  نیحواست به ا نکهیرم. فقط ا یدونم پسرم، االن م یم-
 دونه باباشه. هی

 

دختره چندش انقدر خوب   نیکه از ا  ادی. انقدر بدم م نه یدرهمم رو نب افهیانداختم تا ق نیی رو پا سرم
 کنه!  یم فیتعر

 

 مدت کنارم باشه.  ن یا یکنم قراره فرشته تو یکه حس م یجور 
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 شونه ام نشست.  یرو دستش

 

 دختر.  نیخالصه که جون من و ا-

 

 لبم نشست.  یرو یا یزورک   لبخند

 

 بپلکه. شمیقدم  کی یزارم فرهاد تو یراحت نم  التونیخ-

 

 تکون داد. یسر 

 

 دونم، اعتماد دارم که آوا رو بهت سپردم.  یم-

 

 قبول دارم، بستم و باز کردم.  ی هام رو به معنا چشم

 

 گفت و رفت.  یرفت و خداحافظ رهیسمت دستگ دستش

 

 خارج شدم. سرهنگ، از کوچه یبرا  یبهش چشم دوختم و با تک بوق نهیاز آ یطانیلبخند ش  با
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 ؟ یکن ینگاهم م یخت یچرا اون ر-

 

 وسعت گرفت.  شتریلبم ب یرو  لبخند

 

 کنم مگه؟   ینگاهت م یچجور -

 

 لب گفت: نفهم.  ری رفت و ز یغره ا چشم

 

 ذات خودته. یاون که تو-

 

 داد و چشم هاش رو بست.  هی و سرش رو به پنجره تک  دیکش یق یعم  نفس

 

 لباس روندم. دیخر یپاساژ برا نی تر کی زدم و به سمت نزد  یپوزخند

 

 *** 

 

 به محل مورد نظر زدم رو ترمز که چشم هاش رو باز کرد.  دنیرس  با

 

 گفتم:  طلبکار
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 شو! ادهی پ ؟یگفت بخواب  یک-

 

گفت: به تو چه تروبچه؟   یبه خون نشسته حرص یسرش رو آورد باال اما بعدش با چشم ها متعجب
 . ایباهام حرف بزن   ینجور یا نمینب

 

 زدم.   یپوزخند

 

 ؟ یبزنم چ -

 

 زنمت.  یم-

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 

 . دمیترس یلیکه خ نهیا  ،یمسابقات کاراته مدال آورد یکه تو ستین-

 

 . دیلبم ماس یرو یزنگ گوش یکردم که با صدا ی. خنده ادیشد و در رو بهم کوب  ادهی پ نی از ماش یعصب

 

 فرهاده!  اوپس
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 بله؟ -

 

 کرد آروم حرف بزنه. یسع

 

 !نیومد یپسر؟ ساعت پنجه و شما هنوز ن ییکجا-

 

 و خاروندم و با دهن باز جواب دادم. سرم

 

 اول دست و پاش رو ببندم تا پنجول نکشه. دیکه با نهیبهم، ا یانداخت یگربه وحش هی زهیآها، چ-

 

 کرد.  یا خنده

 

 . هیوحش  یلیآره خ -

 

 . میرس  یم ارهی سرم ن یی اگه بالبه حمداهلل  گهیدو ساعت د یکی تا -

 

مغازه رفتم که پشت   نیشدم و به سمت اول  ادهیپ نیگفت، بعد قطع کردن از ماش  یخنده باشه ا با
 رام شده. ینجور یبهش گفته که ا یچ هیسرم اومد. خدا رحم کرد باز فرار نکرده، معلومه سرهنگ 
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 *** 

 

آدمه؟ من  نیا شییخدا کشتم،ی مغازه و اون مغازه داره دنبال خودش م نیا یساعته که تو کی
 و کوفتم کنه. تی مامور نیافتاده به جونم و قراره ا لییکنم عزرا یحس م

 

 اعتراضش بلند شد. یرفت که وارد شه، کالفه مانع ورودش شدم که صدا یسمت مغازه ا به

 

 چته؟-

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

که  هیمغازه ا ن یمغازه آخر نیا ،یکش یدنبال خودت م یمن بدبخت و دار  قیساعت دق کیتو چته؟ -
 . ادیخواد ن یم ادی خوشت ب خوادی م  ،یشیوارد م

 

 یمتر هم جابه جا نشدم و صدا یلیم هیوارد کرد.  یکرد و با دست به شونه ام فشار  یکج دهن
 پوزخندم خونش رو به جوش آورد. 

 

 !نم یاز شرت راحت شم، برو کنار بب یر ی بم  یاله-

 

 زدم. ییدندون نما لبخند
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 .رمیم یکنم بعد م یم یسر با آرامش زندگ هی دمیصد در صد مرگ تو رو که د-

 

 راحت شم.   ،یر یبم یلب گفت: ا  ری تکون داد و از کنارم به زور خودش رو رد کرد و ز یسر 

 

 ند به عقب برگشتم و وارد مغازه شدم. لبخ با

 

  متیرنگارنگ لباس ها، نشون از ق یشده، همراه رگال ها نیو تزئ  یچراغون یپارکت شده و نما  کف
 داد. یم شی نجوم یها

 

 رو گرفتم که به سمتم برگشت.  دستش

 

 سرم،!  ری خوام بخرم خ یچته؟ م گهید-

 

 کردم.  ینچ نچ

 

 .هیآخر یمغازه بعد  یمانت بازه، تو دست من ا یلی لباس هاش خ-

 

 کرد. یباال انداخت و نچ نچ  ییخودم ابرو مثل
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 اما من از اون لباسه خوشم اومده.-

 

 با دست به لباس تن مانکن اشاره کرد.  و

 

 .رمی دهنم رو هم نتونستم بگ یجلو یچ یلباس چشم هام که ه دنید با

 

 جانم؟ -

 

 زد.  یطان ی ش  لبخند

 

 خوام.  یتنه قرمزه که مدل کته، همراه با همون دامن کوتاهش رو م  میهمون ن قایدق-

 

 ام سرم رو به سمتش چرخوندم.  افهیق یتو  ریی تغ یذره ا بدون

 

 ها؟-

 

 زد.  یپوزخند
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 .گهیبخر د-

 

 برگشتم سمتش. یبه لباس انداختم و عصب  گهینگاه د هی

 

 !یکن  یغلط م-

 

 هاش گرد شد.  چشم

 

 ؟ یچ-

 

 شدم.  کشیقدم نزد هی

 

 !یر ی اون رو بگ یکن یغلط م گمی م-

 

 بهم رفت.  یغره ا چشم

 

 چشه مگه؟ -

 

 . دمیشده ام غر دی کل یدندون ها یال از
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 گوشه... هی ین یبش  ؟یکن کاری چ یمهمون  یخواد تو  یفرهاد م یفکر کرد-

 

 وسط حرفم.  دیپر

 

 ؟یخواد برقصم، که چ یم-

 

 نگاهش کردم.  ره،یشده خ  زیر یچشم ها با

 

 ؟یچ گهید-

 

 باال انداخت.  یا شونه

 

 . یچ یه-

 

 لبم رو کندم و چشم هام دور تا دور مغازه رو دوره کردند. پوست

 

 لباس؟   نیبا ا  ؛یدیرقص میریگ  ؟یگیم  یچ یفهم  یم-
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 کرد.  میجر شتریآره تکون داد که ب یبه معنا یسر 

 

 تا... یچرخ بزن هیلباس  نینکن. با ا یمن حاظر جواب یانقدر برا-

 

 انداختم که با خنده گفت:  نییسرم رو پا یاسغفرالله  با

 

 تا؟ -

 

 نگاهش کردم.  یبرزخ  یچشم ها با

 

 ...یذره شعور ندار  هیاون خودت  ری نکن آوا، بابات سپردت دست من. غ-

 

 وسط حرفم.   دیپر یکرد و عصب  یکج دهن

 

 هیبابام حفظ بشه. حاال   ینکردم تا آبرو طرز افکارت، تا حاال دست از پا خطا  نیخجالت بکش با ا-
 دارم، بپوشم؟  یدونم توش چه نقش یکه خودم هم م یمراسم ی رو تو یلباس  نیهمچ

 

 فروشنده بلند شد. یانداختم که صدا نیی رو پا سرم
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 بود.  یقبل  یحواسم پرته مشتر   دیببخش ن،یی بفرما-

 

 براش تکون دادم و با دست به آوا اشاره کردم.  یسر 

 

  یرو در مورد دختر سرهنگ کردم؟ کس یفکر   نی شدم، چرا همچ مونیلحظه از حرف هام پش هی یجد
کنه اما سرهنگ ازش   یبزرگ شده. هرچند آزادانه هم رفتار م یتعصبات خاص  یتو  یکه از بچگ
شناسمش   یکه دو روزه م یازش سر نزده. بعد من ییکه تا حاال خطا نهیا لهیتنها به دل نیمطمئنه و ا

 . ارمیعمرا اگه به روم ب  ی قضاوتش کردم؟ کارم اشتباه بود ول  رداشتمب

 

به  ینگاه می بود جلوتر از آوا به سمت رگال لباس ها راه افتاد و اون هم با ن یکه پسر جوون  فروشنده
 من پشت سرش رفت. 

شد و زنگ   ادهی شدم. پشت سرم پ ادهیپ  نیسرعت از ماشفرهاد، با  یدم خونه  نیماش  ستادنیوا با
 رفتم اما انگار نه انگار. یبهش چشم غره م  میعصب یتمام مدت با چشم ها یدر رو فشرد. تو

 

کنم بعد با آرامش کامل زل   یمن دارم از حرص سکته م نه؟ی اطیجزو کدوم دسته از ش نیخدا، ا یوا
 شه؟ اوف!  یزده به در؟ مگه م

 

 .دیچ یباغ پ ینکره فرهاد تو یباز شدن در جلوتر ازش وارد شدم که صدا  با

 

 چه عجب خانوم کوچولو!-
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 رو ندارم.  یک ی نیتحمل ا گهیشدم، نه د  رهیپلک زدن بهش خ بدون

 

 اومد. ک یدستم فشردم که نزد یلباس رو تو لونینا

 

 ؟ یفرما ش  فیاالن تشر دیبا یهمون ها اومدن، بعد جنابعال همه م-

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 ! ستین یبرگردم، مشکل  تونمیم-

 

 دهیشد و طبق معمول کش دهیکه دستم از پشت کش رونی خراب شده برم ب نیگرد کردم تا از ا عقب
 بغلش.  یشدم تو

 

و من رو از حصار دست هاش خارج   دیچی کارن دور بازوهام پ یپسش بزنم، دست ها نکهیاز ا قبل
 کرد.

 

 آروم حرف بزنه. ییکرد با صدا یبه خون نشسته نگاهم کرد و سع یبا چشم ها فرهاد

 

به بعد  ن ی. از ایش تیمنه خره که نخواستم اذ ریتقص نکه،یگذره مثل ا یداره بهت خوش م یل یخ-
 و تماشا کن، حاال هم گمشو داخل. نیبش
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به خودم دادم تا بازوم رو از    یخوردم اما با اعتماد به نفس تکون یبا دست هلم داد به جلو، سکندر  و
 حرکت کردم.  یفحش قشنگ به سمت در ورود هیدست کارن خارج کنم و طبق معمول با 

 

 تم! گرف ادیکردم رقص  یکردم؟ چه غلط یمن بخت برگشته چه گناه آخه

 

 نیهم حال ا ینجور ی بشکن، ا ایرقص مسخره برو. مثال فقط دست بزن  هیبا اون لباس  ای آوا ب آها،
 .ستمیبلد ن  یدم رقص یهم نشون م رمی گ یفرهاد رو م 

 

 کنم.  یم یغلط  هی دونمی! چمپوف

 

شد. انقدر حواسشون پرت بود که به ورود   ده،یدرهم لول یدختر پسر ها خیوارد شدنم، نگاهم س با
گرفتم.  شی ام و راه پله ها رو در پ قهی یغاز کردم تو نی دختر گل سرم و ع هینکنن، مثل  یمن توجه 

 دادم.  هیوارد اتاقم که شدم بدون روشن کردن چراغ در و بستم و بهش تک

 

 آخه؟ هیچه وضعه مهمون نیا ،یاله نیری بم-

 

تخت چشم هام بسته شد و با   یرو یز یچ دنیروشنش کردم که با د  به سمت چراغ رفت و دستم
 سرعت به عقب برگشتم.

 

 شه المصب؟  یم دایپ  تیموقع نیا یکنم اما مگه تو دایرو پ رهی کردم دستگ یسع
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  یو بدون باز کردن چشم هام از اتاق خارج شدم و با نفس نفس کنار در سرخوردم رو یبدبخت با
 بسته فحششون دادم.  یسبوندم و با همون چشم هاچ  واری. سرم رو به دنیزم

 

اه اه من عمرا   ن؟یکردی اتاق من م یکه تو هیچه غلط نیا  ،یگندتون بزنن اله  ن،ی ری همه اتون بم یاله-
 ندارم که... یجان   تیخونه بمونم، امن نیا یاگه تو

 

 حد ممکن باز شد. نی و چشم هام تا آخر دم یکارن ده متر از جام پر یصدا با

 

 مگه؟ یدید یچ-

 

 ؟ یآروم باش باال آورد و دوباره گفت: خوب یام دستش رو به معنا افهیق دنید با

 

توجه به   یزد. ب  یهزار م یضربان قلبم رو دم،یکش یقیدهنم گرفتم و نفس عم   یدو دستم رو جلو هر
 یصدا یدادش تو یصداجلوش که   دمیکه خواست در رو باز کنه پر نیمن به سمت اتاق رفت، هم

 گم شد.  کیبلند موز

 

 چه مرگته؟-

 

 دست به عقب هلش دادم. با
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 بهتره.  ینی نب-

 

 .د یابروش باال پر یتا هی

 

 بده؟  نمیخوبه، من بب  ینیکه تو بب  هیچجور-

 

 . دمیبه سرم کوب یدست

 

 شد!  ییهوی دم،یمن از قصد ند-

 

 دست کنارم زد.  با

 

 !یدید یچ نمی بب دیبا-

 

 جلوش.   دمیپر دوباره

 

 عمرا اگه بزارم.-
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 رو کج کرد.   سرش

 

 دختر؟  یدید یمگه چ-

 

 کردم به چشم هاش نگاه نکنم. یدهنم رو با صدا قورت دادم و سع آب

 

 دم دوباره گفت:  یبهش نم یجواب  دید یوقت

 

 .نمی پس برو کنار خودم بب -

 

 کردن.  ی م یغلط هیرو باال گرفتم و با نگاه به سقف گفتم:  سرم

 

 کردن مگه؟  یم کاری چ ؟یکن ی چرا به سقف نگاه م -

 

 . دمیبه سرم کوب یدست

 

 ؟یبه خر  یخودت و زد ای یخر  یجد-

 

 گفت:  یحرص
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 درست صحبت کن! -

 

 رو گاز گرفتم و از پشت هلش دادم.  لبم

 

 خب؟ ،یدیند یچ یفرض کن ه ،ییعمو میبر  ایب-

 

 چپ نگاهم کرد.  چپ

 

 ! گهید دمید ؟یدیند یچ یو ه ی چ یچ ه؟یچ  ییعمو-

 

 از کنارم رد شد و به سمت اتاق قدم برداشت.  عیسر

 

کشم. با   یدارم خجالت م  شتریولو شدم، من از دو تا خنگول داخل اتاق ب  نیزم   یو رو  دمیکش یپوف
 پاهام گذاشتم. یوهم فشار دادم و سرم رو ر یباز شدن در چشم هام رو رو یصدا

 

 ره؟   یاون گوشات فرو م یگم نرو مگه حرف تو یبهت م ی کارن، ه یر یتوام بم -

 

 شدم. رهی شونه ام سرم و بلند کردم و بهش خ یرو   یقرار گرفتن دست با
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 راحت شد؟  التیخ ؟یدید-

 

 نوبت اون بود که نگاهم نکنه.  حاال

 

 اصال. دی نرس رهیمن دستم به دستگ رون،یخودشون از اتاق اومدن ب دم،یند-

 

. دستم رو میحرکت کرد  یافتاده به دنبال اتاق خال نییپا  ییبهش رفتم و هر دو با سر ها یغره ا چشم
 دستم قرار گرفت.  یرو باز کنم که دستش رو   یدراز کردم تا در اتاق

 

 . نمیب یکرد و گفت: من م تمیزده نگاهش کردم که با آرامش به کنار هدا شک

 

 تکون دادم و کنار رفتم، در رو باز کرد و سرش رو داخل اتاق برد. یسر 

 

 برو داخل. ای ب  ست،ین  یکس-

 

 سرم رو سمت اتاق بردم و در همون حال گفتم: آروم

 

 نباشه!  یکس ؟یمطمئن -
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 نه تکون داد و دستش پشت کمرم قرار گرفت.  یبه معنا یسر 

 

 کن باشه؟  هیمدت به من تک نی بهم اعتماد کن آوا، ا-

 

 آتش بس کرد؟  یعنیگفت االن؟   یتعجب زل زدم به چشم هاش، جانم؟ چ  با

 

در رو بست و نگاه من از چشم هاش به در   ی کرد، به آروم تمیو به داخل هدا  دیبه روم پاش  یلبخند
 رنگ دوخته شد. یقهوه ا

  نیندارم، هم یاز ین شیانداختم. به آرا یل اتاق به چهره ام نگاهداخ ی نهیآ یرو تنم کردم و تو  لباس 
 به عقب برداشتم. یو قدم دمی لب هام کش یرو یرنگم رو به آروم یخوبه دلشونم بخواد. رژ کالباس 

 

و دامن  یکاربن  یداد. باال تنه اش آب  یکه قدم رو بلند تر هم نشون م یبلند  ی کهیشب دو ت  لباس 
 رنگ بود.   یاومد، مشک  یزانو هام م یبلندش که تا رو

 

 بهتره که!( یچ یجلوشون ظاهر نشم، )از ه  یرو هم پام کردم تا اون جور   یکرم رنگ ساق

 

بلندم رو با   یاز موها یا کهیموهام فرو کردم تا صاف بشه. ت یزدم و دستم رو ال یپر استرس  لبخند
بلند شده ام صورتم رو قاب   یها ی موجب شده بود تا چتر  نی بسته بودم و هم یدار  نیسنجاق سر نگ
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لبم   یرو یپارکت ها، لبخند  یرنگم رو  یپاشنه بلند مشک یکفش ها یکنه. به سمت در رفتم که صدا
 نشوند.

 

  یام اخم افهیق یشدن رو قیدق زد اما بعد با  یچشم شدم. لبخند یرو باز کردم که با کارن چشم تو در
 چه وضعشه؟ نی گفت: ا یکرد و عصب

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 

 ترم.  ده یکنم پوش  یهمه دختر، حس م نیا نیاز ب-

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 !ستیاما باز هم خوب ن  ،یباش دیاون که با-

 

 کردم و با حرص گفتم:  یکج دهن

 

 ام؟ یکه شال سرم کنم و ب یانتظار ندار -

 

 فکر کرد و گفت:  کمی
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 .نمی برگرد بب  ست،ین یبد فکر -

 

 لب هاش نشست.  یرو ی کردم که لبخند یاخم

 

 .ا یخور ی . از کنار من جم نممونی باشه بابا! نزن-

 

 براش در آوردم.  ییادا

 

 قراره برقصه؟ یجان! پس ک گاردیچشم باد-

 

 هاش گرد شد.  چشم

 

 نبود. در هر صورت حق...  ادمی پوف، -

 

 شدن دستم به سمت راست برگشتم که با فرهاد چشم تو چشم شدم. دهیکش با

 

 چه وضعشه؟ نیگفت: ا یبه سر تا پام انداخت و ناراض  ینگاه
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چه  ن یگن ا یکردم. هر دو م  ریمتفاوت گ یها دهی دوتا آدم با عق نیب قای هام گرد شد. دق چشم
 نه؟ ایبگه آخرش با حجابم   یکی حجاب و فرهاد سر با حجاب بودن.  وضعشه! اما کارن سر بد بودن

 

 کردم دوتاشون رو هل بدم.  یزدم و سع میشونیبه پ یدست

 

 گه بدتر، به درک! یگه بده، اون م یم ن ی. اامیدلم بخواد م یهرجور  نم،یبب نیگمش-

 

به  یسمت پله ها قدم برداشتم که فرهاد سمت چپم و کارن سمت راستم قرار گرفتند. چشم غره ا به
 کردم.  یط  نییجفتشون رفتم و پا کوبان پله ها رو تا پا 

 

. مسلما ادیسرم ن  ییبال نکهیهم دنبال ا یکی به دنبال فرار نکردنم   یکیشدن،  گارد یباد نی ع جفتشون
 تره! نی ریحس بودن کارن ش 

 

 یام م  وونهیگفتم داره د ینم  شی پ قهیدو دق نیتا هم نه؟یریآوا؟ کجاش ش   یزن  یم یچه زر  ییوا
 هام شروع شد! یر یبه چپ و راست تکون دادم. دوباره خوددرگ یکنه؟ سر 

 

کردم نشون بدم   یلبم نشوندم و سع یرو یشدن، لبخند مضحک  رهی با تعجب بهم خ شونییتا دو
که   ینفر  نیکنم، در اون صورت اول ینشده. فقط مونده بفهمن از درون دارم با خودم دعوا م یچیه
 !شعورهیکارنه ب دنشیشم مسئله خند یم

 

 ؟یآماده کرد ی: رقصفرهاد
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بازار   شی ساعت پ مین  نیاز صبح تا هم یآماده کنم وقت دی با ینگاهش کردم و گفتم: از کدوم گور  پوکر
 بودم؟ 

 

 ؟یتکون داد و گفت: آهنگ مد نظر که دار  یسر 

 

چون فعال  دیاون لحظه دلم خواست نظر اون رو بدونم. شا یدونم چرا تو یسمت کارن، نم  برگشتم
 کنه. یاونه که ازم محافظت م 

 

 متوسط؟  ایشاد -

 

 زد.  یپوزخند

 

 با شاد موافقم؟ یچرا فکر کرد-

 

 لدنگ؟،جوابش رو بده ا هیو کنا کهی با ت دیحتما با ش،یا

 

 اصال.  دمی کردم و گفتم: خودم نظر م یکج دهن

 

 به سمتم خم شد و کنار گوشم لب زد.  کارن
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 ! یکن کاریحواست رو جمع کن که قراره چ-

 

اون رفت کنار سر فرهاد اومد کنار گوشم و آروم گفت: حواست باشه که اگه خوب کارت رو انجام   تا
 شه! یم یچ یند

 

 ا؟ یآ ستین یرقصنده نگاه کردم و گفتم: راه فرار  تی به جمع  یزار   افهیق با

 

 و بلند تر گفتم:  دمی کش ینه تکون داد. آه یبه معنا یسر  فرهاد

 

 ؟یسراغ دار  یم، چکه نداشتم آهنگ گوش کن یگوش-

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 ؟ یخوا یمن رو م  قهیسل یعنی-

 

 چهره ام رو پوشوند. یاخم

 

 ن؟ ی سراغ دار یگم چ یمعلومه که نه، م-
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 سراغ دارم اما شاده، اشکال که نداره؟  دیزد و گفت: جد  یپوزخند

 

 لب ادامه داد. ریز

 

 مشکل داره! یبگ یهر چند که حق ندار -

 

 ده به آدم! ی... حق انتخابم نم یاه، پسره  اه

 

 دلم نخوادشون! دیحداقل خواننده هاش رو بگو، شا-

 

 خوان.  یگوشه لبش گفت: اون ها هم تو رو نم یباال انداخت و با لبخند ییابرو

 

 شد.  یجد هویواسش در آوردم که  ییادا

 

 حدت رو حفظ کن! -

 

به   کروفنی سالن اشاره کرد، م یدهنم رو قورت دادم و منتظر موندم که با دست به پسره گوشه  آب
 مجلسه. یج یبود و مشخص بود که همون د ره ی خ  تیدست به جمع 
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 تا کمکت کنه.  ششیبرو پ-

 

مزخرف مگه من   یتکون داد. پسره  یبه کارن انداختم که به نشونه برو سر  یتکون دادم و نگاه یسر 
دارم  ش،ینفهم بدبخت! اه، ا ا،ی گم تو هم ب یدارم م ؟یکه اجازه صادر کن  م یمنتظر دستور جنابعال

 شم.  یم وونهید

 

خفناک آور سمت   طیاون همه آدم و اون مح نیکردم از ب یو سع دمیبه موهام کش یدست کالفه
 پسره برم. 

 

 گفت:  یبهم کرد و با لبخند گله گشاد ینگاه دمیکه رس بهش

 

 جانم خانوم کوچولو؟ -

 

 یبا مزه ا یچهره  یبا نمکش کرده بود، حت  شی فرفر یاش کردم. موها افهیو ق  ختی به ر ینگاه  پوکر
  یمناسب با اجزا ینی و ب ینافذ مشک یناجور، چشم ها یل یاما نه خ زیتم ی ها یهم داشت. ابرو

 شد. دهیلبخند زد د یکه وقت یصورتش همراه با چال گونه ا

 

 داره؟ یچه منفعت  رونشیهمه خوب بودن، ذات که خراب باشه ب  نیا با

 

 گفتم و رو بهش ادامه دادم.  یالی خیب
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 ؟یسراغ دار  دیآهنگ جد-

 

 کرد.  یا خنده

 

 شه نداشته باشم؟ یمگه م-

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 

 آروم هم باشه!-

 

 .د یابروش باال پر یتا هی

 

 ؟ یمجلس نیهمچ هی یواسه -

 

 رفتار کنم.  یاوقاتم جد  شتریکردم مثل ب یسع

 

 دارم؟ یمگه باهات شوخ -

 



 نیست ساده 

120 
 

 و مظلوم گفت:   دیپخ پخوش کش یبه موها یدست

 

 نه واال! ندارم. -

 

 نگاهش کردم.  یکجک 

 

 ها؟-

 

 کردن.  یدستش شروع کرد به باز  یتو  کروفنی بود که با م  دهیترس  یکنم جد فکر

 

از   ای ننیگ یزدن تو فاز غم  یلیخ  ایخوره، همه   یص نمباشه به درد رق  تیکه ال یدیجد یآهنگ ها-
 خوره!   یشاده که بازم به درد نم تمیو ر  نهیاون طرف متن غمگ 

 

 تکون دادم. یسر  یعصب

 

 . ستیهم باشه مهم ن یمیقد-

 

 فکر کرد و گفت:  کمی
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 ؟ یدیتهرون و شن یآهنگ شبا-

 

گرد  یدفعه با چشم ها هیمعمول دهنم رو باز کردم و انگشت به دهن شروع کردم به فکر کردن.  طبق
 نگاهش کردم. 

 

 ست؟ ی. اما شاد نداشتمیهم دوسش م یآره، کل-

 

 اون بود که پوکر نگاهم کنه. نوبت

 

 م؟ یبزن نیبرات غمگ یخوا  ینکنه م م، یو بردار بر نیهم یدوست دار  یجون هرک-

 

 !نمی رو بپخش بب نیکردم و گفتم: هم ینچ نچ

 

تکون داد و ازم دور شد منم منتظر تموم شدن آهنگ موندم و در همون حال به کارن    یلبخند سر  با
 شدم.  رهی سردرگم خ

 

 یمن افتاد که باعث شد همه   ینور رو هیچراغ ها خاموش شد و فقط  یتموم شدن آهنگ تمام با
 نگاه ها سمتم بچرخه. 
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و    یدست بزن کمی . آروم باش آوا دونمیزنم االن من که م  ی! به خودت سپردم، گند مژنیب امام زاده ای
 تمومه، باوشه؟  یراه بر 

 

با حالت اولم برگشتم و   عیاوضاع، سر یادآور ی تکون بدم که با  یمعمول خواستم واسه خودم سر  طبق
 برداشتم. ستی به پ  یآروم_آروم قدم

 

کنم بدنم قفل کرده   یمامان حس م  ییخودم رو تکون بدم، وا یکم ی کردم  یپخش شدن آهنگ سع با
 نه،یمن شل شلم درسته هم ه؟ی نه بابا قفل چ د،یبود از ذهنم پر  یفرهاد هرچ یجد افهی با نگاه به ق

 شه! یم

 

دوتا    نیا نیرو ب یبشر  یبن  چیخدا ه یآدم برقصم. وا نیتونستم ع یچهره کارن نم دنیبا د  باز
 اسکول قرار نده! 

 

  یشم و اگر نه تا آخر مجلس گرفتگ رهی ها خ یکردم به تماشاچ  یکردم و سع  ی به فرهاد نگاه  دوباره
 عضله هام رو شاخه. یتمام

 

 نم بارون و...  هی

 

 تهرون و...  یشبا

 

 ام اون ور دل هم و... پاتوق
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 شم آروم و...   یتو م با

 

 داد، چشات کار دستم داد. یداد ا یا

 

 دلت افتاد. ریجان، دلم گ یجان ا یا

 

 تو بانو،  یکن یم کاریچ

 

 دل وامونده. نیبا ا آخه

 

 تونم اصال، ینم  ینباش  که

 

 جا مونده.  شتیپ قلبم

 

 دوباره،  یش   یکجا ستاره، م شبا

 

 دنبالت بگردم؟  ایب
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 دور تو بگردم!  آخه

 

مسخره از خودم در   یتونم حرکت ها یکردم تا م یسع  ستادم،یسرجام وا خیتموم شدن آهنگ س  با
 پروندم. یهم هماهنگ نباشم، با اون دامن بلند جفتک م  تمیو با ر ارمیب

 

  یل یزنن؟ من خ  یدست م یچ ی که بلند شد، چشم هام گرد شد. جانم؟ برا ییو هورا  غیج  یصدا با
 . نیم رد بشبا نچ نچ از کنار  دیها! االن با دمیمزخرف رقص

 

لب   یرو  یکرد و در آخر لبخند یمشتاق نگاهم م یکردم که با چشم ها یتعجب به فرهاد نگاه با
 تکون داد.  یهاش نشست و سر 

 

  نیبابا غلط کردم دوباره پخش کن   دن؟یاصال؟ چرا انقدر ذوق هیدونن رقص چ یها م  نیخود خدا، ا ای
 آدم برقصم نظرشون عوض شه. نیاگه ع دیشا

 

 یتو ی شدم. فکر کنم تنها فرد ناراض  رهی بود خ ستادهیچرخوندم و به کارن که کنار فرهاد وا چشم
 داد. ینشون از خوب بودن کار من م  نیجشن کارن بود و ا

 

بابا چه    یکه همه دورم حلقه زدن و نذاشتن از جام جم بخورم. ا رونی برم ب ست یاومدم از پ یعصب
 خوام برم. یمرگتونه؟ م

 

 جلوم.  دیاز پسرها پر یکیکه   رونی خودم رو بکشم ب نشونی کردم از ب یزدم و سع یزورک   لبخند
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 که. میتازه گرم کرد ؟یفرار کن  یخوا ی خوشگله؟ چرا م  هیچ-

 

و اگرنه   ارمیاز خودم در ب ییصدا هیکردم  یشدم. سع خ یدهنم رو با صدا قورت دادم و سرجام س  آب
 کنم.  یخودم هم به نبود زبونم شک م

 

 من برم!  نیزحمت بزار  یبچه ها، ب-

 

 یزار  افهیبرقصم. با ق گهیبار د هیکنن تا  یکردن من رو راض یکردن و با دست زدن سع ینچ نچ
 یکه سع  یو به پسره چندش دمی دور کمرم حلقه شد. ده متر از جام پر یدستشدم که  رهی بهشون خ

 رو کم داشتم. ولم کن بزغاله!   نینه، هم ییشدم. ا رهی داشت من رو به خودش بچسبونه خ

 

بکشم که کنار گوشم زمزمه  رونی کردم خودم رو از آغوش نچسبش ب یمرتب سع یتکون دادن ها با
 کرد.

 

 زم؟ یعز یخور  یچرا انقدر ول م-

 

 بندازم که آخرش هم موفق نشدم. یبه کارن نگاه  تیجمع   نیکردم از ب یهام رو بستم و سع چشم

بار ذوق   نیاول یکارن برا دنی به صورت پسره با ترس به عقب برگشتم، با د یفرود اومدن مشت با
 .نم ی: گمشو اون ور ببدیکرد و با داد رو بهم توپ   یزدم که اخم ییمرگ شدم. لبخند دندون نما
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کارن رو سفت   قهیاومدم اما پسره  رونی ب  تیجمع  نیبهش رفتم و عقب گرد کردم از ب  یغره ا چشم
 صلهیف هیکرد و قض  یگر  یانج یو دعوا به راه افتاد که آخرش هم آقا فرهاد به ظاهر مهربون، م دیچسب

 . افتی

 

گفت: تو که   یبرداشت. عصب  زیاومد و به سمتم خ رونیب  نشونیاز ب یبعص  ،یبا لب و دهن خون کارن
 توجهشون رو؟  ینکنه خودت دوست دار  ه،یچه جور  نجایا یدونیم

 

تو هم مثل   ،ییاز اون هنر نما ادیکه خوشش ن هی: کدینشست و غر  شیخون یلب ها  یرو  یپوزخند
 .ادیاز توجه خوشت م  هیبق

 

  یصورتش عصب   یدو سانت یسمتش برداشتم و تو یدفعه صبر نکردم ادامه بده، مثل خودش قدم نیا
 کنم.  یقبل فقط نگاهت نم یتر گفتم: مواظب حرف زدنت باش، چون منم مثل سر 

 

اون وسط خودت رو به   یپس چه مرگته که اونجور  اد،ی کرد و گفت:اگه خوشت نم زیهاش رو ر چشم
 در انتظارته؟  یچ  یندویاحمق م ؟ یگذاشت شینما

 

خرنت! از   ی کردن، کرد و گفت: م  ینگاهم م رهی کنار سالن که با لبخند خ یشوی ر یدست به مرد ها با
 چقدر خوششون اومده. داست یلبخندشون پ

 

 کارن و اون مرد ها در گردش بود.  ن ینگاهم ب  رون،ی از تعجب باز موند و ح دهنم
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 رفته بود! ادمی زدم: بل کل  لب

 

 زد.  یصدا دار   پوزخند

 

 !هیبره سرکار عال ادتون ی دیبا گه،یبله د-

 

  یهدف به اون مرد ها نگاه م یقدم برداشت و من هنوز هم ب  اطیبه سمت ح  یبلند یقدم ها با
 کنارم و باز کردن سر صحبت از جانبش حواسم جمع فرهاد شد. یکردم. با قرار گرفتن شخص

 

 بود!  یکارت عال-

 

 شدم. رهی بهش خ  یعصب

 

 توعه. ری همش تقص-

 

و  یرو پاک بود تی تمام زندگ یبدون   یوقت هیبد تی وضع  رم،یبغضم رو بگ   یبار نتونستم جلو نیا
هر روز چه   ستیکه معلوم ن یافتاد  ییکسا ری و حاال گ  یقدم کج بردار  هی یخانواده ات نذاشتن حت

 ! ارنی سرت م ییبال

 

 لرزونم اوج گرفت.  یصدا
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ها. چرا من  شنهادیپ نیرقص که از خداشونه ا  یهمه مرب نیا خته،یر  ابونیخ  یهمه دختر تو نیا-
 خواد؟ یکه دلم نم یچرا من  ؟یلعنت

 

 زد.  یپوزخند

 

 دختر. اریمن در ن یها رو واسه  سهیقد یادا-

 

 از... فتون،یاز ذات کث  ختتون،یازتون، از ر ادیکردم و گفتم: بدم م یاخم

 

که   دیچشمم چک یلجوجانه از گوشه  یحلقه شدن دست هاش دور کمرم و فشار دادنش قطره اشک  با
 با دست پاکش کردم.  عیسر

 

ظبتن  موا یکه چهار چشم  فیکوچولو، ح یحرف ها بزن  نی از ا نمی:نبدیکنار گوشم غر یلبخند ساختگ با
 یها یکم کبود یاندازه  دیو شا  کردمی رو معلوم نم   تتیکنن و اگر نه وضع ی و دارن نگاهت م

 کردم خوشگل! ینم ن ی صورتت رو هم تضم

 

لحظه حس کردم استخون  هیکرد که  شتریگفت و فشارش رو دور کمرم ب  ضیخوشگلش رو با غ چنان
 کمرم خورد شد.  یها
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خوام   یم کال، یگفت: آبار یمسخره ا یکه با خنده  دیپر  رونی شده ام ب دیکل یدندون ها  نیاز ب یآخ
 ؟ ینداشته باشه. گرفت  یمن برات معن یغرور جلو

 

  ،یدار کن حهی جر  یتون  یدختر رو نم هیلبم نشست، با تمام درد ها محکم گفتم: غرور  یرو  یپوزخند
 . یاگه از منم بدتر باش یحت

 

مخم دراز نشست   یزر نزن که انگار رو گهیکلمه بگو چشم و د کیچهره اش رو پوشوند و گفت:  یاخم
 . یر  یم

 

 .دمیکش رونیحرکت خودم رو از حصار دست هاش ب  هیکردم و با  ینچ نچ

 

  یم هاتیباز وونهیخونه با تمام د  نیهم یتو ایرو هم بدون!   یز یچ هی یاون رو که عمرا اگه بگم، ول-
 زنم و خالص!   یرگم رو م ایمونم 

 

. نهیکنارم نش یجا گرفتم تا باز سرخر  یمبل تک نفره ا یاز کنارش عبور کردم و رو یروز یبا لبخند پ  
رو برداشتم که  ییرو جلوم گرفت. با لبخند تشکر کردم و آب آلبالو  یدنینوش ین یس ،یخدمت  شیپ

 دراز شد و از دستم کش رفت.  یدست
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  ینفس خورد و ظرفش رو خال  هیرو با  میدن ین رو به رو شدم، نوشاخم برگشتم سمت چپ که با کار  با
رو    نیبرداشت و به دستم داد و گفت: ا ینیس یاز گوشه  یگذاشت و به جاش آب پرتقال ین یس یرو

 بخور! 

 

  یکینگاهش کردم و سرتق دوباره آب آلبالو برداشتم و دوباره اتفاق ها از سر گرفت. تا اومدم  یعصب
 رو دک کنه. شخدمتیکرد پ یسع یدست هاش گرفت و با لبخند یبردارم، دستم رو تو گهید

 

 نگاهش کردم.  یسمتش و حرص برگشتم

 

  یداشتم. بابام گفت مواظبم باش   یخواستم، اگه آب پرتقال دوست داشتم برش م   یمن آب آلبالو م-
 دست و پام بش...  نکهیاما نه ا

 

 که، خنگه اون آب آلبالو نبود! ستیاون کلت ن یجو عقل تو هی: خو دیغر یوسط حرفم و عصب دیپر

 

 بود؟   یکاسه چرخوندم و خنگ گفتم: پس چ یهام رو تو چشم

 

 دختر خوب!  ستیشما خوب ن یکه واسه  ییشربت آلبالو گنی گفت: بهش مزد پس سرم و   آروم

 

 کردم. یاز اندازه، دهن کج شیشدن ب  عیاز ضا ی ر ی جلوگ یبرا هیمنظورش چ دمیفهم  یوقت
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 !هیل  ینه بابا، من فکر کردم قاقا ل-

 

 !یداشت  یکه برش نم  هیل ی قاقا ل  یکرد یزد و گفت: اگه فکر نم یلبخند

 

 شدنم شروع کردم به خوردن آب پرتقالم. عینشون ندادن ضا یبهش رفتم و برا یغره ا چشم

 

 بود اشاره کرد. ستادهیزد و با سر به کارن که کنارم وا  یاز اون سر سالن پوزخند فرهاد

 

 ؟یرو کج کردم و کارن رو نگاه کردم، خب که چ سرم

 

 !یداره بهت بفهمونه که خوب با من مچ شد یسع-

 

 بهش نگاه کردم. متعجب

 

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 

 بهم انداخت و گفت:   یهی عاقل اندر سف نگاه

 

 ؟ یوب یمع یجد-
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 بهش رفتم و با مشت به بازوش زدم. یغره ا چشم

 

 عمته! وبیمع-

 

 ابروهاش نشست.  نیب  یظیغل اخم

 

 . یحرف رو بزن  نیا یبعد یسر  نمی نب-

 

تا اومدم   می هردومون ساکت شد  ینثارش کردم. وقت یخودش رو در آوردم و در آخر مسخره ا  یادا
 اعتراضم بلند شد.  ی دسته مبل نشست که صدا یبزنم رو یحرف 

 

 چماق!غول یهو-

 

 ؟ یگرد شده برگشت سمتم و متعجب گفت: با من یچشم ها با

 

 نگاهش کردم.  پوکر

 

 ؟ ین یب یم یا گهیکس د-
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و اون چشم  یاشاره کرد و گفت: اگه زحمت بد تیره تکون داد و با دست به جمعآ یبه معنا یسر 
 ! یش یهمه آدم م نیمتوجه ا  یکورت رو باز کن یها

 

 دهی جوابت و م یجور  هی یحرف نزنم، بهش فحش هم بد گهیکردم د یکردم و سع یقروچه ا دندون
 الدنگ!

 

 گرده. یانقدر فحش نده، همه اش به خودت بر م-

 

 عجب نگاهش کردم.ت با

 

 ها؟-

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 

که   ییبردم و از اونجا ی بودنت پ یهم خوندم، از مدل چهره ات به عصب  یکه روانشناس ییاز اونجا-
کشف کردم    ن،ید یبه طرف فحش م  ا ی نیکن یم یخودخور   نیاریکه کم م یموقع یشما دختر ها تو
 فحش آبدار نوش جان کردم. درسته بانو؟  هیکه االن حتما 

 

 شد.  یقی به لبخند عم لیهام گرد شد که پوزخندش تبد چشم
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کلمه همه اش دود شد   هیکردم اما با   یاالن داشتم فحش نوش جان م نیتا هم ن،ید یزود هم وا م-
 رفت هوا! 

 

نش کنه تا به داشت پنهو یکه سع یفحش آبدار بهش دادم که با لبخند هی نگاهش کردم و  پوکر
 نشه، ادامه داد:  لیدندون نما تبد

 

 نوش جان کردم!  گهید یکیاالن هم  نیجمع شده ات مشخصه هم  یو از لب ها-

 

 نگاه کنم. تیکنم و فقط به جمع  یز یاز هر چ یکردم ذهنم رو خال یو سع دم یکش یحرص  یپوف

 

 رو به سمتم خم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد.  خودش

 

 رو فاش کنم.  تمیاگه مجبور شم هو یببرنت، حت  نجایذارم از ا ینگرانش نباش، نم-

به   ست،ی بدک ن  دمیروزها فهم ن یکه ا یشدم به چهره ا رهی مشتاق، دست به چونه خ یچشم ها با
 !نهیش یدل م

 

  یو لب تر کنه هفت صد تا دختر م  رونی ه بره بآوا، صد در صد اگ یخل  ی لیخ ست؟یو بدک ن یچ یچ
بدبخت   نی ا نیع  دی. بایش یام بکس( م یت  یک  یسرش و اونجاست که تو محتاج آهنگ )ک زنیر
 . یزار بخون  افهیو با ق  ین یها بش چارهیب
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 《کلتمی ه جیاز سر تا پا فنتم فن پ من،》

 

ام بکس خوشم   ی ت نیاز هم  یلیانداختم، خ  نییهام رو بهم فشار دادم و چندش وار سرم رو پا دندون
 هیچغندر بخونم؟ صد رحمت به چغندر قربونش بشم،  نیا یآهنگش رو واسه  نمیکه حاال بش  ادیم
 که داره.  یا دهیفا

 

 اون الشخور ها نجاتت داد! نیاز ب شیپ قهیچند دق نی نداره؟ خوبه هم  دهیبشر فا  نیا یگ یم یعنی

 

 که با خنده گفت:  دمیکش یق ینفس عم م،ییای خولی از دست خودم و افکار مال یحرص

 

 ؟یکرد دای مضمن پ یر یشده خانوم؟ باز خود درگ یچ-

 

شدم و بعد خوب شدن، با چشم   دنشیمجبور به مال قهی با سرعت سرم رو باال گرفتم که تا دو دق چنان
 ! تیترب  ی ب  ،یمضمن دار  یر یبه خون نشسته، زل زدم به چشم هاش و گفتم: خودت خود درگ یها

 

محترم رو به   یلب ها یاز جانب من به سخت دیشد یخنده اش به هوا رفت که با چشم غره   کیشل
 نگاهم کرد. رهی پر خنده خ یوصال رسوند و با ته چهره 

 

نگاه  ره ی چشم هام؟ نه، من از خ یکنه؟ چرا صاف زل زده تو  ینم یروش رو اون ور خدا، چرا  یوا
 پرونم.  یم یچ هیروش رو اون ور نکرد  شمرمیکردن متنفرم. تا سه م 
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 کرد.  یشده از خنده، نگاه م  زیر یجمع شده و چشم ها  یبا لب ها ک،ی

 

 برگشت.   ینگاه کردن من چشم هاش به حالت عاد رهیبه خاطر خ  دو،

 

 شد.  زیکرد و حاال بود که آستانه تحمل من لبر یبا تعجب نگاهم م سه،

 

 روت رو کن اون ور. -

 

 هاش گرد شد و متعجب گفت: ها؟  چشم

 

لپش به سمت مخالف خودم چرخوندم. دوباره  یبشر. دستم رو دراز کردم و رو نیچقدر خنگه ا ییوا
  ت،یموقع نیا یآنابل افتادم تو یصحنه ها ادی دم،یکه کال گرخ  دیسرش آروم، آروم به سمتم چرخ

 دم؟  یمثل اون ابول بشر بچرخه؟ اصال اون آدم بود مگه که بهش لقب بشر م دیسرش با یچ یبرا

 

 .سمریم  یوونگیپسره به اوج د نینه، من کنار ا ییوا

 

از کنار    یجلب توجه  چیکردم بدون ه یاز جام بلند شدم و سع لکسیدهنم رو قورت دادم و ر آب
 رقص عبور کنم.   ستیپ

 



 نیست ساده 

137 
 

  نیفکر کردم که چقدر ا نیبه ا تی موقع نیهم یآروم به سمت پله ها قدم برداشتم و تو یقدم ها با
 . هیآنابل شب یقسمت دو یتو اروعهیاون  یخونه  یتو یراه پله به راه پله ها

 

 نیا ی شه؟ تو یمگه م یکردم آروم باشم ول یاز دست خودم، چشم هام رو بستم و سع یحرص
سراغم و حس کنم اگه االن چشم هام رو باز کنم، آنابل جلوم سبز   ادی اون حس مزخرف ب دیبا تیموقع

 شه؟  یم

 

  نیا یچکیه  نیزدن راهرو، خب بب  دیاز چشم هام رو باز کردم و شروع کردم به د یک ی یآروم ال-آروم 
 آدم باش و برو.   ایب  ست،ی جا ن

 

به هوا رفت و از  غمیشدن دستم از پشت سر، ج   دهیچشمم رو هم باز کردم که با کش یکی اون
 ابل جون.بغل آن  یکرد و پرت شدم تو ری خوش شانش واقع شدم، پام به پله گ  یلی که خ ییاونجا

 

 یشاخمه. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و لگد یآنابل باشه که سکته رو نیآوا اگه ا یر ی نه! بم ییوا
 انا؟ یاح ستیلباس ها پسرونه ن نیآنابل کردم که آخش به هوا رفت. اوا خاک عالم، ا ینثار پهلو

 

طرف از روش بلند شدم که با   یدهن جمع کردم و با سرعت بدون نگاه کردن به چهره  یرو تو لبم
  غی به خاطر ج  یقیبلند موس یتفاوت که صدا نیبا ا م،یقبل  یشدن دستم دوباره برگشتم سرجا دهیکش

 من قطع شده و سکوت خونه رو برداشته بود.

 

  یجور  نیاز دور کمرم باز کنم. نه، اکردم حلقه دستش رو   یو سع  دمیکوب شیعضالن ی نهیبه س یمشت
 .ادیسراغم نم گهیآنابل هم باشه د یهرچ  یجور   نیا رمیگازش بگ  دیشه با ینم
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 دو، سه. ک،یبازوش گذاشتم. و حاال؛  یاش برداشتم و دندون هام رو، رو نهیس یرو از رو سرم

 

اون بدبخت، با   یخودم خورد شد چه برسه به بازو یگرفتم که حس کردم دندون ها یگاز  چنان
بکس   سهیلحظه حس ک  هیکه  یپرت شدن من به گوشه ا  دش،یداد طرف و به خاطر درد شد یصدا

کارن گره بخوره. اوا خاک عالم، آنابل جون، کارن   یبودن بهم دست داد باعث شد نگاهم به نگاه عصب
 د؟ جون بو

 

کنم. همون طور   یر یره جلوگ  یهوا مبه  گهید هیکه تا دو ثان یکردم از قهقهه ا  یگاز گرفتن لبم، سع با
نثارم کرد که به خاطر   یلب فحش آبدار  ری حوالم کرد و ز یداد چشم غره ا یکه دستش رو ماساژ م 

 نبودم. دنشیجمع قادر به شن یخنده 

 

نثار من کردن و  یجمع، چشم غره ا ی چارهیبدبخت ب   یبا خنده متفرق شدن و دخترها پسرها
همسر وفادار دورش حلقه زدن و با هل دادن  هیاشتب شد، مثل  زهیعه چمادر...  هیدلسوزانه مثل 

  یدل آقا کارنمون جا کنن. الزم به ذکره بگم که حاال جد ی داشتن زودتر خودشون رو تو یسع گهیهمد
 من. یهمون آهنگ مسخره، شده بود ورد لب ها یجد

 

  نیکارن از کنارش رد شدم، آوا اون موقع کارن از ب یبه چهره   ینگاه  میو با ن دمیاز جام پر یحرص
 خونم؟  ینه بابا، چرا لغوز م ؟یاالن کمکش کن  ستیاون پسرها نجاتت داد، خوب ن

 

واسه   یفرق داره پس دلت الک تتیکنه. تو وضع یو حالش رو م فیدخترم و اون پسره، اون که ک من
 نسوزه!  یکس ی
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کردم. به سمت   یآقا پسر، سر نم نینبود بنده االن بغل اآنابله، اگه کرم اون  نیسر ا ر یز همش
 از سالن بود حرکت کردم.  یکه گوشه ا یبزرگ  زیم یرو یها یخوراک 

 

 ی. اوف، چرا دمادمیقلپ سر کش هیرو برداشتم و به   یک یبه سمت آب پرتقال ها دراز شد و  دستم
زنه؟ اوم نکنه  یقلبم چرا تند م  م یسرماخورد میریبدنم رفته باال؟ نکنه سرما خوردم وسط زمستون؟ گ

 ها! هزود یل یخوام مزدوج بشم هنوز خ  یمن آرزو دارم، م رم؟ی م یم یعنی گرفتم،  یقلب  یناراحت 

 

 و مزخرف ذهنم به کار افتاد.  یقسمت منف اون

 

 زدم. اد یدرونم فر یو سر ندا  دمیاز آب پرتقال ها رو سر کش گهید یکی  ی! عصبیعاشق شد خنگه

 

 بفهم نفهم. ادیمن ازش بدم م  ه؟یختیر نیعاشق شدن ا یکجا گمشو،

 

ماجرا به  نیدونم سر و ته ا یمن که م شمیم وونهیچقدر داغه، دارم د ییوا دم، یبه گونم کش یدست
 شه.  یمن ختم م یوونگید

 

تونستم باز کردم تا   یکه م ییباال و دهنم رو تا جا  دمی ام، ده متر پرشونه  یرو   یقرار گرفتن دست با
داشتم ته   فیشوک تشر یدهنم قرار گرفت، منم که هنوز تو یبزنم اما دست طرف با سرعت رو  غیج

 کردم.  یآب پرتقال رو رو صورتش خال 
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بابا چقدر امروز   ی. اوفتهیدهنم افتاد، باعث شد نگاهم به نگاه چندش فرهاد ب یکه از رو دستش
 .یهمه چ شهیقاراشم 

 

 .دی پر رونی از دهنم ب یشی که صورتم درهم شد و ناخوآگاه ا دیبه صورت چسبناکش کش یدست

 

هم  یشه، هرچ یدستم چندش م  یرو زهیخورم اگه بر یرو که م  یز یچه وضعشه که چ نیدونم ا ینم
 ره؟  یمگه تو کتم م ،یخور  یم  یکه دار  هیهمون نیا خودم فکر کنم که بابا اب

 

و باعث شده تا   ختهیصورت فرهاد بدبخت ر  یتفاوت که رو نیاالن هم از همون موقع هاست، با ا و
 به خون نشسته نگاهم کنه.  یبا چشم ها

 

 خودته! ریگفتم: جون تو تقص یباال انداختم و با لحن آروم یو شونه ا دمیگز لب

 

  یپر  یم ی ترس یم یکه وقت هی! چجورارمیم رتی نگاهم کرد و به زحمت گفت: من که آخرش گ پوکر
 پاشه رو صورتمون؟  یدم دستت باشه م   ی رسه هرچ  یبغل کارن جون نوبت ما که م

 

 دهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم: به جون تو... آب

 

 دوباره راه افتاده بود گم شد. یه به تازگک کیبلند موز  یصدا یکه تو  دیسرم داد کش یعصب
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 ذاره الدنگ.  یم هیاز من ما عیگم سر  ینم  یچ ی ه یجون خودت رو قسم بخور، ه-

 

حال بود که نگاهم زوم   نیهم ی. تودمشیکش ری رگبار فحش هام به ت ریدلم ز یکردم و تو  یکج دهن
  یبه معن ،ی مبل خال  نیخودش رو از دست دخترها نجات داد و به سمت اول  ی شد که به سخت  یکارن 
 کلمه فرار کرد.  یواقع

 کرد. خکوبیم نیدست پسش زدم و از کنارش عبور کردم که صداش پاهام رو به زم  با

 

 ندارم! یکه شوخ یدون  یم ،یبر  دیامشب با-

 

 لبم گفتم: اگه نرم؟  یرو یو با پوزخند دمیپاشنه پا، به سمتش چرخ  یحرکت رو هی با

 

 بدل شد. یبه قهقهه ا یلبش نشست و بعد از مدت کوتاه یرو  یلبخند

 

فکر کن   ؟یکن میراض  یتون یعشوه م کمی عاشقت شدم و با  یچند بار بغلت کردم فکر کرد هیچ ؟ینر -
 درصد توعه مشنگ رو کنار خودم نگه دارم.  هی

 

 ترمز.  یصورتش زدم رو یده سانت یبه سمتش قدم برداشتم و تو  یعصب

 

  یدخترها یخام هم از سرت بپرون و من رو قاط  الینکن، اون خ یاحترام یدهنت و ببند و انقدر ب -
 خر تر از خودت نکن! 
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 پر پشتش درهم گره خورد.  یابروها

 

 .یسرت فروخته شد ری خ ،یمهمون  یومدیتوام حواست رو جمع کن که ن-

 

و   میزندگ ی بختک افتاده رو نیخواستم باور کنم، ع یدونستم و نم یبود که م یهمون جمله ا نیا و
 رو تجربه کنه.  یبد یدونه قرار زندگ  یمنه که م یکمر خم شده  نیا

 

سرد  یتند قدم زدم. هوا اطیرو مثل همه عمرم فرو خوردم و به عقب برگشتم، به سمت ح بغضم
 بدنم رو فرا گرفت.  یبرهنه ام رو نوازش کرد، لرز  یکه بازوها یز ییپا

 

  ی رنگ نم هی شهیهم یشه آوا، زندگ  یهام رو دورم حلقه کردم و مظلومانه لب زدم: درست م  دستم
 داره باالخره! یو بلند یمونه پست

 

 یهر روزه که کار  یکردن یزدم و جواب خودم رو دادم. داره، اما نه با رقاص شدن و دلبر   یپوزخند
رسم امتحان کردن  نیاصال. چرا من خدا؟ ا ستمیبلد ن ست،یها کار من ن نی! اهیابونیخ  یدختر ها

 !ستیبنده هات ن 

 

کردم با نگاه به همون ستاره،  دایآسمون پ یستاره تو هیرو به سمت آسمون بلند کردم، به زور  سرم
آدم مزخرف تر از   هیقراره کجا برم؟ دست  اد؟یسرم ب  یی ذهنم به پرواز در اومد. امشب قراره چه بال

که  هیچ اشتنت؟نگه د یکنم برا ی رو هم فاش م تمیهو  گهی که م هیافتم؟ اصال کار کارن چ یفرهاد م
 گه؟  یبه من نم
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بلند رفتم، حواسم بود که دارم   یکنار درخت ها یسمت سکو جواب ذهنم به یب یاز سوال ها خسته
که داخل داره   یپسر  ت یو چه مسخره که دل خوش کردم به حما  رمیگ یخونه فاصله م  ییاز روشنا
 .رسهی م یخودش به مهمون یواسه 

 

دست هام گرفتم.  نی سرم رو ب  الیخ یسکو نشستم و سرما تا مغز استخون هام رسوخ کرد، ب یرو
  یم یشخص یپا ری که ز ییخش برگ ها- خش یندارم! با صدا ری واگ ریهاگ نیا  یدرد رو تو تحمل سر
 پسر روبه روم مواجه شدم.  ی افهیسرم رو بلند کردم که با ق دهیاومد ترس

 

 ؟یانداختم که کنارم نشست و آروم گفت: چرا ناراحت نییهام درهم شد و دوباره سرم رو پا اخم

 

بندم با عالقه  یکرد و گفت: شرط م یجواب سرم رو به سمت مخالف چرخوندم که تک خنده ا یب
 . یمهمون  یتو یومدین

 

 باال انداختم که سرش کنار گوشم قرار گرفت و لب زد.  یا شونه

 

 بتونم کمکت کنم. دیشا-

 

 نگاهش کردم. یص و حر   دمیزده از جام پر جن

 

 نم؟ یرو بب  یک  دیکمک نخوام با-
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 لب هاش نشست و گفت: من و! یرو یبدجنس   لبخند

 

  یکه طبق مد امروز  ییکه نگاهم به چهره اش نشست. موها ستادیجاش بلند شد و رو به روم وا از
و تاب خورد   چیشده بود و چنان خوش حالت و مرتب بود که دلم پ تیبه سمت باال هدا یخامه ا

  یامروز  یبهتر از پسرها   شیشده بود اما مردونگ  زیتم کمی که  یوحش یابرو ها ختنشون،یبهم ر یبرا
متوسط، شونه   یو لب ها یعقاب  ی نیب  یمشک ی دهیحال کش  نیدرشت و در ع  یحداقل، چشم ها بود
 . دیکش یرو به رخ م  ینگاه مردونگ نی اول یکه تو یپهن یها

 

تونم   یگفت: مورد پسند واقع شدم؟ حاال م یضیداد و همراه با پوزخند عر صورتم تکون یجلو یدست
 سوالم رو بپرسم؟ 

 

کردم و به جهت مخالف از خونه شروع کردم به حرکت، پشت سرم حرکت کرد و به سرعت   یاخم
 کنارم قرار گرفت.

 

 ندارم، فقط قصدم کمکه.  تی دختر جون کار-

 

  یخوا یبکنه نکرد تو م  یکار  هی تونهی کنه م یکه ادعا م یسرعت به سمتش برگشتم و گفتم: اون به
 ؟ یبکن 

 

 لبش نشست و سر تکون داد. یرو  یلبخند
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 ؟ یگ  یکارن رو م-

 

 ش؟ یشناس ی: مدم یو متعجب پرس دیهام باال پر ابرو

 

 کارست؟ یچ  یدون یگفتم: م یصورتش بردم و با لبخند ژکوند یرو جلو  صورتم

 

که دستش  یکس  هیمگه؟  کارستیچ  اد،یزد و صورتش رو عقب برد و آروم گفت: نه اونقدر ز  یپوزخند
 کار آمارش! یرفته تو یل یکاسه است. بابام خ هی یبا فرهاد تو

 

 ه؟یتر برگشتم سرجام و گفتم: مگه بابات ک متعجب

 

 ! دتیکه خر یگرفت و گفت: اون رو باال   سرش

 

  

 

 تونم کمک کنم؟  یکرد و گفت: حاال م یبا دهن باز نگاهش کردم که تک خنده ا یتر از هر وقت  رونیح
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که گفتم:  ستادیبرگشتم سمت همون تخته سنگ و روش نشستم، رو به روم وا زونیلب و لوچه آو با
 ؟ یکمکم کن  یخوا یچرا م

 

  

 

 نگاه گرمش ذوبم کرد.   ری رو کج کرد و ز  سرش

 

  

 

شم ها،   ینم  یخت یر نیا یباشه. واسه هرکس یفکر نکنم دلت هم راض ،یخب خوشگل که هست -
 رو قبول کن!  شنهادمیپ

 

  

 

 ؟ یچ  یعنیگفتم:  یکردم و عصب یاخم
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باهام   ایبگم ب   امیرمان ها نم  نی کرد و گفت: جمع کن ذهن منحرفت و دختر، مثل ا یآروم  ی خنده
 ازدواج کن تا نجاتت بدم!

 

 کنم توهم به من! یگفت: من به تو کمک م  نشی و ب  دینگاهش کردم که بلند تر خند پوکر

 

 ادامه داد.  د،یمتعجب باال پر  ابروهام 

 

تونم بهش بگم  یبابام صد و هشتاد درجه فرق دارم. م شه، اما من با  یرمان ها م هیشب ییجورها هی-
 کنه! یدرجا قبول م  ،یمن باش  شیخوام پ  یاز تو خوشم اومده و م 

 

 ناخودآگاه به سمت پوزخند زدن کش اومد. لبم

 

 که شد همون!  نیخب ا-

 

 کرد و کنارم جا گرفت. ینچ نچ

 

 مونه کار تو.  ینشد. من که تو رو از دست بابام در آوردم حاال م گه،ینه د-

 

 ! اریتکون دادم که ادامه داد: آمار کارن رو واسم در ب  هیچ یبه معنا یسر 
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 زدم و بعد همون لبخند با قهقهه بدل شد. یخند لب

 

 جانم؟ من؟ -

 

 ده. یوجه نم پس نم  چی به ه یعنیگه!  ینم رشم،یماهه گ هیگفتم:  یرو بستم و حرص  دهنم

 

 بابام!  ایمن  ایبا خودته،  میبه سمتم خم شد و گفت: تصم  دوباره

 

در   ست،ی مهم ن ادیدادم. کارن ز یدلم به هردوشون فحش  ینگاهش کردم و تو یعصب  یچشم ها با
حرف   نی خوره مال ا  یکنه، هرچند که بهش نم ینم یپسره هم کار  نیو ا دهی هر صورت نم پس نم 

 .میکار و زندگ یرم پ   یمدت م هیها باشه، باالخره بهتر از فرهاده. منم بعد 

 

 برگشتم طرفش و گفتم: قبول! یلبخند ژکوند با

 

 سر داد و از جاش بلند شد.  یا خنده

 

 اش با من. هیچه خوب، بق-

 

 برام تکون داد و آروم گفت:  یدست
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 برو تو، هوا سرده!-

 

 یکه م نهی ا شیون دادم اونم با خنده برگشت و رفت داخل، حداقل خوب تک یبرو بابا دست  یمعنا به
 خنده بهتر از فرهاد گور به گور شده است. 

 

 یبنفش غیشدن دستم از پشت، دهنم رو باز کردم که ج  دهیجام بلند شدم برم داخل اما با کش از
رف پرت شدم. سرم  بغل ط یکه تو یگلو خفه شد ومن یدهنم تو  یجلو یبا قرارگرفتن دست یبکشم ول 

:  د یرشدم، بدون نگاه به چشم هام کمرم رو فشرد و غ رهی کارن خ نیخشمگ ی افهی رو باال گرفتم و به ق
 چرا؟

 

 کردم از آغوشش خودم رو خارج کنم.  یبه خودم دادم و سع یتکون 

 

 ؟یخورد یز یچرا؟ جو گرفتت؟ چ یچ-

 

 به خودش فشردم. شتری نگاهم کرد و ب  یعصب

 

 ! یوفتیخطر ن یگم که تو یرسه؟ احمق من بهت نم  یبهت م   یام؟ چ کارهیمن چ یبدون یخوا یم-

 

 شدم.  ره یکرده بود، خ  دایپ یا گهید ینور ماه جال ری روز هاش که ز نیجذاب ا افهیبه ق متعجب
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 مگه... -

 

هوا خودم رو نگه داشتم و  یحرکت هلم داد که به عقب پرت شدم، با تکون دادن دست هام تو هی با
 ی  وونهیداد زدم: د با ینگاهم رو به نگاهش دوختم و تقر ی. عصب یر یجلوگ  نیاز برخورد با زم 

 !یسمیساد

 

خوام    یمبهم برات بمونم، نم   تی شخص هیبا  یسمیساد  ی وونهیزد و آروم گفت: بزار د  یپوزخند
 پدرت شرمنده شم!  یجلو

 

 دوختم. نیچشم هاش گرفتم و به زم ینگاهم رو از سبز آب  نیغمگ

 

 ؟ یانقدر خطرناک-

 

کاره است که انقدر نگران   یموهاش رو، مگه چ یکالفه شدن و فرو کردن دست ال دمید یچشم ریز
 تشه؟یفاش شدن هو

 

 *** 

 

عقب    مغموم از کارن فاصله گرفتم و همراه اون چندتا مرد غول تشن حرکت کردم. به ی افهیق با
  ،یبود یخوب  یهات، پشتوانه   یبرگشتم و نگاهم رو به نگاه مهربونش دوختم. با همه حرص درار 

 !یدوباره کمکم کن  یکاشک 
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 تکون داد و با لبخند لب زد: نگران نباش!  یباشه سر  دهی که حرفم رو فهم انگار

 

جا   نیزمه وار گفتم: خدا اپام زم ری ز یها زهیبه سنگ ر رهیرو جمع کردم و برگشتم به رو به رو و خ  لبم
 بگذرونه! ری رو بخ

و سر باال گرفته به عمارت رو به روم چشم دوختم.  دمیپر  نییکه سوارش بودم پا ییمدل باال نیماش از
دور چشم هام رو مالوندم تا از اون درد بستنش کم بشه و بعد   هیکجاست؟  گهی د نجایبابا دمت گرم ا

سربه فلک  یکه چه عرض کنم، حکم باغ داشته با درخت ها اطیدنبال اون مرد ها راه افتادم و از ح 
  هیاون همه خدم و حشم داخل، دهنم  دنی. با دمیو وارد عمارت شد میبرگ رو رد شد یب ی دهیکش

 . دمیار گوشم ده متر از جام پرکن ییمتر باز موند و با صدا

 

 پشه نره توش!-

 

  یبه خودت م یقبول کرد نکهیو ا شنهادمیلبش گفت: فکر کنم حاال از پ  یگوشه  یلبخند ژکوند با
 نشده! بشینص  یتیموقع  نیهمچ یدختر  چیمخصوصا که تا به حال ه ،یبال

 

کارتن   یکه معموال ما دختر ها تو  یز یچ گهیعمارته د هیکرده بهش گفتم: افتخار نداره که داداچ.  اخم
 .می رمان هامون خوند یو تو  میدید یبچگ یها

 

! یز یچ هی مونهیکه، فقط م یدیند کیباال انداخت و با اعتماد به سقف گفت: اما تا حاال از نزد ییابرو
 پرنسس ها باهات برخورد شه.  نی ذارم ع  یم یو نق نق نکن  یایاگه باهام راه ب 
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 ! وندهیبپ قتیبه حق یپرنسس  یچشمک کنار گوشم لب زد: تا حداقل اون کارتن ها با

 

  ییها واریبه چشمم شدم. د دهیند  ییبایبا چشم غره از کنارش عبور کردم و غرق ز دهیبهم ساب  دندون
دهن باز   شتریآقا که دوباره ب یمدل دار دهن باز نگه دار بنده همراه با عکس ها یها یوار یبا کاغذ د

 . دهیعمر ند یتو ینگه دار از اون ژست ها 

 

  یتو ،یر یم  یم یاز گشنگ یپول نداشته باش  زهیپول همه چ اره،ینم یگن پول خوشبخت یچرت م بابا
داره. المصب دخترها   یپولدار ها هم عالم تی عاشق یحت  ،یمون یسفر خارج از کشور م هیحسرت 

  یکشتنش م یبرا یسرگم ی هیزنه و ما  یدور و برت پر م  قهیرو داره که چند دق  یبراشون حکم مگس
 دیجد ی کنن بعد هم با دوست دختر ها یم یبا روح و روان دختر بخت برگشته باز  گهیآره د ،یش

 همه اتون! نیری ِجز جگر بگ یکارشون. اله  یکنن برن پ  یردشون م

 

از دهنم خارج   یچهره ام رو پوشوند و آخ آروم ی اخم یدگ ی درد گرفتن دندون هام از فشار بهم ساب با
 آوا! یکن یم شیو سر خودت هم خال  یخور  یحرص م  شهیکه هم یر ی بم  یشد. اله

 

 خوشت اومد؟ -

 

 و دست به قلب ده متر پرت شده به هوا برگشتم سمتش.  دهیفرا بنفش کش غیج

 

 ؟یسکته ام بد یامروز قصد دار  ،یر یبم یاله  یعنی-
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 کرد و گفت: استغفرا...، من؟  یا خنده

 

 خم شد و گفت: عذرخواهم بانو.  یشینما نه،یو دست به س دیآره تکون دادم که لب گز یبه معنا یسر 

 

باال گرفتم و با چشم   یشه، سر  یپرنسس ها باهام برخورد م داره مثل  ی_جدی جد نکهیزده از ا ذوق
 تکرار نشه!  گهید ،یکن یاصرار م یلیشده گفتم: حاال چون خ زیر یها

 

 کرد. تمیکنج لبش نشست و با دست به جلو هدا یپوزخند

 

 اتاقت رو نشونت بدم.  ایب  ز،یآوا خانوم عز-

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 خدمتکار نشونم بده. دیکنم با یحس م -

 

خوام    یجداست م هیکه شما حکمت از بق ییاز اونجا ،یپوزخند زده گفت: بس که رمان خوند  دوباره
 رمان هات؟  یایکنم، بده فرق داشته باشه با دن تیی خودم راهنما
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که حکم همون  پیپسر خوشت هیکجاست؟  شیدلم گفتم: نه بابا بد یباال انداخته تو یا شونه
و مثل پرنسس باهام    ادیداره دنبالم م ستی که صد در صد واس ما ن دیسوار بر اسب سف یشاهزاده 
 کنه. یبرخورد م

 

  م،یشد نییسالن کم نداشته از پا  هیو وارد  میباال رفت یسالن به اون بزرگ  یگوشه  چیمارپ  یپله ها از
 ن؟ یکن  یاتاق ها چه م نیبابا دمتون گرم با ا

 

که هم قراره در آشنا شدن   ییاز اونجا م،یدار ادیز ی باشه گفت: مهمون دهیدرونم رو شن یکه صدا انگار
 دو اتاق مختص شماست!  یبرگذار کن یکالس رقص  هیو هم  یمن و آقا کارن کمکم کن 

 

 برنامه امون نبود! یگفتم: رقص تو ره،ی گرد شده برگشتم و به صورت جذابش خ یچشم ها با

 

 برنامه کوچول اشکال نداره که!  هیو از اون طرف   یتکون داد و با اخم گفت: آموزش دار  یسر 

 

 !شعوریب ن،یلب گفتم: همه اتون لنگه هم ریبهش رفتم و ز یغره ا چشم

 

خوبه از اون   ن،یدار اریبهش وارد کرد و گفت: اخت یرو پشت کمرم گذاشت و فشار کوچک  دستش
 گهیهم که بهت برگردوندم. د تی نسس که باهات برخورد شه، گوشپر  نیزندان درت آوردم، قراره ع

 ؟ یخوا یم یچ
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  مکارتیبخوره فرق سرت بدون س تی چهره ام رو پوشوند و گفتم: آره جون عمه ات، گوش اخم
 کنم؟   کارشیچ

 

  ،یر  یاز دستمون در م یکه، اونجور  حی تفر یومدیلبخند دندون نما برگشته سمتم گفت: باالخره ن با
دانلود کن  یتون  یدم بهت تا م  ی نامحدود م  نترنتیا ،ی استفاده کن زهایچ هیاز بق  یتون  یبه جاش م

 .گهیعشق دخترهاست د

 

 سرت!  ی: بخوره تودم یغر یکردم و عصب  یغروچه ا دندون

 

 کرد و گفت:  ینچ نچ

 

رمانت رو    ن،یرو بب  لمتیروزت رو دانلود کن، ف یتو رقص آموزش بده، آهنگ ها گه،ید مینداشت-
 بخون؛ اما سرت به کار خودت باشه! 

 

 یقهوه ا یاز پارکت ها  نیدل به رگبار فحش بسته، کنارش حرکت کردم. کف زم یو تو  نیبه زم  رهیخ
بلند   هیپا زی درب که کنار هر کدوم م یادیو تعداد ز دیمدل جد یها یوار یاز کاغذ د دهیها پوش  واریو د
 بنفش وجود داشت.  یبا شکوفه ها بیغر بی عج ییگلدون از گل ها کیبه همراه  دیسف

 

 از در ها واستاد و برگشت سمتم.  یک ی یجلو
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امروز آهنگ گوش  یتون  ی. میکن  یکه از فردا شروع به کار م هیهم اتاق یاز اتاق شما، اتاق بغل نمیا-
 !ین ک نیتمر ای یبد

 

که توسط   یاتاق شدم و در  ییبای که محو ز یبراش تکون دادم و وارد شدم و حاال من  یدست پوکر
اتاق در رو باز کردم و با   الیخیکه! ب دمیهمون پسر به قول خودم جذاب بسته شد. عه اسمش و نپرس

 گفتم: پسره... یبلند یصدا

 

 سمتم و با اخم گفت: وندادم!  برگشت

 

بهت   ستیمهم ن گهیخواستم د  یو م نیف در رو روش با صدا بستم. همحر  یزدم و ب  یلبخند
 از دستم عقل سالم بدر ببره.  نمیدارم کال فکر نکنم ا ینه، اخالق مزخرف ایبرخورده باشه 

 

االن با دوست دختره  یبکشه، هرچند که اله یقول مامان بدبخت شوهر نداشتم از دستم چ به
 الدنگ. یپسره   ارم،یکنه دوست داشته باشه دمار از روزگارش در م یاصال غلت م  ش،یکوفت

 

 توعه ها! ر یها همش تقص نیروزگار ا ییخوام بدونم. ه  ینه، من م  ت؟یموقع ن یا یآوا االن، تو ییوا

 

  شی رو به نما رونی ب  یبزرگ رو به باغ بود که بدون پرده نما یکه خورد پنجره  یز ی چ نیبه اول نگاهم
  نکهیها، من رو از حس ا واریکمرنگ د یصورت یکف اتاق همراه نما دیسف یکت ها ذاشت، پار  یم

 شدم در آورد. دهیاالن خر
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و با   رمیاتاق باعث شد کال از غم نداشته ام ده ها متر فاصله بگ یو بزرگ گوشه   کیکوچ یها خرس
ونداده بهتر از فرهاده ها،   نیچقدر ا ن،یچقدره شما گوگول  ییبردارم. وا  زیبه سمتشون خ  یکوتاه غیج

  یلیآوا خ  ییاکنم. و یکال من غش م گهیکه د یر ی . اگه لواشکم بگیپسر که برام عروسک گرفت یناز ش 
ذوق زده    یاز سنت خجالت بکش دختر. برو بابا ؟یکن ی ذوق م  یآخه با عروسک و لواشک دار  یبوق
  یچه لباس ها ییرفتم. وا رجهیتاق شاون ور ا دیو به سمت کمد سف دمینثار خودم کرده از جا پر یا

  یتمام دستم رو م ترامخواستم بخرم و پدر گرام با اح یم شهیکه هم  ییزهایچ  قایداره، دق یا یمامان
 کرد.  یرو خارج م   دهیو از مغازه منه لب برچ دیکش

 

چند تا از   هیرو دارم االن جلومن. البته  دنشونیپوش یکه آرزو  ییلباس ها ین یبب یست ی_نچ بابا ننچ
 خوره.  ی کمدم داره خاک م  یدوستانه تو  یها دیمدل ها به افتخار خر نیا

 

رفتم.   یصورتم گرفته قربون صدقه اشون م  یو هر کدوم رو جلو ختمیر  رونیذوق همه رو از کمد ب  با
شکم با   نییشد تا اون ور و تا پا یم  دهیکج بر نهیس  ریبود. از ز یکج مدل یکه ناف نما شونیکی
  نیاما ا ست،ی ن یلباس ها که شک  نیا یکرد. خب در خوشگل یم دایامتداد پ ی رنگارنگ نخ یزهایآو

کردم و دوباره همه  یخونه بگردم؟ اخم   نیا یتو یمن چجور  ست،ین دهیپوش چکدومشونیها که ه
 شدم.  رهی اتاق خ یاجزا ی هیکرده به بق زونیکمد آو یرو تو

 

و    چوندیها دل و روده ام رو پ  واریست با د دیسف یصورت یکنار پنجره قرار داشته به همراه پتو تخت
 دلم انداخت.  یشوق بپر_بپر روش رو تو

 

از حرکات باله  یک ی یپوش که چهره اش هم مشخص نبود و فقط تو  یدختر صورت یقاب شده  عکس
داد  ینصب، نشون م واریپر رمان به د ید. کتابخونه کر  یم ییاتاق خودنما واری د یچاپ شده بود رو

کارن   ن،یبمون االتونیخ  یبمونم. خب تو  نجایمن قراره حاال حاال ها ا نکهیها دل خوش کردن به ا نیا
 دنبالم.  ادیجونم م
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شدم. کارن  رهی تخت خ یتوالت روبه رو  ز یم یرو ی نهی گرد شده به خودم داخل آ یچشم ها با
  یرو  دهیباهاش. لب برچ یسرت سر جنگ داشت  ریتا حاال؟ خجالت بکش دختر خ   یجونت؟ از ک

 کنه!  یگفتم: خب کمکم م  رهیخ  نهینشسته و به خود درون آ شی صندل

 

چه مرگته حاال؟ سر به هوا انگار که از خودم   ،یکنه، تو که کال باهاش کل_کل راه انداخته بود کمکت
لرزه، دلش   یعاشق شه دست و دلش م یپر زد سمت رمان هام. خب آدم وقت  خجالت بکشم فکرم

 ؟یعالئم رو دار  نیشه بپرسم کدوم ا  یلرزه. م یدلش براش م نتشیبب یشه، وقت  یتنگ عشقش م
 تخت.  التیخ یعاشق نشد گه،ید یولاسک

 

 هاش تنگ شده!   تی حما یدلم برا یمعترف گفتم: ول نه،یبه دختر داخل آ رهی خ  دوباره

  یبلند شدم. برو بابا، توهم برت داشته دختر، خوبه هر سر   یصندل  یاز رو یتکون دادم و عصب یسر 
 که، همش به خاطر باباته!  ستیهاش نقل و نبات ن تی حما یگه تو دست من امانت یهم م

 

تخت و   یپسره الدنگه خودم رو پرت کردم رو  نیا یآشفته که همش هم از صدقه سر   یبا ذهن کالفه
  یل یخ شیی رمز عمارت وصل و مشغول آهنگ گوش دادن شدم. خدا  یب یفا یبه دست به وا یگوش

به   یگرفتمشون، بس که خرن. کدوم خالفکار  یحرکت م هیبودم با  سیشل و وارفته ان اگه االن پل
 دوستم.  یم شتریب  میآزاد یرو از وقت ها نجایده؟ من که ا  ی م نترنتیا شگروگان 

 

نگاه نکرده ام   یها پیتوش و با ذوق به کل  دمیپر لیمینصب کرده با ا  نستایا ع یسر یموز لبخند مر با
  یشد و من بدبخت گوش  دهیکوب وار ینگذشته بود که در با ضرب به د شتریب یا قه یشدم. چند دق  رهیخ

زهره  رگته؟گفتم: چه م رهیونداد خ هیعصب  ی افهیتخت و به ق یشدم رو خیهوا، س یرو پرت کردم تو
 ! دیام ترک
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راه افتاد که با   میبهم رفت و اومد سمت تخت و دست دراز شده اش به سمت گوش  یغره ا چشم
 نگاهم قفل شده گفت: تو چه مرگته؟ یدستم پشت دستش نصفه راه موند و نگاهش تو دنیکوب

 

 بچه جان!  هیرو کش رفته گفتم: خصوص ی کردم و گوش ینچ نچ

 

 یرو تی بخوره فرق سرت کل گوش  تی و گفت: عه، نه بابا! خصوص ستادیکرد و صاف وا یکج دهن
 منه. ستمیس

 

 شد.  یلبش نقاش یگرد شده نگاهش کردم که پوزخند رو یچشم ها با

 

توسط نت    یو هر غلط میرو هک کرد تی کنم به امان خدا؟ گوش  یولت م یجور  نی هم یفکر کرد-
 ! دهیمن نشون م ستمیس یتو یبکن  نجایا

 

 من االن...  ی عنیزار گفتم:   افهیق با

 

. نت دادم که به کار  تی گوش یرو  ینصب کرد نستایدار گفت: بله، خبر دارم ا هی وسط حرفم و کنا دیپر
 . یممنوع کن ریرو واسه خودت غ  نجایممنوعات ا نکهینه ا یبرس یکه قراره انجام بد  ییها

 

 شه نرم افزار هام هم باشن؟   یم یشده گفتم: چ زونیو لوچه آو لب
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 ؟ یمهمون یانداخت: اومد  کهی کم نداشت ت ی چی که از پوزخند ه یتک خنده ا با

 

شده گفتم:   میپتو قا ریز نمیرو چسبونده به س یو گوش دمیو پتو رو روم کش  دهیتخت دراز کش یرو
 پاکم! یم

 

خودم   نم،ی شده گفت: بده بب ان یصورتم نما  یدو سانت یصورتم کنار رفته و صورتش تو  یاز رو پتو
 کنم.  ی حذف م

 

رو برداره و منم پرتش کرده اونور تخت گفتم: بهت که گفتم   یکردم که دستش اومد تا گوش  ینچ نچ
 کنم.  یپاک م

 

مثل االن  دمی ول نم بشم ق یبچه آدم بده بهم، عصب ن ی نه تکون داده گفت: آوا! ع یبه معنا یسر 
 مهربون باشم. 

 

به سمت   دی رو دست گرفته و ازش دور کردم و اون هم خودش رو کش  میبهش رفته گوش یغره ا چشم
 من خم شد. یرو یگوش

 

  دنیکه به خاطر کش یمن یشدن ونداد و لحظه آخر پا دهی کش  شتریشدن دستم باعث ب  دهیکش شتریب
از له  ی ر ی جلوگ یکه با سرعت برا یتخت و من  یکرده، پرتش کرد رو ریآقا گ یاز اندازه به پا شیب

حلقه شده ونداد دور   یو در آخر دست ها دهیشاخ و دم خودم رو کنار کش  یغول ب  نیشدن توسط ا
 . یک یهمه نزد نیهزار من از ا یو ضربان قلب رو   کمرم
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و بعد   ستادیکت واحر  یمن ب ینگاهم قفل شد و کوبش قلب پر سر و صدا یتو شیمشک یها چشم
که  یتخت نشستم و حاال ونداد یحرکت رو  هیبا  دهیکش  یق یبا آرامش به کار افتاد، نفس عم یاز مدت

 آوا! یگفت: گوش یبهش کردم که عصب یاز شک خارج شده مثل من نشست. اخم 

 

که   یتخت بلند شم که دوباره دست هاش دور کمرم حلقه شد و من یکردم و اومدم از رو یدراز  زبون
 موندم. رهیجذابش خ  یو با نگاه لرزون به چشم ها ری دست هاش اس ریز

 

 گه؟ید یدی رو م  یگوش-

 

صورتم قرار گرفت و   یکردم که صورتش جلو یو نچ نچ  دمیهمون حال هم دست کم آوردن نکش یتو
 اد؟ یگفت: خوشت م 

 

 ؟ یتعجب لب زدم: از چ  با

 

 ! یبغلم باش یتو یکه ه نیکنج لبش نشسته گفت: از ا یپوزخند

 

تر   کیو نزد  کیکردم از حصار دست هاش خارج شم که سرش نزد یبهش رفته سع یغره ا چشم
و پرت   دمی کش یفرا بنفش غیکه ناالن کنار گوشش از تنها سالحم استفاده کرده، ج یاومد و در آخر من 

  یچرا پرتم م   ،یر یگفتم: بم  رهیبه گوشش گرفته بود خ که  یتخت. با درد به اخمش و دست نیی شدم پا
 از تخت؟ نخاله شدم که. یکن
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حرکت که آخرش هم دست دراز شده   هیتخت برداشت و با  یرو از رو یکرد و گوش یعصب  ی خنده
بود!   یرو انداخت بغلم و به سمت در رفت و گفت: بغل خوب یپاکش کرده گوش  دهیمن بهش نرس 

 . میریشه فاکتوربگ یتکرار نم  گهیکه د  غتیالبته اگه از اون ج

 

بلند شدم و    نیزم یکه با خنده از اتاق خارج شد. با نفس_نفس از رو دمیکش یا گهید غی حرص ج از
لب نثارش کردم و   ریز یشفح  ره،ی خ نهیآ یتو جانمی به صورت قرمز شده از خشم و خجالت و ه

 ندارم! یجان تیامن یخونه ا چیه ی:من تودمیغر

 

  یم یز ی چ هیبابات  میریگ یم  جهیبه دست گفتم: خب پس نت  یتخت برگشتم و گوش یرو  دوباره
 ییکه خره تو  یاون گه؟یبا اون افکار اجق وجقت، که خرن د ،یش  سیدونست که نذاشت تو پل

 مشنگ هکت کردن!

 

رو صرف فکر کردن   وبتیخواد مخ مع یتو نم گهیامکان ها هم دارن؟ البد دارن د نیمگه از ا اصال
 آوا.  یذره فسفر هم بسوزون  هیو همون  یکن

 

کنم   یکنم، حس م یمسخره ام سپر  یهمون روز ها یبشه من با آرامش برگردم خونه و تو   یک ،ییه
 گرده! یمن به آرامش قبلش بر نم یزندگ هیچ  دمیهم نفهم  بابا که هنوز تی مامور نیبعد ا

 

قرار دارم و خودم از  تیمامور  نیکه من وسط ا دمیبالشت گذاشته به خواب رفتم و نفهم   یرو سر
 خبرم!   یب یهمه چ
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کردم به خوابم ادامه بدم  یبالشت و سع یخورد سرم رو فرو کردم تو یکه به در م ییتقه ها یصدا با
 امکان رو ازم سلب کرد. نیا یمزاحم زن  یکه صدا

 

 االناست که کارآموز ها برسن.  ن،یش داریخانوم؟ آوا خانوم ب-

 

 وقت نرسن. چیتصادف کنن ه ی: اله دم یخواب آلودم غر  یکرده و با صدا یاخم

 

که  یبا تقه ا دم،یوباره خوابدست از سرم برداشته د نکهیصدا گذشت و من خوشحال از ا   یمدت ب هی
  یبالشت رو پرت کردم، درست همون لحظه در باز شد و بالشت تو دمیاز جام پر یبه در خورد عصب 

 بدبخت فرود اومد. هیمالج 

 

گفتم که بالشت از صورتش جدا شد. کارن رو مشاهده  ی گرد شده آخ یاون با چشم ها یجا من
 ؟ یکن ی م  رکایچ  نجایکردم و با تعجب گفتم: عه تو ا

 

  یرو ی بهم رفت و بالشت رو به سمتم پرت کرد نگاهش رو به اتاق دوخت و پوزخند یغره ا چشم
 لبش جا خوش کرد و گفت: 

 

  طنتیکه از ش یونداد ه،یجنابعال یبچگونه  ی قهیگذره، اتاق بر طبق سل یخوش م یل یکه خ نمی ب یم-
  ی سالم نمیباهات حرف بزنم تا بب  قهیکه خودم رو کشتم تا دو دق  یگفت و در آخر من بدبخت یهات م

 نه. ای



 نیست ساده 

164 
 

 

بنده خدات هالک شد اون ور و   یکردم انقدر بهت خوش بگذره، بابا  یگفت: فکر نم  رهی صورتم خ یتو
کردم و از چشمش   یشما کردم و از پدر گرام عذرخواه یمن بدبخت هالک شدم بس که غرورم رو فدا 

 افتادم.

 

 دارم بگم هان؟ یکو؟ چ یتا ازش مواظبت کن  یکه داد یگه اون قول یاعتماد نداره، م بهم گهید

 

اش شدم که به سمتم قدم برداشته ادامه داد: بهت    رهیکه زد چشمم از حدقه در اومده خ  یداد با
 نگفتم؟  ای رو فاش کنم. گفتم  تمی اگه مجبور شم هو یببرنت حت  ذارمی نم ،یبش تی ذارم اذ یگفتم نم

 

 وونمونید گه،ید نمینمونده منم داد زده گفتم: رو کن بب  رهاشی تخت بلند شده منتظر تحق یرو زا
 تو! یک نمی . بنال ببیکرد

 

. میبد قول یکه قولم خورد پا یمن  فیپرت کرده! اشکال نداره خانوم ح نمیب یزد، گفت: م   یپوزخند
شه و   یهم سرش نم  یچی دختر که ه هیبه خاطر  یسر  نی قولم نزده بودم و ا ریعمرم ز  یوقت تو چیه

 رو به اون رو قضاوت شدم. نیفقط ادعا داره از ا

 

 گفتم: حرف دهنت رو بفهم!  دهییبهم سا دندون

 

 باال انداخت.  ییابرو
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 خترونه ات!د االتیخ  یاز چرت و پرت ها رهیگ  یکه خندم م  یزنی نگو م ؟یکن ی م کاری نه بابا! نکنم چ-

 

 شده مگه؟ یگفتم: حاال چ دهیتخت نشستم و لب برچ یرو

 

 ...ی نشده، فقط جلو یچی : هدیزد، کنارم نشسته غر یصدا دار   پوزخند

 

رو به سمت مخالف گردونده و با نگاهش اتاق رو متر کرده، برگشت و کنار گوشم لب زد: خب    سرش
کمد  ی ضبط صدا کنارش رو  هیاتاقته، همراه با  یتو نیعرض کنم کوچولو! دورب  یخاک تو سر  هی
 ! شیالبته پشت اون قسمت چوب  زتیعز

 

از صورتم قرار   یکم  یلیخ یه و نگاهش کنم که صورتش به فاصل  رمیاومدم سرم رو باال بگ رونیح
 ! یدیشده اش گفت: نگاه نکن، نذار بفهمن که فهم دیکل یدندون ها یگرفته، از ال

 

  یعنیگفتم:  رهی متر از صورتم فاصله داشته خ یلیکه فقط چند م ییدهن قورت داده به چشم ها آب
 انقدر خطرناکن؟ 

 

لحاظ به خاطر قبول شرط پسره ازت ممنونن،   هیآره تکون داد و کنار گوشم لب زد: از  یبه معنا یسر 
 هم مهم تره. یکی گروه از اون  نیچون ا

 

  دنیگن عمل کن و نذار شک کنن. اگه از منم پرس یکه م  ییپدرت باش و به کارها یهمکار ها منتظر
 نگو، خب؟  یز یچ
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 باشه تکون دادم اما آروم گفتم: مگه...  یبه معنا یسر  مظلوم

 

  یخونه اتون بوده، نم یکه تو  میهاش رو بهم فشار داد و گفت: نه دختر، من همون خالفکار چشم
 چه با فرهاد چفتم؟ ینیب

 

  رشیباهاشونه تا بتونن دستگ یهمکار  سیافتادم شرط پل  ریمن باهاش هم دستم و حاال که گ چون
 کنن و از جرم من کم!

 

 . دیگرد شده ازش فاصله گرفتم که پوزخندش پر رنگ تر شد و دوباره بهم چسب یچشم ها با

 

متوجه نشن. در ضمن من   یز یرفتار کن تا چ یبرات ندارم فقط عاد یمن خطر  گه،یخرابش نکن د-
 به همون خاطر هم پدرت تو رو سپرد دست من.  ارمیسرت ب  ییتونم بال ینم  سمیپل  بیتحت تعق

 

از فرهاد    امیپ هیکردم که  شونی راض  یبدبخت  یکه از جاش بلند شد و گفت: با کلتکون دادم  یسر 
به   گهیو حاال د  دمشیمن خر گفتی که! ونداد م زاشتنی بهت برسونم، هرچند که با زور وارد شدم نم 

 عمر!  هیها اثر داشته  نیا یکارن رو ینداره، اما خب قلق ها  یاز یفرهاد ن یحرف ها

 

تکون   یتکون دادم که دست یکه خواسته توش قرار گرفتم، سر  یتیتر از قبل به خاطر مامور متعجب
 داد و لب زد: منتظر باش!

 



 نیست ساده 

167 
 

 نیا یتو  ای سر خودته آوا، بابات گفت ن ریبود که پشت سرش بسته شد، همه اش ز یهم در  بعد
 روازه!د شی کیگوشت دره  هیگفت خطرناکه. اما کو گوش شنوا؟ قربونت برم  ت، یمامور

 

فکر   نیبه ا میآمازون ی افهیبه ق  رهیتوالت قرار گرفته خ   زی م یرو ی نهیآ یو جلو دمیاز جام پر یعصب
کارن هم  یعنیهم جنس خودشون قرار داشتم؟  هیمدت دست  نیخبر ا یکردم که من از همه جا ب

 مثل فرهاد و ونداد؟ هیکی

 

اول که وارد اتاق شد   نی! واسه همییگفتم: وا یو حرص  دمیسرم کوب یتو میسونیاد یبه موها  رهیخ
 لبش نشست.  یو آخرش لبخند ژکوند گوشه  دی من و د ی افهی و ق ختی ر نیمتعجب بود، ا

 

 مسخره اته!  یها یسر خودت و کنجکاو ریمدت. همه اش ز هی نمتینب ری آوا، فقط بم ری بم

 

 ش،یام نگرانشم؟ ا افهیو ق  ختیر یهم نگرانم من؟ آخه کارن هم شد آدم که من واسه  یک ی واسه
 .ی_جد یجد  یر یبم  یبر 

 

تا خواب از   دمیبه دست و صورتم پاش  یاتاق شدم و آب  یتو ییوارد دستشو دهیبه موهام کش یدست
 آقا ونداد آماده شم. یسرم بپره و واسه کارها 

 *** 

 

  با یتخت بلند شدم که در باز شد و خانوم تقر یخورد از رو ی که به در اتاق م ییتقه ها یصدا با
 وارد شده داخل اتاق گفت: خانوم، کار آموزه... یانسال یم
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 ن؟ یستیمن محکم به صورتش زد و گفت: خاک به سرم، چرا آماده ن دنید با

 

 رتش.صو  یزده به صورت مادرانه اش به سمتش رفتم و دستم رو گذاشتم رو  لبخند

 

 خودتون رو؟   نیزنی چرا م-

 

 !کشهینفر من رو م  نیاول نیدیکمد رو نپوش  یتو یگفت: خانوم جان آقا بفهمه لباس ها دهیگز لب

 

 .ن یالبته اگه قابل بدون ن،یزن  یبا دخترتون حرف م نیدار ن یباال انداخته گفتم: فکر کن ییابرو

 

طرز حرف    نی همچ دیکه با یاون ن ی که ازتون کوچک ترم انقدر با احترام حرف بزن یبا من ستین خوب
 داشته باشه منم! یزدن

 

 خانوم... نیلب هاش نشسته گفت: نگ  یرو  لبخند

 

 !نی دون یصورتم نشسته گفتم: پس قابل نم یرو  یاخم

 

بخواد من   ی ک یه ندارم، از خدام یبه چپ و راست تکون داد و گفت: نه دخترم، من بچه ا یسر  عیسر
 مثل مادر باهاش برخورد کنم.
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 صورتم نشسته گفتم: یرو  یلبخند

 

 . نیباهام حرف نزن  ینجور یخب! پس لطفا ا-

 

چه قدر مردم   نکهیا یلب هاش نشست و دور لب هاش خط چروک افتاد، فکرم رفت پ یرو  یلبخند
  شدشونی و فرهنگ م  یبا کالس  یکه ادعا ییپول در آوردن و چه قدر بچه ها  یکشن برا یم یسخت

 کنن.  یباهاشون بد رفتار م

 

 شدم.  قیاش دق  افهیق یدست هام فشرده تو یرو تو دستش

 

دور چشم و لبش   یهاش، چروک ها یو دلبر  یسبز رنگش نشون از جوون  یو چشم ها دیسف  صورت
داد.  یم یزندگ   یتو ادشینشون از مقدار تعجب ز شی شون یپ ینشون از مهربون بودن و چروک ها

 افتاده. فیبشر کث   نیدست ا ریکه اس هیمعلومه زن خوب

 

 زنم.  یگفتم: شما نگران نباش خودم باهاش حرف م ده یلبخند به روش پاش 

 

 اما خا... -

 

اون نشسته باعث شد گره ابروهام باز شه و با دست در اتاق   یلب ها یصورتم و لبخند رو یتو اخم
 باز کرده همراهش از اتاق خارج شدم. شتریرو ب 
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چند  نیاومدم و ا رونی که از خونه باهاشون ب ییسمت آشپزخونه رفت و من باهمون لباس ها اون
 تنمه به سمت اتاق ته راهرو که اون خانوم نشونم داد روونه شدم.  یروزه هم تو

 

 دینزنم هم شا ستی که در حد طرف ن مهیدر بزنم؟ نزنم؟ بزنم اوج با ادب ستاده،یرنگ وا  دیدر سف دم
 لباس تنش نبود. 

 

 تخت!  الی بشر، کلت و بنداز برو تو. با خ نیا یجلو یانگار غرورت و لگد مال کرد یبابا آوا در بزن  برو

 

و دادش  یز یچ هیانداختم و در رو با شدت باز کردم که گرومپ خورد به  نیی زده  سرم رو پا  لبخند
 عمارت و به لرزه انداخت. 

 

بهم روبه رو   رهی به خون نشسته خ یتعجب سرم رو باال آوردم که با ونداد دست به سر و با چشم ها با
 شدم.

 

 ش درهم.لب هام نقش بست که همزمان شد با گره خوردن ابروها  یرو  ییدندون نما لبخند

 

 ه؟یمرض، لبخندت چ -

 

به در    دمیباال انداختم که به سمتم اومد و با ضربه به عقب هلم داده چسب یکش اومده شونه ا شتریب
 . دیچی اتاق پ یتو  رهیو حاال آخ من از بهم خوردن کمرم و دستگ
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هم فرو  یصورتم خم شده دستش پشت کمرم شروع به نوازش کرد که اخم هام تو   یزده رو  پوزخند
 !میجا به جا شد قایرفت. دق

 

 ؟ یچرا لباس هات رو عوض نکرد-

 

 ! دمیها نپوش نیبابامم از ا یزدم: جلو لب

 

 همون شه. دیگم با یم یکه نرفته؟ هرچ  ادتی دمتی زده گفت: من با بابات فرق دارم، خر  پوزخند

 

 تر از اون ها هم هست! کیشده گفتم: اگه بحث سره لباسه که ش رهیچشم هاش خ  یتو  یعصب

 

 . دیکش  شیهمون پوزخند کنج لباش نشست و من رو به آت دوباره

 

 ؟یاتاق ذوق مرگ نشد یاون لباس ها تو دنید یباور کنم که واسه  دیبا-

 

لباس هام رو عوض نکردم گفتم:   نکه یخوشحال از ا بوده و نیاتاق دورب  یتو نکهیا یاز فراموش  یحرص
 ؟ ینی ب یذوق کنم؟ بعدش هم مگه م یچ ینه، برا
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مخصوصا اگه   شن،ی اون لباس ها غرق لذت م  دنیهمه دختر ها با د نم؟ی گفت: نه، از کجا بب لکسیر
 اون دختر دنسر باشه!

 

 ها آدم رو. نیکنن ا یم وونهینحسش خالص شم، د ی افهیق دنیهام رو بستم تا از د چشم

 

من  یچشم ها نیازم جدا شد و حاال ا یق یموهام فرو برد و با نفس عم نیکرده سرش رو ب یا خنده
 بود.  رهیبود که پر نفرت بهش خ

 

 ! یو مال من  دمتیخر ست،یباال انداخت و گفت: اعتراض وارد ن ییلبخند ابرو با

 

که من، دختر سرهنگ   ده؟یسرم بکوبه که من رو خر یله رو مثل پتک تو مسئ  نیخواد ا یبار م  چند
 بدن و دختر فروخته شدم.  یقاچاق اعضا یمملکت به خالفکار ها 

 

شن   ر یکه دستگ یگفتم:)آروم باش دختر! باالخره اون روز  شهیذهنم مثل هم یو تو دمیکش یآه
 سرشون.(  یتو یکوب  یم موضوع رو  نیبهشون ا رهی که با پوزخند خ ییو اون تو رسهیم

 

 زدم که باعث تعجبش شدم.   لبخند

 

 ؟ یخند یچته؟ چرا م-
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دنسر ها   یمورد عالقه  یو لباس ها رمیدوش بگ هیخوام   یفقط م یچی باال انداخته گفتم: ه یا شونه
 رو بپوشم. 

  یگذشتم و از اتاق خارج شدم، صد در صد از تعجب داشت م رونشیح یچشم ها یحرف از جلو یب
 بود!  یمن چ یناگهان رییتغ  نیا لیمرد تا بفهمه دل

 

لباس از نظر   نیتر دهیکمد پوش  یاتاق هست از تو یتو نی دورب نکهیبه ا اطیاتاق که شدم با احت وارد
 شدم.  رهیچشم هام بهش خ  یاون ها رو از چوبش خارج کردم و جلو

 

  یسیبود و وسطش مارک لباس به انگل ییطال یهاش پر از نقطه ها نهیس یکه رو یمشک  نیآست مین
که مخصوص همون  یاز کناره به حالت ناف نما در اومده بود. شلوار اسلش یحک شده و با گره ا

اسپرتم   پیشده بود، ت  دهیشلوار کش  نییپا ییطال یکه از همون نقطه ها یلباس بود و به رنگ مشک
 کرد.  یم لی تکم ور

 

بود حرکت کردم  بعد عوض کردن لباس    یکی ییهمون لباس ها به سمت حمام که البته با دستشو با
من زوم و    یاومدنم از اتاق، ونداد هم از اتاق خارج شد و نگاهش رو رونی ها از اتاق خارج شدم. با ب

 من در هم فرو رفت. یاخم ها

 

چشم هام  نی دست هاش شد و نگاهم قفل نگاهش، نگاهش ب ریوم اساز جلوش رد شم که باز اومدم
 برم کجاست؟  دیکه با ی: اتاقدمیافتاده غر نیی در نوسان بود که با سرعت ازش فاصله گرفتم و با سر پا

 

قدم به سمتم برداشت و من همون قدم رو دو برابر به عقب.   هیلب هاش نقش بست و  یرو  یلبخند
 اتاق.  یخوام ببرمت تو یندارم که م تی شد: دختره خنگ! کار به قهقهه لیپوزخندش تبد
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 سرعت به چشم هاش نگاه کردم.  با

 

 ؟ یچ یاتاق برا-

 

 شد. دهیمن درهم کش یخنده که اخم ها  ری زد ز یپق

 

 .یخوام ببرمت اتاق که اگه بشه شما کارتون رو شروع کن   ی! میش یناراحتم م  یگم خنگ یم-

 

 اتاق من!  ادی لب گفت: انگار بهش گفتم ب ری با خنده ز بعد

 

نثارش کردم که دوباره خنده اش گرفت، دستم رو قالب دستش هاش کرد و من رو به   یغره ا چشم
 .دیراهرو، همراه خودش کش ی اتاق تو نیسمت آخر

 

و تعداد نفرات داخل اتاق شد، با تعجب برگشتم سمتش و    یرو باز کرد و نگاه من زوم بزرگ  درش
 بدم؟ ادیص رق  دیهمه آدم با نیچرا انقدر بزرگه؟ من به ا نجایگفتم: ا

 

 تکون داد و گفت: مگه چند نفرن؟ همش پانزده! یسر 
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از خنده لبش رو گاز گرفت و نگاهش رو به پارکت ها   ی ر ی جلوگ یچپ نگاهش کردم و اون برا چپ
 دوخت. 

 

 نهیآ یهاشون هم تو یبودن و بعض رهی که منتظر به من خ ییرو قفل اتاق کردم و دختر ها نگاهم
 ضعشون. درحال درست کردن سر و و

 

شده  دهی پوش نهیکه سر تا سر از آ ییها واریو د یقهوه ا یاز پارکت ها دهیکه کفش پوش یبزرگ اتاق
 بودن.

 

هاپ و شافل   پیاتاق خوراک ه   نیچون واقعا خوشم اومده بود، ا ومدمیگم که به وجد ن ینم دروغ
 باشن.  نجایا یرقص  نیگرفتن همچ ادی یها واسه  نیبود اما فکر نکنم ا

 

 صورتم تکون خورد نگاهم رو به چشم هاش دوختم و ناخودآگاه گفتم: ها؟!  یونداد که جلو دست

 

 ؟ یبد ادشونی یرانیرقص ا  یخوا یلباس م نیبا ا یکرد و گفت: مطمئن  یخنده ا تک

 

  یخدافظ  هیبه من ربط داره، با  گهیبرداشتم سمتش و گفتم: اونش د ز یخ  هوی و  دمیکش یآه
 خوشحالم کن!

 

حرکات   ن یها از ا نیا یجلو یالبته که دفعه بعد ،یکرد و با پوزخند گفت: چشم خانوم عصب یاخم
 که من خر...  یدون  یکنم. م یرفتار نم  ینطور یا نمی بب
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 با!. یحاال با  ،یخر  یل یدونم تو خ یگفتم: م یحرص

 

کرد و ازم فاصله گرفت و حاال من بودم که وارد اتاق شدم و در رو بستم. همه با   یقروچه ا دندون
 ن؟ یی نجایگفتم: به اجبار ا یظی نگاهشون زومم شد، با اخم غل دنمید

 

ها هم دردم، در هر   یزدم و گفتم: خب با بعض  یهم نه، پوزخند یها سر تکون دادن و بعض یبعض
 !ستی مهم ن نیصورت االن ا

 

 که جلوم بود گفتم:  یدختر  نیاتاق شد. به اول یبزرگ گوشه   کری قرار گرفتم و نگاهم قفل اسپ جلوشون

 

 . نیدار یحداقل بفهمم چه سطح  نیآهنگ برقص هیبعدش هم با  نی کن یخودتون رو معرف -

 

 گفت:  یلرزون یکردم مظلوم بهم زل زد  و با صدا یکه به چشم هاش نگاه م یدختر  همون

 

 به... یاز یرقص بلدم فکر نکنم ن  دام،یش-

 

 . دمیبه روش پاش  یهوا تکون دادم و لبخند یتو یدست

 

 کنم. کاریچ دیبا نمیبب   ستایفعال کنارم وا-
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  رو براش  یبانمک ی افهیکه دخترونه برداشته شده بود ق شیهشت یصورت گندم گون و ابرو ها 
برد، چشم  یاالن هم دل م نیهم  یزد حت  یم یدیکه از ترس به سف شیقلوه ا یساخته بود. لب ها

اش نشون از  دهیصاف و کش ین یچهره ام بود و ب ی رهیمعصومانه و التماس گرانه خ  شیمشک یها
 داد.   یم شی ردگدست نخو 

 

 با ما!  یکن یخدا چه م یدام افتاده، ه یهم مثل من تو نیدر صد ا صد

 

  یمنم عشوه خرک یاجق وجقش واسه  ی افهیدختر فوق العاده افتضاح بود با اون ق هی یبعد  نفر
 شدم؛  رهی خ ششیتکون دادم و به صورت پر آرا ی. سر ادیم

 

کلفت، چشم  یو طبق مد امروز   دهیکش یآدم بود، ابرو ها نی نمه ع هیاز رده خارج که با عمل  دماغ
شتر   یلب ها ادی لنزه، لب هاشم از رده خارج بود المصب چه خبره؟  که اونم صد در صد یآب یها

 افتادم که.

 

دختر   نیا ی در محکم نگه داشتن خودم جلو یاز طرز تفکرم خندم گرفت اما باز هم با اصرار سع  خودم
 نشون داده شد. ادیشده اش بدون کم و ز نتیو دو دندون لم یزد که س یها بودم. لبخند ژکوند 

 

 زم؟ یعز هی شما اسمت چ ستم،یبلد ن یران یهم رقص ا یچ یتم و هافسون هس-

 

 کنم!  یم یگفتم: بعد معرف  تی درهم فرو رفت، با جد شتریهام ب اخم
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  نجایهم مثل افسون با دل و جون ا گهید یمظلوم و معصوم و بعض  دایها مثل ش یکه بعض  خالصه
 داد. یحرصم م شتریب نیدادن و ا ی م لمیداشتن و راه به راه لبخند تحو فیتشر

 

 م؟ یکه انقدر ما بدبخت ها زجر نکش ارنیدخترها ب نی از هم رنی م یم خب

 

حدقه همه رو از نظر گذروندم و گفتم: آوا هستم بچه ها،    یچرخش چشم تو هیرو باال گرفتم و با   سرم
 .یبا یو بعدش هم با  رنیبگ  ادی دیسه روز با یتو گه،ید یها بلدن و بعض   یخب مشخصه بعض

 

. گهیباشه روش هست د یافتاد من که آهنگ ندارم، ولش بابا هرچ  ادمیرفتم و تازه  کری سمت اسپ به
 فلش هم نداشت.  یجا  ینگاهم رو دورش چرخوندم اما حت

 

تا   نهیاتاق دورب نیا یفلش بزارن روش. صد در صد هم تو دهیها بع نیحافظه داره، از ا  دیشا خب
 یکه روش قرار داشت رو فشردم و اون موقع بود که صدا  یمن دست از پا خطا نکنم. دکمه ا

 سکوت اتاق رو درهم شکست.  یقیموس

 

 بارشون کنم.  یز یچ هیکردم   یدختر ها حرکت کردم و سع سمت به

 

 *** 

 



 نیست ساده 

179 
 

جلف با نفس_نفس از اتاق   یهمون دختر ها یها یو نفهم باز  دنیو کوفته بعد اون همه رقص خسته
 خارج شدم. 

 

به من بگن پس اصال   دیداره؟ اون ها با نیبخوره پس کله تون رقص هم خسته نباش  نینباش خسته
 خارج شدم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم.حرف از اتاق   یولش. ب 

 

داشتن   ایها اسکول بودن  نیمن رو نجات بدن؟ جدا ا انی ها م نیا یک رمیمی مامان دارم م اوف
غر غرو! خدا   یها رزنی آخه تا چه حد، قباحت داره. نچ_نچ شدم مثل پ اومدن،یمن عشوه م یواسه 

 رو.   نجایرحم کنه آخر و عاقبت ا 

 : من حوصله ام سر رفته!دم یتخت و غر یرو پرت کردم رو  خودم

 

  غی بالشت نرمش فرو کردم و ج ی و سرم رو تو دمیبه شکم چرخ یبه سقف زل زدم و بعد عصب یمدت
 شم! یم وونهید نجایدارم ا ی. نه جد دمیکش یف ی خف

 

ختم   نییکه به پا  ییبا سرعت از اتاق خارج شدم و به سمت راه پله هاو   دمیها از جا پر وونهید نیع
 شدن، راه افتادم.  یم

 

ور به اون ور   نیبه هم از ا هیشب یکه با لباس ها  ییرفتم و نگاهم رو به خدمت کارها نیی_آروم پا آروم
 رفتن دادم.  یم
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گنده بک وجود داشت و دور   بی به همراه دو ج یرنگ د یسف شبندیکه روش پ   ی مشک یسر هم  لباس 
ها  نیچرا ا یول  زاتیهمه تجه  نی! به اکی _بارکیپوشونده بود، بابا بار یاهیها رو نوار س  بیاون ج

 انگار مجسمه ان!  کنن؟ی نم گهیچرا نگاه به همد رن؟ ی انقدر با سرعت م

 

رسوندم و اون موقع بود که  انی به پا یکه مونده بود رو با پرش  یپله ا نیبه راه افتادم و آخر  دوباره
ها حکم   ن یبه کارشون پرداختن، نه ا الی خ  یب هیبعد دو ثان یها روم نشست ول  ینگاه متعجب بعض 

 رو دارن،! یآدم آهن

 

  یسرگرم یبرا یراه هیعمارت سرک بکشم تا حداقل   نیکردم به ا یسع تی اون همه جمع نیب از
 . ابمیب

 

از کناره ستون سرم رو کج کردم و به   یوجود داشت، با کنجکاو یبزرگ  یپله ها، آشپزخونه  یبه رو رو
 داخلش نگاه انداختم. 

 

بود،   ییکه حالت راهرو یسر تا اون سر آشپزخونه ا نیاز ا یدونم چند نفره ا ینم  یناهارخور  زیم
شه بپرسم  ی سنه ام؛ اما مخورن؟ آخ گفتم غذا، من چقدر گر  یغذا م نجایوجود داشت. مگه چند نفر ا

  یاون اتاقک دراز لبخند یگوشه  یدر  دنیکجاست؟ با د ض یعر یآشپزخونه  نیا یها زیچ هیگاز و بق 
 لبم نشست و به سمتش قدم برداشتم. یرو

 

 : کجا خوشگله؟دیچ یکنار گوشم پ یینشست صدا رهیدستگ یکه رو دستم
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لب گفتم: تو   ریکردم و ز یخورد، ناخودآگاه اخم سرعت به عقب برگشتم و نگاهم به نگاه ونداد گره با
 ؟ یهمش دنبال من  یندار  یکار و زندگ 

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

 بپامش!  یچهار چشم دیاومده، با رمیموش چموش گ هیبهت بگم؟ بعدش هم  دیبا-

 

 پوزخند زدن کش اومد.  یبرا شتریاون ب یدرهم فرو رفت و لب ها  شتریمن ب یها اخم

 

قرار داشت لمس   رهیدستگ یبرگشتم سمت در و خواستم برم داخل که دستش، دستم رو که رو  دوباره
 کرد.

 

 کرد.  یکه تک خنده ا  دمیکش رونی ب یفلز  ی  لهیم کهیت هیاون  یگرفته دستم رو از رو برق

 

 که. ستمیبابا من جن ن-

 

خودش   شتریب   چیستش رو برداره اما بر که نداشت هسرش د ری تا خ ستادمیحرف، مثل مجسمه وا یب
 به عقب برداشت.   یکه آخش به هوا رفت و قدم دمی شکمش کوب یرو بهم چسبوند، با آرنجم تو
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باال انداختم و گفتم: بهم نچسب تفلون جون،  یبود. شونه ا  رهیبهم خ   یبهش کردم که عصب ینگاه
 خوام برم داخل، گرسنمه. یباشه؟ حاال هم م

 

  ایخارج لمیف نیشدم که کال هوش و حواس نذاشت واسم، مثل ا ییدر رو باز کردم و وارد جا آخرش
 شد، بود.  یآشپزخونه بزرگ م هیکه وارد 

 

  ،ییظرف شو نکیس یک یروش پر اجاق گاز،   یکیبود،   یکار  یبزرگ پر از اپن که هر کدوم برا یاتاق
من همه زوم   یهم خدمتکار دورش قرار داشتن و حاال به خاطر ورود ناگهان یکه کل  لیپر از وسا یکی

 بودن روم. 

 

متفاوت از   یاس که با لب ی قورت دادم و به خانوم یدهنم رو به خاطر حجم اون همه نگاه به سخت آب
 خود خدا، اخمش و.  ا ی شدم.  رهی اومد خ یو با اخم به سمتم م هیبق

 

و   دیسف رشی بود و لباس ز اهیبند س شی بود که پ نیبود، تنها تفاوتش ا هیاز نظر مدل مثل بق لباسش
 یاومد یچ یو گفت: برا ستادیرسوند. چند قدم مونده بهم ا یحکم سرپرست بودنش رو م نیا

 داخل؟

 

 باال انداختم.  ییابرو

 

 گرسنمه!-
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عمارت قانون   نیکه ا نیو ا یموند یم دیبا رونیب ،یگفت: حق ورود رو ندار   یمهربون  یذره ا بدون
 ...یتون  یپس شما نم  ستیغذا در دسترس ن یداره هر وقت

 

هاش خم  زانو  یقطع کرد و اون موقع بود که زن با همون اخم رو تیونداد حرفش رو با جد یصدا
بشر احترام داره؟ تو مثال با اون همه   نیسرت، ا یشد و مثال بهش احترام گذاشت، خب خاک تو

خاک پس   ی جد  ؟یاحترام کن یمجسمه ابول هول ادا نیبه ا  دیکه ازت گذشته با یو اون سن تیجد
 کلت. 

 

. هرچند که آوا هم بار آخرشه، فقط  نیدرست کن یز یچ  هیآوا  یبرا نیاگه غذا هم ندار یخانوم، حت -
 کنم. یم یچشم پوش یسر  نیخبر نداشت ا نیچون از قوان

 

 اسکول! اد یم  ی. واسه من قپکلتی برو گمشو با ه ،یزک

 

هم حواله اش نکردم که  ینگاه مین  ،یکن یو داره بهم نگاه م ستادهیدونستم کنارم وا یم  نکهیا با
 گم؟ یمت خودش برگردوند و با اخم گفت:درست مچونه ام نشست و سرم رو به س  ریدستش ز

 

 فشار به چونم وارد کرد و گفت:  ینگفتم ذره ا یز ی حوالش کردم و چ یغره ا چشم

 

  یتو یر یم  نی هم طبق قوان ایتا درست کنن  یکن  یدرخواست م یز یچ هیچشم و  یگی االن م ایآوا -
 . یکن ی اتاق و تا ناهار صبر م
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 رو غنچه کردم و با حرص گفتم:   لبام

 

مفتت عمل   یتو احترام بذارم و به حرف ها یتا واسه   رمی دم بم یم  حیترج  چ،یگم ه یچشم که نم-
 کنم.

 

 .رونیبلند اتاق رو ترک کردم و رفتم ب یو با قدم ها دمیکش رونی چرخ چونه ام رو از دستش ب هی با

 

نچسب   یرقص به اون دختر ها  شعور یب نیسرم واسه ا  ری چغندر، صبحونه نخوردم و رفتم خ ی پسره
 . ادیافته واسه من ادا اطوار م یدادم و حاال که گرسنمه و فشارم هم داره م  ادی

 

برداشتم اما سرم به خاطر   یشد، به سمتش قدم  اطیآشپزخونه خارج شدم و نگاهم زوم در ح  از
  اهیکه همه جا رو س ییدادم و چشم ها هیتک واریدستم رو به د یو مجبور   رفت  جیکه داشتم گ یضعف

 بستم. د،ید یم

 

. چشم هام رو بعد بهتر شدن حالم  یر یبشه تو بم یقحط  شاهللیاز شرت راحت شم من، ا یاله یر ی بم
 خفقان آورش خارج شدم.  یآروم باز کردم و از اون خونه و هوا

برهنه از برگ و سر   یشد، درخت ها یخونه جدا م  یدوختم که با چند پله از ورود یاط یرو به ح  نگاهم
ه بود شد ده یپوش زهیکه از سنگر ی هم دو طرف راه یوجود داشت و مقدار  اطی دور ح دهیبه فلک کش

 هم روش پارک بود.  ییمدل باال ن یو ماش
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  یخشک شده بود. آه  یو توش پر از برگ ها اطی قطره آب سمت چپ ح کیاز  یبزرگ، عار  یاستخر 
کنارش نشستن و پاهام رو دراز کردن  یو به سمت استخر قدم برداشتم، دلم لک زد واسه  دمیکش

 داخلش. 

 

رفتم و به   نیی. از پله ها پاگذشتی خوش م شتریب کمیتابستون بود و آب داشت تا حداقل  کاش
 سرد نشستم و پاهام رو داخلش دراز کردم.  نیزم یرو  دم،یکناره استخر رس

 

شه؟   یم  یداستان چ نیزل زدم. آخر ا یوجودم نشست به آسمون ابر  یکه تو  یتوجه به لرز  یب
  یرن زندان و فوقش حبس ابد م یها م  نیبعدش ا ؟ یکنن چ ریو همه رو دستگ نجایا انی ب یوقت

 هم... دیخورن، شا

 

  رن،ی گ یها رو م نیشه، ا یم یو با قانون سر و کار ندارم تا بفهمم چ ستمین سی من که پل دونم،یچم
دخترونه ما رو بلدن خراب کنن و آخرش هم با لذت   یا یآدم ها که دن نیپره از ا ای دن نیا ؟یچ هیبق
 .دنمونیزجر کش یپا ننیبش

 

 شه.  یواقعا با من بد رفتار نم  نمیب یکنم م یضع من بهتره، حاال که بهش فکر م و  باز

 

کارن   یشاخه  یو در آخر رو  دیپر  یشاخه به اون شاخه م نیهدف از ا یو ذهنم مثل پرنده ب  فکر
 یشه ه  یباهام خوب م  کمیکنه؟ چه مرگشه که تا  یداره؟ چرا انقدر کمکم م   یپسر چ نینشست. ا

که به بابا داده؟ چرا ذهنم پر شده از کارن و  یسرم و بگه مهر و محبتش قول یخواد بزنه تو یم
 کارهاش؟ 
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 لب گفتم:  ریو ز   دمیکش یآه  دوباره

 

خودم   یها یواشکیهمون  ی شه دلم، برگردم خونه و تو یتا خال سمیدلم تنگ نوشتنه، انقدر بنو-
 کردن رو! یدلبر همه مرد. دوست ندارم  نیا یبرا نجایبرقصم نه ا

 

که، چشم گوش  یتو پسر؟ همه فکر و ذهنم رو گرفت  یدار  یاول. کارن. چ یبرگشتم سر خونه   دوباره
 . نهیش یدلم م یعشقش تو یفهمم داره جوونه   ی. به لطف رمان نوشتن و خوندن مستمیبسته ن

 

دست   نیکم_کم. سرم و ب یش یعاشقش م یبگو من چمه؟ خب دار  یرمان ها ه نیمثل ا ای بابا، ب نه
شکست بخورم؟   میزندگ  یبار اول تو یبرا ؟یخوام. عاشقش بشم که چ ی: نه، نمدم یهام گرفتم و نال 

 عمرا اگه بذاره.   یعنیذاره،   یمامان نم

 

رم، مگه  یمنت بکشم اصال عمرا اگه بهش بگم. تا خودش نگه سمتش نم  رمی هم من نم  بعدش
  یبخنده و بگه: شوخ  ایپوزخند بزنه  ایشدم، اونم طبق معمول بهش بگم من عاشقت   نمیاسکولم بش

 چرا حواسم بهته؟ چون...  ینکن دختره مسخره، فکر کرد

 

 و نگاه هراسونم قفل نگاه مهربونش شد.  دمیونداد ده متر از جا پر یصدا با

 

 اگه بگم؟-

 

 باال انداختم و خنگ گفتم: ها؟!  ییابرو
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 ؟ یکن یم کاریاگه بگه دوستت داره چ ،یاشقش شدکه ع  یکرد و گفت: اون یخنده ا تک

 

 آقا!  ری زدم و گفتم: آها، به خودت نگ  یپوزخند

 

 زد که چشم هام گرد شد.  یخنده ا تلخ

 

 ؟ یناراحت ش  یتوام بلد-

 

 _چپ نگاهم کرد و کنارم نشست. چپ

 

 سر و وضع؟   نیبا ا ست؟یسردت ن-

 

  یالمصب، پاهام رو تو یسر اون ناف نما ری خودم خ شتریپوشوندن ب یبه خودم کردم و برا ینگاه
 شکمم جمع کردم. 

 

 ؟ ینگفت-

 

 رو؟   یبهش کردم و گفتم: چ ینگاه
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  یم کاری نگاه به من زل زد به رو به رو و گفت: اگه اونم دوستت داشته باشه و بهت بگه، چ بدون
 ؟ یکن

 

 میش  یکه از هم دور م میریگ یم جه ی نت شتریگم و ب  یمنم نم جهی گه، در نت یزدم و گفتم: نم  یپوزخند
 خود.  یگفت؛ نخود_نخود هرکه رود خانه  دیکه با نجاستیو ا

 

 ! گهیکرد و گفت: خنده دارش نکن د یخنده ا تک

 

 ازش گرفتم و به کف استخر دوختم.  نگاه

 

تا غرورت حفظ شه. همون  زه،یتا اشکت نر یگ یداره. خنده دار م هیخنده دار، گر یاز حرف ها یل یخ-
 تر است خودمونه!  زیغم انگ هی تلخ من از گر یخنده 

 

 نگاهش رو حس کردم اما بدون نگاه گفتم: ینیسنگ

 

 ؟ یحاال غمش رو حس کرد ه؟یچ-

 

 حرف ها! نیخورد ا یات و اون زبون درازت نم افه یآره تکون داد و گفت: به ق یبه معنا یسر 
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 گم؟  یتو م ی. اصال چرا دارم براننیمردم ظاهر ب نه،یهمزدم و گفتم: درد منم   یپوزخند

 

 دستم نشست. یگرفتم تا بلند شم که دستش رو نیرو به زم دستم

 

 آوا؟ -

 

 . دمیکش رونیدستش ب  ری بستم و دوباره نشستم و دستم رو با خشونت از ز چشم

 

 نقش بستم اما...  یذهنت فرد بد  یبا من حرف بزن، درسته تو-

 

شه باهات در و دل   ینه م ای ،یهست یتمسخر نگاهش کردم و گفتم: آها، نه بابا! حتما مرهم خوب با
 همون آدم حرف گوش کن مهربون؟   یش  یکرد و تو هم م

 

 هوا تکون دادم. یزدم و دستم رو تو یصدا دار   پوزخند

 

 باو! مین یب  نیشیب-

 

 کم_کم.  یر  یمخم رژه م یرو ینگاهم کرد که صدام رو در آورد: اه ونداد دار  دلخور
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 کرد و گفت:  یاخم

 

 بد بود! دی با تو با نکهینه، مثل ا-

 

 پس خودت باش!  اد،ی آره تکون دادم و گفتم: خوب بودن بهت نم یبه معنا یسر 

 

 خودم بودم.  شیپ قهیخودم تلخ گفت: چند دق مثل

 

 ؟ یچ  یعن یگفتم:  کنجکاو

 

  ری کردم به حرف از ز  یبابا تازه داشتم دلخوش م ینگاه بهم روش رو برگردوند و از جا بلند شد. ا بدون
 که برادر.  یگند زد دن،یکش  رونیزبونت ب 

 

همه  نیپس عمه من داره ا  ه؟ی بگه آدم خوب خوادیم ی عنیمهربون خودشه؟   یکه اون رو یچ یعنی
 داره پسره.  ییایخول یکنه؟ برو بابا افکار مال  یم تی آزار و اذ

 

رو به سمتم دراز کرد که نگاهم قفلش شد. بدون کمک و جواب به اون دست دراز شده از جام   دستش
 رفت و به سمت استخر کج شدم.   یاهی بلند شدم که دوباره چشم هام س ییهوی
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فکر   یزدم و تو  یشتم بال_بال م بسته مثل مرغ پر کنده دا یاز افتادنم با چشم ها یر یجلوگ  یبرا
دور کمرم احتمال پرت شدنم   یزنده موندنم دست خداست اما با حلقه شدن دست وفتمیاگه ب نکهیا

 . دیداخل استخر به صفر و پرت شدنم به آغوش ونداد به صد رس 

 

  یگوشم جون گرفت. دستش رو  ریاش قرار گرفت و ضربان قلبش ز نهیس ی_نفس زنان سرم رونفس
لختم نوازش گونه حرکت کرد که تازه به خودم اومدم و ازش جدا شدم اما تنگ تر شدن حلقه   یموها
 گوشم. یشد تو  ییاش شد و صداش آوا نهیس یدست هاش دور کمرم باعث پرت شدن سرم رو ی

 

 ره.  یم جی دوباره سرت گ یر  ی. االن باز راه مگهیصبر کن د قهیدق هیدختر،   یخور  یچقدر وول م-

 

 شدم.  رهیخ  شیمشک یکم به چشم ها یرو باال آوردم و از همون فاصله  سرم

 

 ولم کن!  ره،ی نم جیگ-

 

 اش قرار داد و مشغول نوازش موهام شد.  نهی س یکرد و با دست سرم رو رو ینچ نچ

 

نداره ها، تازه خوشحال هم  یتو مشکل یها یبا کمتر شدن لجباز  ایبه خدا دن  ،یزن یچقدر حرف م-
 شه. یم

 

 اش گذاشتم و به شدت پسش زدم. نهیس یکردم و دو دستم رو رو یماخ
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 زد. ی نمه شعور داشت سرنوشت من رو با شما رقم نم  هیچنده؟ اگه  ییلوی ک ایدن گه،یولم کن د-

 

 باال انداخت.  ییابرو

 

  نیهم یتون  یم یفقط خودت آوا. اگه بخوا ،یزنه خودت  یکه رقم م یکنه، اون ینم  یسرنوشت کار -
 که...  یتون یاما نم  یبر  نجایاالن از ا

 

 زد و ادامه داد: یژکوند  لبخند

 

  چیه یوقت واسه  چیرقم خورده، ه یطور  نیکه سرنوشتت ا یکن  یهمش فکر م ،یخوای چون نم-
 . ستین  رید یچ یه یآوا، تالش کن  ستین  رید یکار 

 

  ین یفرار. با سنگ یکنه برا تیی بودم راهنما دهیجلل خالق، خالفکار ند  گرد نگاهش کردم، یچشم ها با
 آورد و گفت:   نیینگاهم سرش رو پا 

 

دست پدرمم! البته الزم   چهی . بازستم ین  یکن یکه فکر م  ینگاهم نکن، گفتم که من اونجور  یاون جور -
 نگم. یز یتونم چ  یچشم هات نم دنیبا د یعیبدم اما به طرز فج   حیبرات توض   ستین

 

 یصد و هشتاد که چه عرض کنم، س قیحقا ی هیبا ال ینی ب یم یکه تو دار  یا هیبدون اون ال فقط
 . قیشدن حقا انیزمان کنار رفتن پرده و نما   ستین ریصد و شست درجه فرق داره، د
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گنگ  داره  یگه؟ چرا همه چ یم  یپسره چ  نینکردم، ا  یتالش چیبازم ه مهیبستن دهن ن یبرا گهید
 کنم؟ یشه؟ چرا من حس خطر م یم

 

 نیخونه، از ا نیترسم کم_کم. از ا یدارم م دم،یسرعت از آغوشش خارج شدم و به سمت خونه دو با
 ماجرا! نی پسر، از کارن، از آخر ا

 *** 

 

 هفته بعد  کی

 

 در اتاق، نگاه خسته ام رو از سقف گرفتم و با کج کردن گردنم به سمت در گفتم:  یصدا با

 

 بله؟ -

 

 هیفردا  یوارد شد و گفت: خانوم جان، آقا برا  نجا،یخانوم، همون خانوم مهربون ا هیباز شد و سم  در
  کنن، ینم  یشما توجه یها یالیخ  یهم مهمه و اصال هم به ب یل یگن خ یدادن، م بیترت   یمهمون

 . نیلباس بخر نی تا بر نی گفتن حاظر ش

 

 شکل باشه.  کیلباس هامون  دیاگه قرار باشه من با اون گروه برقصم با یکردم و گفتم: ول  یاخم

 

 . نیتکون داد و گفت: با خودشون صحبت کن یسر 
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 !یبند ی خانوم، هنوز هم که من رو جمع م  هیاخم کردم و گفتم: سم دوباره

 

 انداخت.  نییزد و سرش رو پا یلبخند

 

 نداره خانوم جان، من عادت کردم.  یاشکال-

 

تخت بلند شدم و به سمت راهرو به راه افتادم و بعد هم راهم به  یباال انداختم و از رو یا شونه
 سمت اتاق ونداد کج شد.

 

 . رونی ب  احمق برو یدادش بلند شد: دختره  یدر زدن در رو باز کردم و وارد شدم که صدا بدون

 

از وقوع احتماالت چشم هام رو بسته بودم، آروم باز کردم که بلند تر داد  یر یجلوگ یکه از اول برا من
 !رونیزد: گفتم ب 

 

 یتو  یداده به اتاق منتظر آقا موندم. بعد مدت  هیو تک رونیکردم و بدون نگاه رفتم ب یکج دهن
 است؟ لهیگفت: مگه طو یچهارچوب در قرار گرفت و عصب

 

دستش قفل شد و نگاهم به سمت چشم هاش راه   یآره تکون دادم که بازو هام تو  یبه معنا یسر 
 کرد.  دایپ
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 باشه؟  یک یلباس من با اون دخترها  دی نبا یمهمون  یمگه برا-

 

و از همون  یبرم تا لباس مناسب انتخاب کن  یآره تکون داد و گفت: درسته، تو رو م  یبه معنا یسر 
 . مید یش ماونها سفار  یمدل برا

 

 کرد.  یکه خنده ا دنیاز تعجب باال پر ابروهام 

 

 ه؟یباز چ -

 

 ؟ یدون ی و از کجا م  زشونیسا-

 

 و گفت:   دیخند بلند

 

 که.  ستی الغرن، مهم ن خیکه همه شون از ب ینیبی م-

 

 انداز شد:  نیراهرو طن  یوارانه ازش فاصله گرفتم و به سمت اتاقم راه افتادم که صداش تو چندش

 

 منتظرم!  نیی پا گهیساعت د مین-
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  یخونه موندم و حاال دلم لک زده واسه   یهفته کامل تو کینثارش کردم؛  ییاتاق شدم برو بابا وارد
 د؟یخرباهاش برم  ستی تهران اما من لجباز، زشت ن  یآلوده  یهوا

 

  یم یها ک سی که پل ستیدل و روده ام واشه معلوم ن دیخوام برم خر یزشته، اما من م  یبس چرا
 .دمی اما لفتش م میشو یکردن. پس حاظر م  یزندگ  ینجور یبا ا  امیکنار ب  دی! من باانیخوان ب

 

 که. ی چیه  ستیگشتم، ن یز یچ  ییاون همه لباس دنبال مانتو نیسمت کمد اتاق راه افتادم و از ب  به

 

 یمچاله شده  یکمد مانتو ی. از گوشه میبپوش دینشسته خودمون رو با یمانتو  نکهیبابا مثل ا یا
درهم از اتاق خارج   افهیبا ق ؟ی تو چرا انگار از جنگ برگشت یی صورتم، ا یرنگم رو گرفتم جلو یخاک

: انداختمسرم  یاومدم صدام رو تو یم  نییهمون طور که از پله ها پا خانوم  هیشدم و به دنبال سم
 ن؟یخانوم، اتو دار هیسم

 

 کار؟ یچ یخوا  یو گفت: دخترم اتو م دیپر رونیآشپزخونه ب  یاز تو هوی

 

  ییسر داد و از دستم گرفت و گفت: چه بال یآروم یچروک شده م رو جلوش گرفتم که خنده  یمانتو
 سرش اومده؟ 

 

 باال انداختم که ادامه داد: یا شونه
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  یا گهیاگه لباس د  ییدن خشک شو یشه خانوم، آقا لباس هاشون رو م ینم دایخونه پ  نیا یاتو تو-
 قابلمه براتون اتوش کنم.  ای یتونم با کتر  یم نیندار

 

 ؟ی: جددیابروم باال پر یتا هی

 

همون  دنی آره تکون داد و راه افتاد به سمت آشپزخونه و من هم به دنبالش اما با د ییبه معنا یر س
 که برگشت سمتم.  ستامیدر اخم هام در هم فرو رفت و سر جام وا

 

 شد خانوم جان؟  یچ-

 

  نیترسم شما برام اتو کرد یمن از اون خانوم داخل آشپزخونه م تشیگفتم: راست یدرهم  ی افهیق با
 . نمیش  یحال، اونجا منتظر م  یتو ن یاری زحمت ب یب

 

  واریبزرگ به د ونیزی تلو یتکون داد، من هم عقب گرد کردم و جلو یکرد و سر   یآروم  یخنده   دوباره
 کاناپه لم دادم. یوصل شده، رو

 

کاناپه دراز بکشم که   یکردم و اومدم رو یآخه؟ نچ_نچ  هی ها چ  نیذارن ا یم یچرت  یها لمیچه ف ییا
کرد از خنده   یپرت شدم. با فشار دادن لب هاش سع نیی کاناپه به پا یو از رو دم یونداد ترس یدابا ص

 ؟ یینجایگفت: تو چرا ا یکنه، جد  یر ی اش جلوگ
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از   یر یبم  ی: اله دم یگرفتم تا بلند شم، در همون حال غر نی بهش رفتم و دست به زم یغره ا چشم
 شرت راحت شم.

 

برات دعا کنم تا موفق  یانتظار ندار  تی همه آزار و اذ  نیگفتم: ها؟ با ا ینگاهم کرد که عصب دلخور
 ؟ یباش 

 

آزاد  نیچهره اش کرد و گفت: نه بابا، اون وقت اگه ا ی  مهیهم ضم یباال انداخت و پوزخند ییابرو
 ه؟ یچ تیشه، آزار و اذ یمحسوب م تیبودن ها آزار و اذ

 

 کارم.  یبرم پ  یمن رو ول کن نکهیا یعن ی تیو متفکرانه گفتم: آزار و اذرو به چونه ام زدم  دستم

 

 خنده و گفت:   ری زد ز یپق

 

 ؟یچ گهید-

 

 حدقه چرخوندم.  یدور تو هیهام رو غنچه کردم و چشم هام رو  لب

 

 . یکن یم تمیاذ یشم که دار  یم یراض گهید یر ی ام، اگه تو هم بم-
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آوا زر مفت   ین یب  یبد م  ،یکن یگم بدتر م ینم  یچ یه یشد: ه   رهیبه چشم هام خ  یکرد و عصب یاخم
 نزن و چفت و بست دهنت رو کنترل کن! 

 

 

دو  یشد و تو  دهیبراش در آوردم و به سمت آشپزخونه به راه افتادم که دستم از پشت کش یزبون 
 . ستادمیوا شیسانت

 

 مونم.  یمن شتری ب قهیده دق ،یش یباال آماده م  یر  یکجا؟ م -

 

 م رو کج و کوله کردم و گفت: عه، خب برو مگه من نگه ت داشتم؟ افهیق

 

خوش حالتش زد و روش رو برگردوند. خخ بدبخت سکته   یبه موها یرو ول کرد و کالفه چنگ دستم
 نکنه از دستم.

 

م  حواسش پرته فلنگ و بستم و با قرض شش_هفت تا پا به سمت آشپزخونه پا تند کردم. د دمید تا
 ترسم.  یخانوم سرپرسته م نیاز ا یبه در زدم، از اون سر  یو تقه ا ستادمیدر وا

 

 میکه منم تصم نهیزنه و ا  یکپ اون ها باهام حرف م ستمیفهمه که من خدمتکار ن یاصال نم المصب
 کردم.  شیزندون   نجایانگار من ا  تی ترب یب دهی هم م ری گ یلینشم خ یگرفتم جلوش آفتاب 
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خانوم با تعجب نگاهم کرد. من بدتر از اون  هیبه در رفتم که باز شد و سم یگفتم و چشم غره ا یشیا
رو   یکه گوش تا گوش باز شده بود مانتو رو ازش گرفتم و بوس یو لبخند دیتعجب کردم و با ببخش 

 کمگونه اش و بعد کم_ یگرد دستش رو گذاشت رو یو قرمزش کاشتم که با چشم ها یتپل  یلپ ها
 ب هاش به خنده باز شد.ل

 

  یکردم و با آرامش تمام از آشپزخونه خارج شدم و همون طور که از پله ها شافل وار باال م یتشکر 
 نخورم. نیرفتم نگاهم رو به پاهام دوختم تا زم

 

  نیی پا بیبه پله ها کردم و همون ها رو دوباره با همون ترک  یبا ذوق دوباره نگاه   دمیباالش که رس به
 اومدم.

 

بلند و   یباال رفتم و برگشتم به پله ها نگاه کنم که صدا  یختیدوباره همون ر دمیکه رس  نییپا به
  یخودم رو کنترل نم  یحرکت رو تکرار کن نیا گهیبار د هی: به وا... اگه دیچی راهرو پ یونداد تو  یعصب

 اتاق. یکنم که به زور نبرمت تو

 

 ؟ ی شناس یکردم و گفتم: مگه تو خدا رو هم م یز یر ی خنده

 

 باال گرفت: آوا! یوارانه سر  دیگفت و دوباره تهد یز یلب چ  ریز

 

 هیحرف به سمت اتاق به راه افتادم، خخ امروز سکته کردنش حتم  یزدم و ب ییدندون نما لبخند
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 شه. ینم  بتیمرگ آرومه که با وجود من نص یتونم برات بکنم آقا ونداد آرزو   یم یر . تنها کا

 

حرکت کردم تا عوضش کنم. با آرامش کامل   ییرو تنم کردم و شلوار به دست به سمت دستشو مانتو
 توالت نشستم و زل زدم به خودم.   زیم یجلو

 

  یبرجسته ام کدوم گور  یگونه ها نیچشم هات گود افتاده؟ ه ری چرا ز ،ی_نچ آوا چقدر الغر شدنچ
 رفت؟ 

 

 یداخلش آب دهنم رو به سخت لیاون همه وسا دنیبه کشو هاش انداختم و با د  ی_غرکنان سر غر
رژ  ه،یامتحان کردن. انواع اقسام رژ لب، سا یدن واسه  یها جون م نیمامان، ا ییقورت دادم. وا
 گونه و الک! 

 

وقت. همه رو از کشو خارج کردم و   هیغش نکنم  رهی من رو بگ  یکی چه خوشملن  ،ییچه رنگا ییوا
کردم تا   یرو استفاده م گهیرنگ د  هیکردم  یزدم باز پاکش م  یرژ رو م هی  ش،یشروع کردم به آرا

 دور زدم.  هیکه از همه اشون   یوقت

 

  یآب یتو  دم،یشدور ک هی یکی رو هم مثل رژ لب  نهایرنگ و وارنگش عشق بود، ا یچشم ها خط
سر تا اون سر گونه   نیکه از ترس تمرکزم از دست رفت و خط چشم از ا یدر باز شد و من هویکه  میبود

گرفتن گفتم:   یمن کم_کم چشم هاش رنگ تعجب م  دنیکه با د  یونداد عصب  دنیام کش اومد. با د
 وم؟ه

 

 : د یخودش اومد و غر به
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 سه ساعت؟  یکن  یم یچه غلط-

 

 شده نه سه ساعت.  قهی به ساعت اتاق کردم و گفتم: جون تو همش چهل و پنج دق ینگاه

 

 روش و  گفتم: دمیو اومد سمتم، دستم رو گرفت که محکم کوب دیرو به صورتش کوب دستش

 

 ؟ یکن یکار م یعه، چ-

 

 به زور ببرمت.  خوامی _چپ نگاهم کرد و گفت: مچپ

 

  یعیرد خط چشم به اون ضا دنیکردم، با د نهیبه صورتم داخل آ یبهش رفتم و نگاه یغره ا چشم
پاک کن پاکش کردن. پوف ونداد که بلند شد   ریو شروع کردم با ش  دمیکش ینیه  دم،یپوست سف یرو

 آقا؟ یکش یپوف م  ه؟یزدم و گفتم: چ  یلبخند

 

 شم. یم وونهینگاهم کرد و گفت: آوا بلند شو دارم د زار

 

 نکردم. شی کردم و گفتم: اما من هنوز آرا ینچ

 



 نیست ساده 

203 
 

لب   ریز یا  یبهش رفتم و وحش یپرت شدم، چشم غره ا یصندل   یکه از رو دیسرعت دستم رو کش با
 حواله اش کردم.

 

 خوشگل خانوم. ،یخوشگل  یجور   نیزد و گفت: تو هم ی حرص  لبخند

 

 زدم. ییدندون نما لبخند

 

 شم.  یخوشگل تر م  شیبا آرا دونم، اما یاون رو که خودم م-

 

دادم، هرچند   ریرژ لب که االن گ هی نکردم جز  یشیرفتن آرا رونیب  یعمرم برا یوقت تو  چیمن ه حاال
 . ارمیمجسمه ابول هول رو در ب  نیخوام حرص ا یدونم ته تهش م  یکه خودم بهتر م

 

دو ساعته که حاظر و آماده  قا یبگذر من دق  رشیاز خ ایب یکه دوسش دار  ی : آوا، جون هموند ینال
 . میمنتظر جنابعال

 

  یروان م ی گن زمان مثل آب یچرا من حس نکردم؟ م ،ی باال انداختم و خندون گفتم: عه جد ییابرو
 گذ...

 

 وارانه حرفم رو قطع کرد: آوا!  دیاش درهم رفت و تهد افهیق
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جا   یآغوش ونداد یجدا شد و تو  نیکه پاهام از زم نمیبش  یصندل  یزدم و خواستم رو یح یمل  لبخند
 شد.   یگرفتم که با سرعت از اتاق خارج م

 

 : دم یو غر دمیاش کوب نهیبه س یمشت

 

 .نیی چغندر من و بذار پا یهو-

 

  یشب شد دختر. نم   ؟یلفتش بد گهیکرد و گفت: عه، نه بابا! بذارمت که دوباره دو ساعت د ی_نچ نچ
 . یخودت کرد وفتهیاتفاق ب نیخواستم ا

 

 زور نزن. زارمتی و گفت: نم  دیهوا تکون دادم که خند یتو ییو پا دست

 

و با   دمیسرم کش یگردنم رو رو  یبه صورتم شال رو یبهش رفتم که با خوردن باد سرد  یغره ا چشم
 نگاهش کردم.  رهی پوکر خ افهیق

 

به داخل پرتم   یگذاشت و در رو برام باز کرد و با فشار  نیزم یمن رو رو مید یکه رس نی ماش یجلو
 کرد.

 

 . شعوریگرفته ب ری : انگار اسدمیکردم و غر یآخ
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 االن. یر یزد و گفت: خود اس یلبخند

 

 در راننده باز شد و کنارم جا گرفت.  یرو بست و بعد مدت  در

 *** 

 

توجه به   یشدم و ب ادهیت پ با سرع دادی م ریها که نشون از تموم شدن مس  کی الست غیج  یصدا با
 مشت هاش قرار گرفت.  یشد و تو دهیها حرکت کردم که دستم از پشت کش نیتریونداد، سمت و

 

  ری : تقصدی فشار داد و غر شتریبکشم که ب  رونیدست هاش ب  نی کردم مچم رو از ب یکردم و سع  یآخ
 . نمیبب وفتیمنه که آزادت گذاشتم، راه ب

 

  یداد که کم_کم داشت اشکم در م یالمصب انقدر فشار م  د،یکش یولم کنه دستم رو م نکهیا بدون
 خوره. یبهش برم  یر ی خواد بم  یگم دلم م یکنم. پسره مزخرف بعد م ینم هی هم گر رمی اومد اما بم

 

مغازه   یتو  یپسر جوون  دنیکلمه به داخل پرتم کرد. با د  یواقع یو به معنا ستادیوا  نیتریو هی پشت
انداختم. صداش بلند شد: به به آقا کا... ام   نییکردم و سرم رو پا یبود اخم رهیا لبخند بهمون خ که ب
 بود؟  یاسمت چ  زهیچ

 

االن مثال دوست   نیشدم. وا ا رهی خ  یگرد شده سرم رو باال آوردم و به ونداد عصب ییچشم ها با
 دونه؟  یونداده؟ چرا اسمش و نم

 



 نیست ساده 

206 
 

  یها تو یلبش نشوند و گفت: تازگ یرو یکه از نگاه متعجبم کالفه شده بود، لبخند مسخره ا ونداد
 نگرفته. ادیکه هنوز اسمم رو  نهیآقا آشنا شدم، ا نیپاساژ با ا

 

 اومد؟  ادتیبرگشت سمت پسر و ادامه داد: ونداد بودم،  بعد

 

  یوا خب االن مثال پسره اگه نم  اومد نگاه کردم. یکه واسه پسر م  ییدهن باز به چشم و ابرو با
 گفت؟ یم گهیاسم د ه یشناختت چرا داشت 

 

با اسم   یعنیداره؟  یا  گهیاسم د  یعنیکارن! نه چرا کارن؟  نی... کا مثل کامران، کاوه، کا... کا... هکا
کارن  یعنیگه؟  یکارنه؟ نکنه خود کارنه؟ داره به من دروغ م شیاسم واقع ایکنه؟   یکارن داره کار م
 از دست بابام در رفته؟  ی که دنبالشن و حاال به راحت هیهمون خالفکار

 

  یانتخاب کن یتون  یزد و گفت: تو م  یکردم که لبخند مسخره ا یباز داشتم نگاهش م  ی. با دهننیه
 گپ بزنم.  کمیدوستمون  نیآوا. برو لباس ها رو نگاه کن منم با ا

 

 تکون بدم و به سمت لباس ها پرواز کردم. یشک بودم که با همون دهن باز سر  یتو انقدر

 

راحته   یلیصدا خ   رییهمون کارن باشه پس چرا صداشون باهم فرق داره؟ وا آوا تغ نیاگه ا خب
که مثال من   یک یشه  یچهره هم راحته. عه، پس بگو چرا انقدر مهربونه ها، مگه م ریی همون طور که تغ

 . گهیشه د ی قدر آدم باشه و آزادم بذاره؟ نمان دهیرو خر
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که من رو از دست   ستین یسی پل پیاک گهید یعنیهمه مدت خودش کنارم بوده؟  نیا یعنی شیا
رو   نیرو باور کردم ها. مگه من ا هی ها نجات بده؟ اه اه! چقدر اسکول بودم که حرف اون کارن قالب نیا
 کنم!  یزنم شتکش م یم ارم،ی ن ریگ

 

که از غزا همون کارنه چشم   یباال گرفتم و به ونداد  یسر  شدی م  کیکه بهم نزد ییقدم ها یصدا با
 ؟ یانتخاب کرد یز ی باال انداخت و گفت: چ ییغره رفتم. ابرو

 

 الدنگ! ره،ی نقشش فرو م یلب گفتم: چه خوب هم تو  ریکردم و ز یغروچه ا دندون

 

 د یچی خلوت پ یاون مغازه  یرو گرفت که با شدت پسش زدم و دادم تو دستم

 

 به من دست نزن!-

 

 ... دی! من خریا کارهی رفته چ ادتی نکه یکرد و کنار گوشم گفت: مثل ا یظیغل اخم

 

 اش قرار دادم و با شدت به عقب هلش دادم نهیس  یدو دستم رو رو کف

 

من که   ؟یگ یرو م نیا یدستتم که ه ری! ببند، مگه من زدمتیخر دمتیگه خر یبرو بابا، همش م-
 .ادی ! ازت بدم مید یمال رهی و سر همه مون ش  یدونم تو کارن یم
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 شد و لب زد: آوا!  رهیبهم خ  ناباور

 

 نه. یو بگ  یتالش کن  یخوا  ینم  یحت نی زدم و گفتم: بب  یپوزخند

 

بدل شد، وسط خنده هاش گفت: واقعا فکر   یلب هاش نشست و بعد به خنده ا یرو  ی_کم لبخندکم
کوچولو. منم مسلما   یدون  ینم یچی نکن اما هنوز ه یخوا یباور کن م یخوا یمن کارنم؟ م یکرد
 !یش  یگم بهت، خودت آروم_آروم متوجه م ینم

 

 .می بر دیکه با یچپ نگاهش کردم که گفت: بهتره زودتر لباس مورد نظرت رو انتخاب کن چپ

 

  یکدوم رو نم چیگفتم: نچ! ه عی نگاه کردم و سر یبراش در آوردم و به تمام لباس ها سر سر  یزبون 
 خوام. 

 

تنوع   نیشتریو ب  نیپاساژ بهتر نی ا یو متعجب گفت: خانوم من تو  دیفروشنده باال پر یابرو یتا هی
 لباس ها رو دارم. 

 

به   یفت: اگه خودت انتخاب نکن شدم که گ رهیباال انداختم و سرتقانه به ونداد کالفه خ یا شونه
 دم. یرو سفارش م یک یخواسته خودم 

 



 نیست ساده 

209 
 

به   یز یونداد بلند شد که چ یحرکت کردم. صدا  یباال انداختم و به سمت در خروج یهم شونه ا باز
دستش گرفته  یفروشنده گفت و همراه من از مغازه خارج شد و همون طور که دوباره دستم رو تو

 اد.راه افت  نیبود به سمت ماش

 

 ؟ یگفتم: پس لباس چ متعجب

 

 بفرسته.  خوادی زد و گفت: سپردم به فروشنده هر کدوم رو که م یژکوند  لبخند

 

 بپوشم نه فروشنده.   دیمن با ی: ولدمیکردم و غر یاخم

 

 خانوم!  ستمیباال انداخت و گفت: بنده معطل شما ن یخودم شونه ا مثل

 

 عقب پرت کردم که اخم هاش درهم شد.  یصندل یخودم رو رو   یبهش رفتم و عصب یغره ا چشم

 

 ابونیخ یسرعت ممکن تو نیبود که با باالتر یعصب  ینگفت و سوار شد؛ اما انقدر  یز یاون حال چ با
لب اشهدم رو   ریانداختم و ز  نییالزم بودم سرم رو پا  ییکرد و منم که از ترس دستشو یحرکت م
 خوندم. 

 

که از خودم سراغ داشتم از  یسرعت  نیلبم رو محکم گاز گرفتم و با باال ترها   کی الست غیج  یصدا با
 .مارستانی داره بره ت ازی است ن وانهید اروی نیزدم و به سمت خونه پا تند کردم، ا رونی ب  نیماش
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شب   دیدادم. اوف، زنده موندم حاال با هیاتاقم و به در تک یتو  دمیتوجه به نگاه خدمتکار ها چپ بدون
 سپاسگزار خدا باشم.و روز 

 

  رمی آرامش بگ کمیبالشت نرمش فرو کردم تا  یو سرم رو تو دمیتخت با همون لباس ها دراز کش  یرو
 .لرزهیهنوز هم دست و پام م 

 

 کرد.  یکه کارن بودنش رو پنهان م  هیآرزوم مردن آقا ونداد نیبزرگتر االن

 

××× 

 

 از چشم هام رو باز کردم و داد زدم: بله؟  یک یکه به در خورد  ییتقه ها یصدا با

 

آقا   ن،ی ومدیشام ن  یو برا نیخواب بود  شبیخانوم بلند شد که گفت: خانوم شما د هیسم یصدا
 . نیصبحونه بخور نیای ب گنیم

 

 خونه پالسه.  یدونم همش تو یکه من م  ییشما کار و بار نداره؟ تا جا یآقا نی: ادمیغر

 

باز   ای یایم  ایبه شما بگم آوا خانوم! حاال هم   دیشد: همه کارهام رو نبا ونداد از پشت در بلند یصدا
 .یهم دار  یادیز یبه انرژ   ازیو ن هیبه زور ببرمت؟ در ضمن امروز روز متفاوت
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 هم الزم نداره. یا یانرژ   نیهمچ  دنیرقص قهیبسته گفتم: سه دق یکردم و با چشم ها یاخم

 

 بلند شد شی عصب یصدا

 

 ام؟ ی ب  ای یایآوا، م-

 

 شدم.  دار ی: ب دم یاز جام بلند شدم و نال یحالت زار  با

 

 به من بلند شده از تخت انداخت و گفت:  یباز شد و ونداد نگاه در

 

 فرستم. یم شگریآرا  هیراحت شد. برو حموم که برات   المیحاال خ-

 

 ندارم! یاز یاون دختر ها، من ن  یکردم و گفتم: بفرستش واسه  یاخم

 

سرم   ر یو بعدش خ  رمیبگ  یدوش هینثارم کرد و دوباره در رو بست. به سمت حموم رفتم تا  ییبابا  برو
 صبحونه بخورم.   نییبرم پا

... 

 

نگاهم رو حواله خودم کردم. همون لباس رو تن کرده   نیکه به در اتاق خورد آخر یتقه ا یصدا با
روش نذارم چون فقط رژ قهوه   شی چهره داشتم البته بهتره اسم آرا یهم رو یکم یلیخ  شیبودم و آرا
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 هم یرو بدتر کرده بود. هرچ  دم یوضع صورت رنگ پر نیبودم و ا دهیلب ها مال یرو رو یرنگ یا
  ادیت فرستاد، در رو قفل کردم و اصال هم اجازه ندادم برو داش  شگریروکه حکم آرا یونداد خانوم 

 دختر ها. شی داخل، تا آخرش خسته شد و رفت پ

 

 خانوم وارد شد.  هیباز شد و سم  در

 

 . نییپا  نیایب عیخانوم جان، مهمون ها اومدن و آقا گفتن سر -

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 

 صبح استرس گرفتم. شدم، از  ینجور یدونم چرا ا یخانوم، نم  هیسم-

 

 و گفت:   دیبه روم پاش  یلبخند

 

 .نیشه خانوم بد به دلتون راه ند  ینم یز ی چ ده،یرنگتون هم پر-

 

اومدم   نییباشه تکون دادم و پشت سرش راه افتادم و از اتاق خارج شدم. از پله ها پا یبه معنا یسر 
کردم و با سرعت به سمت دختر ها که با اون لباس   یمن. اخم ینگاه ها زوم شد رو یکه همه 

 داد زدم:  کیموز  یصدا  یبودن رفتم به خاطر بلند ستادهیوا یگوشه ا عشونیضا
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 ن؟یآماده ا-

 

حرص دادن و غر_غر   یاکتفا کردم، انقدر حالم بد بود که حال و هوا یتکون دادن منم به خوبه ا یسر 
 کردن نداشته باشم. ونداد با لبخند اومد سمتم و دستم رو گرفت و گفت: 

 

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر-

 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 

 . ارمیکنم االنه که باال ب یدونم، حالم بده، حس م ینم-

 

 زد و گفت:   یمهربون لبخند

 

 شه.  یتموم م  زیشه، امشب همه چ یتموم م -

 

من زوم   یاز سالن رفت و چشم ها  یداد و به گوشه ا لمیتحو یتعجب نگاهش کردم که باز لبخند اب
  ی جا چه غلط نیا ه؟یکارن ک نی. پس استیکرد، نه بابا ونداد کارن ن یشد که با لبخند نگاهم م یکارن 
 مشبا یگه همه چ یخواد لوشون بده که م یم دهی کنه؟ نکنه ونداد بزنه بکشتش؟ نکنه فهم یم

 شم.  یم وونهینه دارم د ییشه، نکنه منم بکشه. وا  یتموم م
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کنار رفت و ما هم اون وسط   تیکرد، جمع  ی که ما رو به وسط سالن رفتن دعوت م یج  ید یصدا با
  بیو غر بی شد که عج   یبه رقص و نگاه من زوم کارن می . با پخش شدن آهنگ شروع کردمیجا گرفت 
 کرد.  ینگاهم م

 

 . یرقص  یپروانه وار م ،ینقص  یب  دمیشن

 

 . یترس ینم  یاز عاشق  ،ی چرخ یدور شمع م به

 

 . ییایدن شی کل آرا ،ییبایز  دمیشن

 

 . یشمس میدر تقو یچکسی مثل تو ه دیآ ینم

 

 . دندیکش  ییبایز یاز تو عکس شهرزاده  همه

 

 .دندیلحظه تو را ند ک ی یگفتند و حت  همه

 

 . دندیمن فقط، وصف حال تو را شن ریغ همه

 

 . دنیبود مانند د  یک دنیکه شن  دنیشن
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 یقبل زل زده بود به من و من چه سخت نگاهم رو ازش گرفتم تا حواسم پ یلبخند، متفاوت از سر  با
 دخترها.  نیا یواسه   نیهمه تمر نیکارم شه و گند نزنم به ا

 

ها  نی ا ی. مگه اسکولم واسه ستادمیواتموم شدن آهنگ، دختر ها خم شدن اما من صاف  بعد
 زد؟ بش یعه، کجا غ   ست؟یدوختم که کارن بود، اما... چرا ن  ییهم بکنم؟ نگاهم رو به جا میتعظ

 

شد و  دهیو من متفکر در حال کناره رفتن بودم که دستم از پشت کش میرقص خارج شد ستیپ از
 من از محوطه خارجم کرد و گفت:  یها یبر  یشد که بدون جواب به کجا م ینگاهم زوم ونداد

 

 . خب؟یباهاش بر   رونیکارن اومد ب   یرو بزار کنار و نگاه کن تا وقت یآوا، امشب سرتق  نیبب -

 

 گفتم:  متعجب

 

 ها؟-

 

 لب گفت:  ری کرد و ز ی ا یعصب یخنده  تک

 

 شه.  یهات تنگ م  یوونگید یدلم واسه -
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  یبق معمول باز شد که دستم رو ول کرد و همون طور که عقب_عقب باغ رو ترک ماز تعجب ط دهنم
 کرد، لب زد: 

 

 حاال وقتشه. -

 

بابا سوال هام  یاون باغ خوفناک. ا یمتعدد رها کرد تو یگنگ و سوال ها ی رفت و من رو با ذهن 
بدنم رو   یرز ل دیکه وز یهم بهشون اضافه شد. با باد سرد دهیسر به فلک کش یکم بود درخت ها

 نیا ی بابا حاال االن تو یشه برم تو؟ ا یمن سردمه، نم شیگرفت و دست هام دورم حلقه شد. ا
پاهام تکون   یع یها. اما به طرز فج یکن یم یلجباز  شهیحرف گوش کن آوا؟ هم  یتو شد  تیضعو
کنم. آب دهنم رو قورت دادم و سرم   دایپ ییخوفناک رها یسرما و درخت ها ن یخورد تا من از ا ینم

و   دمیکش یبنفش  غیپاهام ج  ی جلو یانداختم تا حداقل کمتر بترسم که با موجود ترسناک  نییرو پا 
بهش کردم که   یپا تند کردم تا از دست اون سوسک چندش فرار کنم. به عقب برگشتم و نگاه عیسر

 گفتم:  غومیج  غیبلند و ج  یکردم و با صدا یپشت سرم راه افتاده بود. اخم

 

 ؟یایچه مرگته؟ چرا دنبالم م-

 

به راه  غ ی _جغ یدرازش خودش رو بهم رسوند و من دوباره با ج یسرجام که با همون لنگا ستادمیوا
 افتادم. دوباره به عقب برگشتم و نگاهش کردم، در همون حال گفتم: 

 

به من ولم کن   یداد یر یبهشت بود ها، گ ایمملکت انقدر مثل تو کنه بودن االن دن نیبابا اگه مسئول -
 .ستمی به خدا من خوشمزه ن 
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بگم و دست به سر    یجسم محکم برخورد کردم که باعث شد آخ هیتموم شدن حرفم با ضربه به  با
 بود گفتم: رهی کارن که با لبخند بهم خ دنینگاهش کنم. با د رغضبیم

 

 جلوم؟  یایکنم؟ چرا م  یدارم از سوسکه فرار م  ین یب  ینم-

 

کش اومد و با دست به پشت سرم اشاره کرد، با تعجب برگشتم عقب و با   شتر یلبش ب یرو  لبخند
و ناخودآگاه از سر و   دمیکش یفرا بنفش  غیشد ج  یم کم ی سوسکه که مثل قاتل ها داشت نزد دنید

 کول کارن باال رفتم تا دستش بهم نرسه.

 

 آخ کمرم.  ؟یکن یم کاری دختر چ ییآ-

 

 سرش و گفتم:  یتو  دمیکوب  رمی چشم از سوسکه بگ نکهیا بدون

 

 ام؟ همش پنجاه و هفت.  لویحرف نزن، مگه من چند ک سیه-

 

 رو کج کرد و چپ_چپ نگاهم کرد.  سرش

 

 جات راهته؟ -

 

 کارن دوختم:  یرو از سوسکه گرفتم و به چشم ها نگاهم
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 ها؟-

 

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 

 ؟ یبغل من، راحت یتو یاومد-

 

  یینگاه به پاها هیرفت و  دینگاه به سوسکه که کال راهش و کش هیدهنم رو قورت دادم و متعجب  آب
که  نیخندون کارن کردم. اومدم پاهام رو بذارم زم ینگاه به چشم ها هینبود و  نیزم یرو گهیکه د

 دستش حلقه شد دور کمرم و کنار گوشم گفت: 

 

 کجا کوچولو؟ -

 

 کردم و گفتم:  یاخم

 

 خوام برم؟  یخونمون، کجا م -

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 

 اونم به موقعش. -
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آغوشش   یگرومب_گرومب قلبم که کم تو یاز صدا آغوش کارن ناراحت نبودم، یاز بودن تو من
  نکهیهاش شده، از ا تی قرار حما ی بفهمه دلم چقدر ب نکهی. از ادمیترس یکرد م ی داشت دستم رو رو م

 که همش درحال حرص دادنش بودم.  یبفهمه بهش عالقه مند شدم. اونم من

چونه ام نشست و چشم   ری انداختم که انگشت هاش ز نییقرار گرفت، سرم رو پا نیزم یرو پاهام
 کرد.  دایهام به چشم هاش راه پ

 

 دختر.  رهیگ یتو و خجالت؟ خندم م -

 

  یمشک زی چ  دنیافکار بودم که با پر نیهم ینپرونم بهش، تو یز یچ هیهام رو بهم فشار دادم تا  لب
 کارن دور شونه هام حلقه زد. یو اومدم فرار کنم که دست ها  دمیکش یغیدوباره ج  واریاز د یرنگ

 

 . ستی ن یز یچ-

 

 اش چسبوند و کنار گوشم گفت:  نهینگاهش کردم، سرم رو به س متعجب

 

 دونم آوا خانوم! یمن م-

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب
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 رو؟  یچ-

 

 نگاهم، آروم گفت:  دنیدر دزد یرو باال آورد و من سع سرم

 

 ؟یدوسم دار -

 

 مجسمه بمونم، با سرعت پسش زدم و گفتم:  نیع نتونستم

 

 جمعش کنم ها. ومدمی رو جمع کن تا ن  تیی ایخول یافکار مال نیا ؟یچ یعنی-

 

 گفت:  مهربون

 

 بهت بگم.   دیتونم، با ینم-

 

پنهان شد که با نوازش    یشد و سر من در آغوش کارن کی پوش بهمون نزد اهیاون س یاومدم بگم چ تا
 در آروم کردنم داشت.  یکمرم سع 

 

 .میقربان آماده ا-
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 یکه تو یسرم رو بلند کردم و به مرد یبه نشونه خوبه تکون داد و اون موقع بود که کم یسر  کارن
اه کردم و  ها جا خوش کرده بود. متعجب به کارن نگ سی رنگ و ضد گلوله پل یلباس مخصوص مشک 

 گفتم: 

 

 ن؟ ینجاتم بد نیاومد نی... هسهیپل نیها؟ قربان؟ اصال ا-

 

 آره تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر  کارن

 

 بود. وفتادهین  یچون از اول اتفاق میشما رو نجات بد میومدیالبته که ن-

 

 گفتم:  روونیح

 

 اما ونداد...-

 

 زد و گفت:  یلبخند

 

 حرف ها رو نداره آوا خانوم.  نی که ا یمامور مخف هی-

 

 باعث به خنده افتادن کارن شد:  نیکه ا  رمیباز نگه داشتن دهنم رو نگ یجلو نتونستم

 



 نیست ساده 

222 
 

 مگس نره توش. -

 

 خواست و جواب. ینتونستم اخم و تخم کنم، فقط و فقط دلم سوال م یحت

 

بده   صینتونست تشخ یکس یتو برام کم بود ونداد هم اضافه شد؟ چجور  تی کارن؟ هو یچ یعنی-
 ه؟یپس ک  ست؟یونداد ن

 

 کرد و گفت:  ینچ نچ

 

سرهنگ  لیببرم و تحو  نجایخوام تو رو از ا  یاگه زنده موندم بگم؟ االن م  تی شه بعد مامور یم-
 بدمت. 

 

 چهره ام رو پوشوند و سرتق گفتم:  یاخم

 

 . امیجا نم چیمن ه-

 

 کرد و گفت:  یاز من اخم  بدتر

 

 قولم بزنم. ری نذار ز-
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 نه تکون دادم و گفتم:  یبه معنا یسر 

 

 رم. یجا نم  جیرم، من ه  ینم-

 

 اسمم رو زمزمه کرد که بدتر گفتم:  سرزنشگرانه

 

 ... رم. ین... م  یخودت رو هم بکش-

 

 موهاش فرو کرد و گفت:  نیدستش رو ب  کالفه

 

 هیخونه مسلح ان و حداقل  نیا یتو یکله گنده ها یدختر همه  ؟یبرات بوفته چ ی اگه اتفاق-
 راهت رو بکش و برو.   ایمسلح تر دارن. ب گاردیباد

 

 هام رو بستم و ناخوآگاه لب زدم:  چشم

 

 ؟ یچ ادی سرت ب ییاگه بال ؟یتو چ-

 

  یقرار گرفتن تو ری زدم و همه هم تحت تاث  یقلبم م یخودم نبود حرف هام، همه اشون رو از رو دست
فکر هم نکردم چرا انقدر آرومه با   ینکردم، حت یآرومش توجه  یبود. به چشم ها  یزمان یاون بهره 

 حرف. لب زد:  نیا
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 شغلمه!-

 

 بغض ازش فاصله گرفتم و گفتم:  با

 

 رم کارن.   یمن نم-

 

رو که پشت    ییها یهاش رو و من چقدر خواستم اون نگران یتا نشون نده نگران بست چشم
 کرد. یکتمان م شیری پذ تیمسئول

 

 دستش هاش گرفت و گفت:  یرو تو دستم

 

 ؟ید ی. قول میبر  دیاگه بهت گفتم برو با یطی تحت هر شرا-

 

 اسمم رو به زبون آورد.  ینه تکون دادم که عصب یبه معنا یسر 

 

منتظر دستور فرمانده اش بود و دوباره نگاهم رو به کارن    یکه کنار   اهپوشیبه همون مرد س مظلومانه
 منتظر دوختم.

 

 دم. یتونم، قول نم ینم-
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 االن برو.  نی پس هم-

 

 کردم و گفتم:  یاخم

 

 ولم کن بابا.  ،ید یکه به من دستور م یهست یک-

 

 . یبه حرفم گوش کن  دیبا ،یست منه و تو هم دختر سرهنگ هستاالن د تی مامور نیا-

 

 نه تکون دادم و گفتم:  یبه معنا یسر 

 

 .یبخوره پس کلت تو که فقط همکار  تی مامور-

 

 : دی نال یکرد و حرص  یپوف

 

  تمیهو نکهیا یام و برا یکنم؟ دختر من مامور مخف  یرو ازت مخف  یز یچ هی ی روز  هیشه   یم یعنی-
و   یدست بد قضا توعه موش چموش تا ته ماجرا رو در آورد یول  مینگفت یبه کس  یز یفاش نشه چ

 باز شده.  تیمامور نیاالن هم پات به ا

 

 زدم و گفتم: ی حرص  لبخند
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 . یست یاز اول هم مشخص بود که خالفکار ن-

 

 دادم:  ادامه

 

 مونم.  یحاال هم م-

 

کرد. اون هم که  یاشاره ا ستادهیکرد و به مرد گوشه باغ که با فاصله از ما وا یقروچه ا دندون
با همون لباس   ییمرد ها یگفت و بعد مدت یز یدستش چ یتو میس یموضوع رو درک کرده بود با ب 

 به داخل پرت شدن. با تعجب گفتم:  اطیپشت ح  واریمخصوص از در و د یها

 

 شدن؟  یدم در چ  ینگهبان ها-

 

 کرد و گفت:  یم اخ کارن

 

 کردن.  هوششونیداره؟ ب یدوتا نگهبان چ -

 

 مرد بلند شد:  روونیح یکه صدا ومدین رونیحرفش از دهنش ب هنوز

 

 خبر ورود ما رو داده.  یهوشیاز نگهبان ها قبل ب  یک یقربان، -
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 و بلند گفت:   دیاز جا پر یعصب کارن

 

 بردار.  یگوشه کنار ها بمون آوا، امشب رو دست از لجباز  نیهم-

 

هام پشت سرشون راه افتادم  یها و کنجکاو  یاز دستور هاش و نگران یدور شد حرص یکه کم یوقت
 و گفت:  یکنار  دیبه سمت داخل. هنوز وارد نشده بودم که ونداد از در خارج شد و دستم رو کش

 

 بمون. یعنیگه بمون   یآوا، م یچقدر سرتق-

 

 گفتم:  متعجب

 

 ؟ یدیها؟ از کجا فهم-

 

 تا دورم کنه گفت:  دی کش یکرد و همون طور که دستم رو م یاخم

 

 دخ... میبر  ایحرف هاست؟ ب  نیاالن وقت ا-

 

  د؛یآغوشش کش یکه من رو تو یونداد و دست یحرف قطع شده  د،یچ یفضا پ یکه تو یگلوله ا یصدا
 بکشم. یغ یبلند ج یهمه و همه دست به دست هم دادن تا با صدا
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 گفت و آروم گفت:  یآخ ونداد

 

 آوا، ب...برو. -

 

در  یکه با اسلحه جلو  یمرد  دنیتعجب نگاهش کردم و سرم رو از آغوشش خارج کردم، با د با
دوم  یگلوله  کیشل یصدا یکه تو دمیکش یا گهید غیبود و سر تفنگش رو به ونداد بود ج  ستادهیوا

  کیشل یکشوندم. با صدا نیآغوشش فشرد و همراه خودش به زم یکه من رو تو یگم شد و ونداد
موهام نشست و   یجون گم شد. دستش نوازش گونه رو یآغوش ونداد ب  یسرم تو ولهگل یبعد
 به لرزه در آورد. دنیشن  یگوشم رو برا یمقطعش پرده ها یصدا

 

 بگم؟ یز ی چ...چ  هیشه  یآوا، م-

 

لب هاش داغ شد و بعد گرماش به سلول_سلول  یم از گرم قهیزمزمه کردم که کناره شق یآروم  ی آره
 . دیبدنم رس

 

 مدت عا... عاشق ذره ذره. نیدوستت داشتم، ا-

 

 و دوباره گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 

 کارهات شدم. -
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 رفت.  ینداشت و به سمت بسته شدن م یکه رمق یقل خورد به نگاه نگاهم

 

... تا  رمیو از...از سرهنگ اجازه بگ  امیب  یلعنت... لعنت تی ما...مامور نیخواستم بعد... بعد ا یم... م-
 . تی خوا...خواستگار  امیب

 

 نگاهش کرد و خواستم بلند شم که اجازه نداد و گفت:  متعجب

 

 تو نرو.  می بلند نشو، من که رفتن-

 

 آروم گفتم:  رم،ی هق هق خفه ام رو بگ یجلو نتونستم

 

 ونداد.  ستمیبه مردنت ن  یهم باهات سر لج داشتم، اما راض یهرچ-

 

 باز گفت:  مهین یقورت داد و با چشم ها یدهنش رو به سخت آب

 

 کاوه، بهم بگو کاوه.-

 

 نینش بود ااگه ضدگلوله ت دی لباس ساده اش نشست، شا یهام رو بستم که قطره اشکم رو چشم
 شد.  ینم
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 کاوه. -

 

 کرد:  زمزمه

 

 جان دل کاوه؟  دم،یباالخره شن -

 

 . رمیام رو بگ هیگر یبلند شدن صدا یجلو نتونستم

 

 .یمون  یکاوه، تو زنده م-

 

 کرد.  یرو نوازش م شونمیپر یموها دستش

 

 ؛یمرگ...مرگم رو کرد ی. خودت آرزوستمی ن یفهمم که موندن...موندن یم زم، یرم... عز...عز یم-
 دم.  یآغوش عشقم... دارم جون... م یو چند بار و من چقدر خوش...بختم که تو نیچند...چند

 

 از آغوشش جدا شدم و داد زدم:  دیسرمون رس یکه باال  یمرد یصدا با

 

 زنده بمونه!  دی . بانیآقا، کمکش کن-
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بودنش  یانرژ  یکه با همه ب ی پزشک وارد شن و کاوه ا نیدرخواست داد مامور مشی سیبا ب  مرد
  یشد و من چه ب  رهیدراز شده ام گذاشت، به چشم هام خ یپاها یخودش رو کشوند و سرش رو رو

آغوشم داشت   یرحمانه اعتراف به عشقش کرد و حاال تو یکه ب  دمید یرو م  یطاقت داشتم مرگ کس 
شدم و   یحرص دادنش دلتنگ م  ی. هرچه قدر هم که دوستش نداشتم اما ته دلم براادد یجون م

 شد.  یم یگونه هام جار  یمحابا اشک از رو یچه ب  ستیاصال ونداد ن دمیحاال که فهم 

 

 اشکم رو پاک کرد و گفت:  یلرزونش دراز شد و قطره ها یها دست

 

من...   ینا...نازت که بر... برا یم ها... چش... چشفی... خوش...خوشگل خانوم؟ حهیگر یچ یبرا-
 بباره. 

 

 گونه ام نگه داشتم و با هق هق گفتم: یرو رو دستش

 

به مرگت   یراض  یهست یک دمیحاال که فهم  ؛ی. نگو لعنتیکن یحالم رو بد م  شترینگو کاوه، نگو ب -
 .ستمین

 

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 

 خو... خوش بختم.  ی لی... خیاما... من خ-
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گونه  یدستم که رو ریکه از ز یو بعد دست دیکش ی قیتار و پود لباسم فرو برد و نفس عم یورو ت  سرش
 از خودم جداش کردم:   غی _جغیشدم و بعد با ج  رهی به دستش خ روونیام بود سر خورد، ح 

 

به مرگت نبودم   یکنم که راض  تی راض  یبمون لعنت ،یش  یخوشبخت نم ینجور یکاوه؟ کاوه؟ نرو، تو ا-
 من...

 

جون کاوه از پاهام جدا شد و من در   یدور شونه ام حلقه شد و جسم ب  یهقم باال گرفت؛ دست هق
 اش فشرد و کنار گوشم لب زد:  نهی داد. سرم رو به س ی خون م  یفرو رفتم که تنش بو یآغوش کارن

 

 . زدلمینگاهش نکن عز-

 

 : دمیرو چنگ زدم و نال  راهنشیپ

 

 به مرگش... نبودم.  ی. راض رهی خواستم بم یتم... نمخواس  یمن نم-

 

 زمزمه کرد:   یکه آخش تا نصفه از دهنش خارج شد رو فرو خورد و به سخت دمیبه بازوش کوب یمشت

 

 دونم. آروم باش کوچولو، آروم.  یم  زم،یدونم عز یم-

 



 نیست ساده 

233 
 

  یکرد گرفتم و ازش جدا شدم، اون موقع بود که نگاهم زوم بازو یرو که کمرم و نوازش م دستش
 شد گفتم:  یم شتریکه لحظه به لحظه ب   ییو با اشک ها دمیکش ین یشد. ه شی خون

 

 .یخورد ری کارن، تو ت-

 

 کرد و گفت:   یتلخ ی خنده

 

 . میپسر گل و گالب رو از دست داد هیو  میکه همه اشون رو گرفت  نهی. مهم استیمهم ن نیاالن ا-

 ؟ یبوفته رو با دست گرفت و لب زد: دوسش داشت ن یزم یکه قل خورد تا از گونه ام رو یاشک

 

 اگه اون هم لباس ضد...   دی. شارهی بم یطور  نینبودم ا یکردم و گفتم: نه. اما راض یاخم

 

  تیخودت رو اذ ش،ی لبم نشست و صداش کنار گوشم شد منبع آرامش: ه ی اشاره اش رو انگشت
 نکن. 

 

دستت بد داره خون   م؟یبر میتون یحاال م ن؟یافتاد و گفتم: همه رو گرفت  شی به دست زخم نگاهم
 .ادیم

 

به زخمش کرد و همون طور که دستش پشت کمرم حلقه بود به جلو هولم داد و گفت:   ینگاه مین
 نبود، قرار نبود کاوه بره! ندی خوشا  ادیاما ز یتموم شد. به خوب  تیمامور
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 وارانه از کمرم جدا شد.  میکردم که دستش تسل یاخم

 

 .هیگر  ری غلط کردم باز نزن ز-

 

خفه کردم،   راهنشی پ یم بغلم کرد. هق هق ام رو توزد و محک  ینگاهش کردم، لبخند تلخ مظلوم
 ؟یرو دار  گهیشک د هی تیآروم گفت: امشب قابل 

 

 افتاده؟ یاتفاق  ؟یازش جدا شدم و گفتم: چ عیسر

 

 مقدمه گفت: آوا من دوست دارم.  یدستش گرفت، ب ینه تکون داد و دستم رو تو یبه معنا یسر 

 

 یبود چون م ری که دلگ ییایو دن امی که شده بود دن ییقل خورد سمت چشم هاش، چشم ها نگاهم
 دم.  ینم   ایموهاش رو به دن دهیتار گند هیخوام بگم 

 

 عوض کنم! زهای چ نیهاش رو با بهتر تی حما  هیثان هی ستمین حاضر 

 

  یجا به بعد راهمون جدا م نیبه جوابت دارم، از ا  ازیپرده بود اما ن  یب دیو گفت: ببخش دیکش یآه
 !نمتیبب  گهیشه و فکر نکنم د
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  نیشروع به کار کرد، قلبم شروع به گرومپ گرومپ کرد و ا یخورد و درش کارخونه قند ساز  چیپ دلم
احساساتش که فقط   زیتونستم لب از لب باز کنم، متعجب بودم از عالقه اش، از سرر  یمن بودم که نم

 د خودش بود. در ح

 

از اشک نگاهش کردم، به خودش   زیلبر ییدهن جمع شد و با چشم ها یدو ساله تو یمثل بچه ا لبم
نکن! اصال من  هیآوا. گر دیببخش د،یگفت: ببخش یو حرص  دیبه موهاش کش یاومد و کالفه دست

 شه.  یخوشگلت بارون  یگم تو فقط نذار چشم ها ینم یز یچ گهید

 

خواد. چه   یهاش رو تا آخر عمر م  تی هوا دلم حما یخواد، چه ب  یهوا دلم آغوشش رو م  یب چه
 چپ نگاهش کنه.  یخوام کس یخواد تا آخر عمر کنارم باشه، چه خودخواهانه نم یخودخواهانه دلم م

 

شده   یک یقلب و عقلم که  یقلبم و فقط با صدا یتوجه به عواقب، دست و پام شد اسباب باز  بدون
بغلش و پاهام حلقه شد دور کمرش و دست   دمیپر یحرکت ناگهان کی یحرکت در اومد و تو بود به

 صورتش.  یشد برا یهام حصار 

 

تعادلش رو حفظ کرد  عیبه عقب برداشت اما سر یتوجه بهش وارد شده بود قدم  یکه ب یفشار  از
 ونگاهش رو به نگاهم گره زد.

 

 لب زد:  رونیح

 

 آوا؟!-
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قلب   میگفتم که از صم یعمرم جانم رو به مرد یبار تو نی اول ید و ناخودآگاه براباز ش یبه لبخند لبم
 دوستش داشتم: 

 

 جان دل آوا؟ -

 

که با   یاخم دش،یسف یشده  فیرد  یاز ستاره بارون نگاهش، از لب پر خنده اش و دندون ها نگم
 داشت پنهونش کنه. یدرد دستش سع یهمه 

 

جات خوبه  ،ی خانوم گهیکردم خودم رو از آغوشش جدا کنم که گفت: نشد د یدستش سع یآور  ادی با
 منم جوابم رو گرفتم.

 

 توجه به حرفش نگران لب زدم:  یب

 

 دستت کارن.-

 

 تو رو داره.  یاز سر شوق زد و گفت: دست کارن خوبه وقت یلبخند

 

اومدم و همراهش   نییبازم. آروم از آغوشش پا  یشد وبوسه اش غرق موها یبا لبخندش قاط لبخندم
قتلگاهم غافل از  شهی کردم م  یفکر م یکه روز   ییرفتم تا نگاهم نخوره به جا م،یاز اون باغ خارج شد

 اونجا محل آرامشم بود. نکهیا
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خورده   ریروند تا زخم ت یمارستان یو راننده با سرعت به سمت ب میمخصوص جا گرفت  یها نیماش یتو
 کارن درمون شه. 

 

 شبانه:  تی ال یقیگوشم شد موس یومهربونش ت یصدا

 

 ! یخواستگار  میایفردا م-

 

 که به خنده افتاد و نگاه راننده با لبخند قفل ما شد.  دمیگفتم و سرم رو عقب کش ینیه

 

 رانندهه بد نگاه کردها!  نیکنن؟ ا یفردا بازخواستت نم  یخاک به سرت کارن، مطمئن-

 

 کرد و بلند گفت:  یاز ته دل ی خنده

 

 .یزن   یمن رو م رآبیز یر  یکنه تو م یتو رو خدا! فکر م نشیرهام بب -

 

گفت و خم شد کنار   یپهلوش فرو رفت. آخ  یتو میاستخون یانداختم و بازو ر یوارانه سرم رو ز  خجل
 گوشم.

 

 .میایکنم فردا هم م  یکوچولو من با بابا صحبت م -
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 کردم و گفتم: بابا از کجا قبول کرد؟  یاخم

 

 نگاهم کرد.  خندون

 

 سازم ها! حالش و ببر.  یم یتخت. آخ آوا برات زندگ التیبابا مقبولم، خ دیمن در د-

 

. خم شدم و کنار  ستیدونم عشقشم و عشقمه بد ن یکه م یکردن امشب بد بود؟ نه، تا وقت  وونهید
 گوشش لب زدم: 

 

 شم.  یهات باشه، کارتن خواب هم م تی تو فقط باش، حما خوام،  یتو نم یرو ب   ایدن-

 

ذارم   یخوشگلم، من نم گهیگفت: نشد د یبی و غر بیذوق کنه، با حال عج  ایدونست اخم کنه   ینم
 آب تو دل خانومم تکون بخوره. 

 

 : دیابروم با خنده باال پر یتا هی

 

 تون؟  یچ یچ-

 

 . یاعتماد به نفس فراوون گفت: خانومم که شما باش با
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عشق   ریخدا، نگ  ریشد. نگ میزندگ ی آوا نی لذت شدم از وصف خانومم، خانومم از زبون کارن بهتر غرق
 .ننی قدر لذت ببرن، نذار غم بب نیدل عاشق ها رو، بذار بهم برسن که هم 

 

شه اگه بدون  یم یرسن؟ چ  یبهم نم نباشه عشاق   یباهم باشن؟ چرا تا سخت  دیغم و عشق با چرا
 دل پر آرامش.  هیکنن؟ با  یزندگ گهیکنار هم د یسخت

دکتر   یو دارو و دوا ها یچ ی از دست کارن و باند پ ریو در آوردن ت مارستانیشب بعد رفتن به ب همون
 .میبه سمت خونه ما روونه شد

 

شه از داخل   یم  یشیآت نهیبب  یختی تنمه و اگه بابا من رو اون ر یدونست چه لباس یکه م کارن
از   دنیرو به دستم داد و منم بعد پوش ی رنگ دیهمراه با شال ساده سف یبلند  یصندوق عقب مانتو

 شدم.  ادهیپ  نیماش

 

داد.  یبود رو م  دهیکه کش ینگران و لرزون بابا نشون از استرس  یرو به صدا در آوردم، صدا زنگ
 زدم و آروم گفتم: منم بابا جون!  یلبخند

 

من بودم که   نیدر مقابل رومون باز شد و ا یاومد و بعد از مدت کم یگذاشتن گوش یحرف صدا یب
 قرارش کنار گوشم بلند شد:  یب یپدرم قرار گرفتم، صدا یاز پدرانه ها یادی حجم ز یتو

 

 ست؟ ی ن  تی طور ؟یمردم و زنده شدم که بابا، خوب -

 

 کردم لرزش صدام رو پنهون کنم:  یسع د، یلباس بابا چک یرو  یاشک قطره
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 کنم! یم تتونیهمه اذ نیکه ا دیببخش د،یخوبم بابا، ببخش-

 

حرف رو   نیا گهیکرد گفت: د  یم شتریرو ب تشیکه جد یظ یرو از خودش جدا کرد و با اخم غل من
 نشنوم آوا. 

 

و   یذهن یها تی سال ها با تمام مشغول نیکه تمام ا یتکون دادم و گم شدم در آغوش پدر  یسر 
جمع شد که    یبغل بابا موندم، تازه حواسمون به کارن یکه تو  یکم نذاشت واسمون، بعد مدت  شیکار

 بود. رهیدردمند به خاطر دستش به ما خ 

 

کارن جان، اصال حواسم  دی: ببخششده. بابا خجالت زده گفت  شتری! حتما االن درد دستش بیآخ
 نبود. 

 

 . امیبر ب  طونتونی که نتونستم از پس دختر ش دیزد و گفت: شما ببخش یلبخند

 

و    دیچیگوشم پ یآروم بابا تو یخنده  یکه صدا دمیبراش خط و نشون کش یچشم  ریکردم و ز یاخم
 دستش دور کمرم حلقه شد: 

 

 ؟ یستین  طونینگفت که، مگه ش یز یبا اون نگاهت، بنده خدا چ یبابا کارن رو خورد-
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خنده  یبود، دوباره صدا  دهیبابا نگاهم رو به کارن د نکهیانداختم از ا ریزدم و سرم رو ز یخجل   لبخند
 خنده؟   یما امشب انقدر م یکه چرا بابا   دیبابا بلند شد و من فکرم پر کش

 

 دل  نگرون بود.  یل یمامانت خ  زم،یو داخل عزدست کمرم رو فشار داد و آروم گفت: بر با

 

  شتریب د یبابا بودم با  کروسکوپیم ریهم به کارن ننداختم، االن که ز ینگاه میتکون دادم و ن  یسر 
 حواسم رو جمع کنم. 

 

  دنمیگونه هام به وجود اومد، مامان با د یرو  یخونه شدم که با هجوم گرما به صورتم حس گزگز  وارد
کلمه به سمتم پرواز کرد، در آغوش گرمش که فرو   یواقع یبه معنا زونیو اشک ر زد  یلبخند مهربون

 رو که کنارشون بودم.  یقدر تک_تک لحظات  دمیرفتم هق_هقم اوج گرفت و تازه فهم

 

 قرار لب زدم:  یبازش فرو کردم، ب  یموها نیرو دور کمر مامان حلقه کردم و سرم رو ب دستم

 

 مامان؟!-

 

کردم. من رو از خودش   تشونیشدم که انقدر اذ نیهق_هقش گم شد، دل چرک یجانمش تو یصدا
جدا کرد اما دستش رو از دور شونه هام باز نکرد، کشون_کشون بردم به سمت کاناپه و با فشار  

 شونه ام به نشستن وادارم کرد.  یرو  یکوچک

 



 نیست ساده 

242 
 

  یدلم برا یحت   یر خونه گردوندم، آخهم خودش با سرعت وارد آشپزخونه شد، نگاهم رو دور تا دو  بعد
 خونه هم تنگ شده. نیا

 

داد و متقابال همون   لمیتحو یخندون، لبخند  یشد سمت بابا دهیبسته شدن در نگاهم کش یصدا با
 کرد. به سمتم پا تند کرد و کنارم جا گرفت  افت ی لبخند رو در

 

 بابا؟  یچه خبر کوچولو-

 

  یلینبوده که خ ینشدم دروغ گفتم، اما خب طور  تیاذ  تونیوررو جمع کردم و گفتم: اگه بگم از د لبم
 همکارتون. نیشم جز موضوع مردن هم تیاذ

 

بود. البته حکم مردن رو   یخوب و مودب یل ی! پسر خانیهاش درهم فرو رفت و گفت: کاوه پارس  اخم
 شده.  دیروش گذاشت اون شه  دینبا

 

 د؟ یباال انداختم و گفتم: شه ییابرو متعجب

 

! اما  مید یم  دیشه ادیها ما ز  ت یمامور نیا یآره تکون داد و گفت: آره دخترم، تو یبه معنا یسر 
 کنه بهتره.  فی. خودش تعرختیونداد رو در اصل کارن ر یاومدن کاوه جا یخب ماجرا

 

 ونش کنار گوشم بلند شد: مهرب یصدا  دم،یانداختم و لب گز نییزد که سرم رو پا یدار  یمعن  لبخند
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 هست درجا رد... یبابا؟ اگه مشکل یکن  یقبول م ،ی خواستگار  انیازم خواست فردا با خانواده ب-

 

 نه تکون داد:  یصورتم به معنا  یو دو تا دستم رو جلو  دمیوسط حرف بابا پر عجوالنه

 

 نه بابا، نه...-

 

شدم و دوباره خجل وارانه  ممیعظ یخندون بابا، متوجه سوت یصورت متعجب و چشم ها دنید با
  یبار سوت   هیشد  ؟ی. گندت بزنن آوا باز تو شروع کردیقال  یکرم یچشم دوختم به گل ها ر،ی سر به ز

 نه شد؟ ؟یند

 

 خودش بلند شد:  یمامان و بعد صدا یپا یدستم که صدا یشروع کردم به شکستن قلنج ها  یعصب

 

 دخترم. ینویکاپوچ نمیا-

 

برداشتم و بدون   ینی س یکاپ مخصوصم رو از تو یزدم، بعد تشکر کوتاه یرو باال آوردم و لبخند سرم
 شروع کردم آروم_آروم خوردن. شیتوجه به داغ

 

  یخوردم بپره تو یداشتم م یکه به زبون آورد باعث شد هرچ  یتشکر بابا و بعدش جمله ا یصدا
 بزنم به گلوم. زنده موندن چنگ  یگلوم و منه رو به موت به تقال
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 یم ی بدجور  میدن ینوش یکه بابا به پشتم زد باعث شد حالم بهتر شه اما گلوم از داغ ییها ضربه
 سوخت. مامان نگران گفت: 

 

 زم؟ یعز یخوب -

 

 هی نگفتم که عسل بابا، فقط گفتم  یز ی آره تکون دادم که بابا با خنده گفت: چ یبه معنا یسر 
 خانوم؟  یشما راض   ان،یاره بخواستگار داره دخترم که فردا هم قر

 

 مشکل داشتم که بار دومم باشه؟  یبا لبخند بدون گرفتن نگاهش از چشم هام گفت: من ک  مامان

 

 دیاومده خون دو شی من پ یاالن مثال بحث خواستگار  نکهیا یادآور یزدم اما با  ییدندون نما لبخند
 خنده مامان و بابا بلند شد. یافتاد، متقابال صدا  نییبه صورتم وسرم پا

 

کدوم نمونده به سمت اتاق پرواز کردم. خودم   چیو منتظر جواب ه دم یفنر از جام پر نیع  یدیببخش با
 یآغوش گرم کارن و ابراز عالقه   یآور  ادیتخت پرت کردم و سرم رو به بالشت چسبوندم، با  یرو رو

  یقدر ان یزدم ول بیبه خودم نه  ی. عصب دیه خون به صورتم دوبابا دوبار یو صحبت ها   شییهوی
 امروز بهم شک وارد شده بود که ذهن خسته ام به سرعت به سمت خواب رفت. 

 "کارن"

 

 گهیبه دست راه افتادم سمت خونه و شماره مامان رو گرفتم، بعد پنج_شش بوق که د یلبخند گوش  با
 . دیچی پ یگوش ی خواب آلود مامان تو یصدا  ،ییکرد از پاسخگو یم دمیداشت نا ام
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 بله؟ -

 

  یکه به تازگ یخونه ا یبلندم تو یصدا یبرا یلیشد دل  نیکش اومد و هم شتریلبم ب یرو  لبخند
 واردش شدم. 

 

 .یبرام خواستگار  نیمشهد که فردا قراره بر نیایب نی مامان، منم. جمع کن-

 

 یشد به خنده انداختم، انگار  یآخ بابا هم باهاش قاط   یو صدا  دیچی پ یگوش یدادش که تو یصدا
پسرت زن  وان،یافتاد به جون بابا و گفت: بلند شو ک  غی_ج غ یمامان من رو فراموش کرد که با ج

 گرفته.

 

خواب آلود بابا هم بهمون   یمامان رو جمع کنم که صدا  یگرد شده اومدم خراب کار  یچشم ها با
 اضافه شد.

 

 دستمون؟ یرو یبچه که ننداخت  ؟یکرد یکارن چه غلط -

 

 گم! یم  یچ دیعالم خواب نفهم یصورتم و گفتم: بابا جان من؟ مامان تو  یتو  دمیرو کوب دستم

 

گم ور   یم ی فهمم چ یگفت: من نم یم یبود و حرص  دهیمامان بلند شد که خواب از سرش پر یصدا
 گه. یم یچ  نیخواد کارهاش رو بپوشونه بب یم ده؟یپر
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  یور حرص م نیبه مامان تا آرومش کنه و من هم ا  دیهم من پشت تلفن رو ول کرد و شتاب بابا
 یسرم اومده، از اون طرف هم داشتم م یی بال نجوریزنگ زدم بهشون و ا یخوردم که نصفه شب 

 جدال مامان و بابا پشت تلفن! نیبه ا دمیخند

 

 بلند شد.  بابا یصدا

 

  ریخ یدی االنم خواب د ینگرفت ی ها، نگرفت  ریزن بگ ایب  میما گفت یه ؟ینصفه شب یگ یم  یکارن چ-
 . خداحافظت!یندار  یکار  گهیباشه پسرم. من بخوابم د

 

به صفحه   رهیآوردم و متعجب خ  نیی رو پا یگوش  د،یچ یگوشم پ یبوق بود که تو یبعد صدا و
 داد شدم.  یروشنش که نشون از تموم شدن مکالمه م

 

زدم با   یکه اگه مثل االن زنگ م رم ی کشتم زن نگ یبابا اون موقع که خودم رو م یقطع کردن؟ ا یجد
برسون. االن   یخودت مدد ایباشه؟ خدا ریخ یدیگن خواب د یخوام م یاومدن، حاال که م یکله م
 کنم؟  کاریمن چ

 

شدم.    رهیخ  قهیگرد شده به ساعت پنج و چهل دق یانداختم و با چشم ها یگوش  به ساعت ینگاه
 ساعت پنج صبح شد؟ چه زود گذشت!  یجانم؟ ک

 

و کوفته به سمت تک اتاق خونه رفتم و بدون عوض کردن لباس خودم رو پرت کردم روش که   خسته
 آخم هم بلند شد. یتخت صدا ژی_قژ یاز ق ریبه غ
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  ریخورده ام گذاشتم تا بلکه دردش کم شه، هنوز به ت  ریدست ت  یکردم و دست چپم رو رو یاخم
کردم   یم یخواستگار  دیبا تیاون موقع یتو  ست،ین  زادی مثل آدم میچیخوردن عادت ندارم. منم ه

 آخه؟

 

 محترم. یدادن به بابا امی به دست شروع کردم پ یرو به حال خودش ول کردم و گوش  دستم

 

که   نیرفتار کرد یکردم و شما هم جور  دارتونیاز خواب ب شبید دیبا عرض سالم. ببخش  ،یگرام پدر
  داریب ،یخواستگار   نیایخوام ب  یم  یجد دمی! پدرمن، خواب ندمیمن واقعا حس کردم پسرتونم. بگذر

 . نی زنگ بزن نیشد

 

 بودن بهش دست داده، کارن. یگلتون که حس پرورشگاه  پسر

 

هم نشست و به   یراحت رو الیچشم هام با خ د،یسند لغز یلبم نشست و دستم رو یرو  یلبخند
 دعوت خواب پر آرامش شتافتم.

 

 *** 

 

از جام   دهیزنگ تلفن خونه. ترس  یو از اون طرف صدا یاپ یاونم به صورت پ  میزنگ گوش یصدا با
. االن به بابا  شدم رهیشد خ  یخاموش و روشن م  یگوش  یو منگ به اسم بابا که رو جیو گ  دمیپر

امشب و خبر نداشتن خانواده گرام دستم  یمراسم خواستگار  یادآور ی به تلفن خونه؟ با   ایجواب بدم 
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نگه داشتنش شد. همون طور   یبرا  یگاه هیشونه ام و سرم تک  یرو  یو گوش دی لغز یصفحه گوش  یرو
 اتاق راه افتادم. ییدادم به سمت دستشو یکه جواب م

 

 بله؟ -

 

سرم   ریتا از ز دمیرو سفت چسب  یبردم و گوش   یبه عمق فاجعه پ  دیچی پ یگوش  یا که توداد باب یصدا
 سر نخوره.

 

  ؟یراستش رو بگو زن گرفت  ؟یبرس  اریبه وصال   یرفت ای ت یمامور یدو روزه رفت  ؟یگ یکارن، دروغ م -
 ... گیچشمم روشن د ؟یبچه هم دار 

 

 وسط حرفش  دمیکردم و پر  یخنده ا تک

 

. بچه هم هنوز حاال حاال ها مونده. شما اول  دمیرس  اریپدر جانم، به خدا نه زن گرفتم و نه به وصال -
 . ارمی دم نوه هم براتون ب یمن بعد قول م یخواستگار   نیایب

 

داد اگه  یهمه نشون م  ییروشو ی نهیآ یمن تو یداد بابا از اون ور خط و لبخند دندون نما یصدا
 انقدر رک و رو راست حرف نزنم. یتا دفعه بعد چوندی پ ید در صد گوشم و م بابا کنار دستم بود ص

 

 ! ایح  یب  یپسره -
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 : دیچ یگوشم پ یاز تصورات درستم کردم که خنده بابا هم تو یبلند ی خنده

 

 ؟ یر یگ ی. تو زن م میایما ب  یعنی  ؟یگ  یکارن راست م-

 

 انشاهلل که بدن. ن،ی ایتکون دادم و گفتم: شما ب یسر 

 

 نچش از اون ور خط بلند شد:  نچ

 

 . یخوشحالمون کرد یدن. ول  یاونا که به پسر شلخته من نم-

 

 گفتم:  عیبکشه سر  شیرو پ یبحث خداحافظ  نکهیاز ا قبل

 

 . میخونه اشون باش دی شب با  ن،یوفتیراه ب دی االن با نیعه، بابا هم-

 

 .د یرس ی د که تا ده فرسخ اون ور تر به گوش مداد پر تعجب بابا بو  یصدا  نیباز مجددا ا و

 

نه به حاال    ،یو نگرفت یر یتو زن بگ میزد  شیکارن؟! پسر نه به اون موقع که خودمون رو به آب و آت-
 ه؟یشب خواستگار ،یگ  یلنگ ظهرهم م رمیخوام زن بگ  یم یگ یم یکه کله سحر زنگ زد
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. خانواده میخوا  یرو م تیکنج لبم نشست که گفت: من و مادرت خوشبخت ییدندون نما لبخند
 دارم.  نانیپسرم اطم میمن به تصم گه؟ید هیمطمئن

 

 اعتماد بزرگ زدم و گفتم: آره بابا جان، دختر سرهنگه!  نیاز سر ا یلبخند

 

  یجا م  یت با پار  مایهواپ یمسافرها نیخودمون رو ب  گهیساعت د کیبه، باشه  یتوجه فراوون  گهید-
 . دمیبه سر و صورتم کش یدست ینکردم و بعد خداحافظ  م،یرس یبه مقصد م عایو سر میکن

 

خودم که بهش برسم و شب که   افهیو ق  پیت هیمونه  یاز مامان و بابا راحت شد، حاال فقط م  المیخ
 انشاا... مقبول واقع شم.

 )آوا(

 

  دهیبه صورت رنگ پر یرفتم تا کم   نهیآ یجلو ،یکمرنگ یآب  یبه همراه شلوار ل  دی سف  زی شوم دنیپوش  با
 ام رنگ و لعاب ببخشم.

 

 بهتر شه.  یآروم به صورتم زدم تا کم یرو به کرم مخصوصم آغشته کردم و با ضربه ها دستم

 

رو سر کردم. خوبه، بدک نشد.    میآسمون یو شال آب دمیبه قرمزم رو به لب هام مال لیما یقهوه ا رژ
 شدم.  یاشتباه گرفته م سهیو اگر نه االن با ارواح خب دمینپوش د یخدا رحم کرد کال سف 
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که به در خورد نگاه  یتقه ا یپاشنه بلندم رو از کنار اتاق برداشتم و پا کردم. با صدا یها صندل
 دوختم که با لبخند نظاره گرم بود.  یناآرومم رو به مامان

 

 کردم صافش کنم، در همون حال لب باز کردم و گفتم: چطوره؟  یو سع دمیبه لباسم کش یدست

 

 کش اومد و به چشم هام زل زد.  شتر یلبش ب یرو  لبخند

 

 . زمیعز هیعال-

 

انداخت تا تک دخترش متوجه حال   نییاز اشک پوشوند. سرش رو پا  یچشم هاش رو حاله ا ناگهان
 بهش بله بگم. ادینم  دگرگونش نشه. آخ مامان، نکن. دلم

 

 سرش رو باال گرفت تا نگاهم کنه. یدهنش رو قورت داد و به سخت آب

 

 رسن!  ی. االن منییپا  ای خوشگل مامان، ب-

 

خوبه جز   یکردم. همه چ نهیآ  ینگاهم رو حواله  نیگفتم و بعد از رفتن مامان آخر  یآروم ی باشه
 االنمه. یها یشونیم پربختک افتاده به جونم و مسبب تما نیکه ع یدلشوره ا
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کردم و بعد با نفس   تیبه داخل هدا یزده بود رو کم رون ی شالم ب ری که از ز ییحرکت دست موها با
 از اتاق خارج شدم. ی قیعم

 

خونه اشاره   یرنگ و مجلس  یقهوه ا یمبل ها یزد و به کنار دستش، رو  یلبخند مهربون دنمیبا د  بابا
زل زدم تا بلکه حالم بهتر شه، اما بدجور   واری. کنارش جا گرفتم و بدون حرف به در و دنمیکرد تا بش

که   میکنه بچسبه به زندگ نی قراره ع یکردم. باز چه اتفاق ی دلشوره داشتم. مسبب حال االنم رو درک نم 
 شدم؟   یختیر نیا

 

 یچپ نگاه کردن ها که باعث چشم غره مامان و چپ  دمیمبل پر یهوا از رو  یزنگ در، ب  یصدا با
 بابا شد. 

 

  ینجور یخودت مدد برسون چرا من ا  ایبابا، خدا ی. ادمیبه شالم کش یزدم و دست ییدندون نما لبخند
 .م یختیر نیا شهیشدم؟ تا حاال کم خواستگار نداشتم که بگم چون اول

 

و به سمت    دیو کشرفت و در رو باز کرد. آب دهنم رو قورت دادم که مامان بازوم ر  فونیبه سمت آ  بابا
 کرد.  تمیآشپزخونه هدا

 

 . نمیآشپزخونه بب یبرو تو  ؟یستیجا وا  نیهم یخوا ینکنه م -

 

بس   یجمع اما راه دیپنهان موندن من از د یکرد برا  یدرست م یکه حصار  یوار یاپن و د پشت
 قرار گرفتم.  نمشونیبب  نکهیا یخوب برا
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آوا، خل   ییخوراکشه. وا نیکه در کم  یدزد ها، نه پلنگ. آره پلنگ بهتره، مثل پلنگ نیا نیع شدم
 ه؟ یخوراکش چ ه؟یپلنگ چ ؟یشد

 

ندم.   یسوت  یموقع هیافکار مزخرفم شدم و دهنم رو بستم تا  الیخ یها ب یسالم و احوال پرس یصدا با
بود و    یوت که چشم هاش مشکتفا نیکارن بود، با ا هی شب تی نها یب یکه وارد شد مرد ینفر  نیاول
 شد.  یم دایپ یتار خاکستر  نیبه رنگ شبش چند یموها نیب

 

منتظر   یبا بابا و مامان گوشه ا   یبس مهربون داشت. بعد سالم و احوال پرس  یا افهیحال ق نیا با
 بود. ی اش برعکس کارن غرب افهی کامال متفاوت از کارن بود، ق یخانوم ی. نفر بعد ستادیوا هیبق

 

داشت،   یقهوه ا یبایاما ز کیبار   ینازک و ابروها یکارن و لب و دهن یهاش رنگ چشم ها چشم
 زده بود.  رونی رنگش ب یشال قهوه ا  ریاز ز یکم  شییطال یموها

 

اش به پدرش رفته و چشم   افهیحساب کارن ق  نیداشت. پس با ا یهم مثل پدرش چهره مهربون اون
 ادرش. هاش به م

 

کنه  دایگشت تا راه رو پ یم  ییکه پشت سرش کله کارن دنبال مقدار جا  یوارد شدن دست گل بزرگ با
 خودش رو نشون بده. یزد و دست گل رو ازش گرفت تا بتونه کم یو با مخ سقوط نکنه، بابا لبخند

 

که مهم   ستی مهم ن یبرداشته آورده؟ ه نیکنم که ا کاریخوام چ   یاون همه گل رز قرمز رنگ رو م آخه
 آوا؟ یگ یم یچ  نیگل خودشه. ه یرو
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  یبود. وا مگه مامان کارن رو م  رهی ناباور به کارن خ  یباز و چشم ها یشد که با دهن یزوم مامان نگاهم
به بابا داد و بعد   یتوجه به مامان اول دست یکنه؟ کارن اما ب  ینگاهش م یخت ی ر نیشناسه؟ چرا ا

شوک بود که فقط به تکون   یمامان ما بدجور تو یبه مامان زد و حال و احوال کرد اما انگار  یلبخند
 اکتفا کرد.  یدادن سر 

 

ور و   نیمدام ا یچشم ری از کنار مامان گذشت و کنار مامان و باباش قرار گرفت اما ز یدیبا ببخش کارن
 . دییپا یاون ور رو م

 

و اون نه  نمشیب  یمن م نکهی زدم و خوشحال از ا یگرده. لبخند بدجنس  یدنبال من م  ،یاله یآخ
شد. قبل   دهینگاه ها به سمت آشپزخونه کش یکرد و همه  جادیا یبد یکه صدا دمیبه هم کوب یدست
 .دمینشستم و لب گز عیبشم، سر   عیضا نکهیاز ا

 

به صورتم  ی دست ؟یزن  ی ا مدست چر ؟یکنترل ندار  قهی آخه تو دو دق ؟یکار کرد  ی. چییآوا! وا ییوا
 هام کردم.   یلب نثار خودم و سوت ری ز یو فحش  دمیکش

 

لب با آروم    ری کرد و ز یکه اخم دمی شد. از جا پر شی ورود مامان به آشپزخونه نگاهم قفل نگاه عصب با
 نیقبول کرده ا یبابات چه جور  ،یدزد شد یپسره  ه یعاشق  یلحن ممکن گفت: نگفته بود نیتر
 خونه؟ ادیب

 

 نگاهم کرد.  یکردم که حرص یخنده ا تک

 

 .سهی پسره پل نیمن. ا  زیمامان من، عز-
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 باال انداخت که ادامه دادم.  ییابرو

 

چرا اومد خونمون   نکهیا یکرده بوده و من هنوز ماجرا یخودش رو خالفکار معرف  تی مامور یفقط برا-
 .سهی پل نیشما بدون که ا  یرو کشف نکردم، ول

 

  یهرچ  یعنی گه؟ید هیشوخ ؟ی گ  یبا دست به گونه اش چنگ زد و متعجب گفت: دروغ م مامان
 حرص خورده بودم کشک بود؟ 

 

 نی. به امی اومده خواستگار سهیآقا پل  نیکنه که هم یفکر نم نیکردم. االن مامان به ا یآروم  ی خنده
 خدا! یحرص خورده. ه  یما بوده و مامانم کل یکارن خونه  یکنه که زمان  یفکر م 

باز   ،یایرفت گفت: تا صدات نکردم ن یرو به دستم داد و همون طور که به سمت حال م   یچا ینیس
 .یآبرومون رو ببر   یدوباره هم از ذوق دست هات رو بهم نکوب 

 

 کج کردم.  یزدم و سرم رو کم ییدندون نما لبخند

 

 صداش اومد؟ -

 

که دوسم داره و  یمنه جدا؟ اونم کس یاالن خواستگار  یحرف رفت. آخ  یو بچپ نگاهم کرد   چپ
 دوسش دارم. 
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هم شد  اریاالن حضور  چیه یکه بود وونهیآوا، زده به سرت. د ییعاشق معشوق ها. وا نیمثل ا واو
 . یتر ش  وونهیکه د یاضافه ا لیدل

 

به فکر    یاز یخب ن  م؟یدیرس رسن؟ چرا من و کارن زود بهم  یبهم نم یمگه عاشق ها به سخت یول
 شروع شه؟ نجاینکنه ماجرا قراره از ا ن؛ی. همیدیبه هم نرس نمینبود؛ همچ 

 

  یبرا یگاه هی قرار دادم و تک زیم ینشستم. آرنجم رو رو یناهار خور  زیم  یصندل  یرو شونیافکار پر با
 چونه م کردم. 

 

ربع گذشته،  هی ییبه ساعت آشپزخونه انداختم. نه خدا یکنه؟ نگاه یبابا، چرا مامان صدام نم یا
 شم.  نیریکنه بذار من عروس خود ش  یگلوشون خشک باشه؟ مامان  صدام نم یزشت ن

 

خوشرنگ و داغ پر کردم. سرم رو    یو دوباره از چا ختمیخنک شده رو ر  یها ییجام بلند شدم و چا از
 کردم.  یبردم و شش هام رو پر از عطر خوش چا وانیل کینزد

 

اومده رو به   رونی ب یو موها دمیبه شالم کش ی. دستدم یچ ی نیس یخوشم همه رو رو  یلبخند الک با
 کردم. تیداخل هدا

 

 برگرد آوا.  ایعروس انقدر سر خود؟ زشته ب  ست؟ی. زشت نرونیحرف رفتم ب  ی رو بغل زدم و ب  ینیس

 

 کارن بلند شد:  یبرگردم که صدا  ستیحواسش ن ی برداشتم تا کس یقدم
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 . دیهم رس ییعه چا-

 

 ه؟یا غهیچه ص گهیاومد د ییچا ،یخنده. آقا منتظر ما بود ریرو گاز گرفتم تا نزنم ز لبم

 

 امون از اون نگاهش. ییبارش کرد. اما مامان، وا  یخنده و باباش متلک   ری که همه زدن ز بماند

 

 بعد مراسم.  امرزتمی شم. خداب یپهنمم کرد االن با اجازتون دارم خشک مشستم،  قشنگ

 

کردم و به سمتش رفتم. جلوش خم شدم تا   یکارن نگاه یبه بابا  یچشم ریانداخته ز نییپا یسر  با
 لب گفتم.  ریز یدییبرداره و در همون حال بفرما  ییچا

 

لب ماشاهلل، ماشاهلل از    ریبرداشت و ز ییزد و بدون گرفتن نگاهش از چهره ام چا  یمهربون لبخند
 . وفتادیدهنش ن

 

 . انهیعام فی دادم و به سمت مادرش رفتم. اون هم مثل پدرش شروع کرد و به تعار لشیتحو یلبخند

 

سمتش رفتم.  زدم و از کنار کارن رد شدم و بعد تعارف کردن به مامان و بابا یمعمول لبخند خجل طبق
بسنده  یبگه که با سکوت جمع به لبخند و دستتون درد نکنه ا  یز ی حوالم کرد و خواست چ  یچپ چپ

 کرد.



 نیست ساده 

258 
 

 

کردم   یاومدن گفتناش. هر کار  ییبود نتونست راحت حرف بزنه و نگاه کنه. با اون چا یهر، هرچ  هر
  ییچا یما که انقدر واسه چفت و بند رو نگه دارم. رو به کارن گفتم: ش یدهن ب نیا ینتونستم جلو

 زم؟ یهم بر گهید یک ی نیذوق کرد

 

که جا افتاد   شیمامان و باباش، دوهزار زی ر ینگاهم کرد اما با خنده  رهیگرد خ یبا چشم ها اولش
 گفت.  یلب نه، ممنون  ری کرد و ز ینی ریاخم ش

 

کنم که  یفکر  هیدادم راهم رو کج کنم برم آشپزخونه  حی به نگاه سرزنشگر مامان که افتاد ترج نگاهم
 باباش بلند شد:  یصدا

 

 مثال مراسم شماست.  ؟یر  یدخترم، کجا م  نیبش-

 

محل رو به مامان داشت نشستم. برم کنارش   نیکه دور تر یمبل تک نفره ا یزدم و رو یلبخند
دست به دامن   دیبا غمیبه هوا نرفتن ج  یو برا رهی بگ یشگون یشم همه نکه کم کمش دور از چ نمیبش

 گاز گرفتن لب هام بشم.

 

سر اصل مطلب که به خاطرش ما   میبا اجازتون بر ،یار ی شهر یبه بابا گفت: خب آقا  یبا نگاه باباش
 .میمزاحم شد

 

 انداخت. ادامه داد: نییگفت و سر پا  یدیلب مراحم  ریز  بابا
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زنه   یشه و کله سحر زنگ م یعاشق دخترخانوم گل شما م تی مامور یآقا کارن ما تو نیا نکهیمثل ا-
. حاال باز هم  میبکن یبراش هرکار  فمونهیکه البته وظ  یخواستگار  ارهیکشونه م یو لنگ ظهر ما رو م

 مونه نظر شما!  یم

 

دور همه رو از نظر گذروند. در آخر   هیسرش رو باال آورد. نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند و  بابا
شناسم و مثل پسر خودم از روز اول  یبه من نگاه کرد و گفت: واال من کارن جان رو م  هیچند ثان

 .یخورده اش اومده خواستگار  ری که با اون دست ت هیدوسش داشتم. پسر آقا و محکم

 

 انداخت.  نییبابا داد و سرش رو پا لیتحو یبخند خجالت زده ال کارن

 

 مونه تا خود آوا جان نظر بده. یم  زیندارم. همه چ یمشکل  قتای من حق-

 

شدن، کردم و آب دهنم  رهی به من خ هیثان  کیاون همه چشم که در کمتر از  یحواله   ینگاه متعجب
 کارن به کمکم شتافت.  یرو با صدا قورت دادم که بابا

 

 با هم داشته باشن.  یصحبت  هی  نیخب اگه اجازه بد-

 

به دو دسته مبل گرفتم و از جام بلند شدم.   یتکون داد و با چشم به من اشاره کرد. دست یسر  بابا
 از من بلند شد و پشت سرم به سمت اتاق راه افتاد. تیکارن هم به تبع 
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کردم. به   یجمع م  ابونیاز کوچه و خ دیو اگر نه االن آبروم رو با یکار  زیرحم کرد نشستم به تم خدا
ل شت تر از من تو به کارن  ییتخت نشستم و با لبخند دندون نما یوجود نداره.رو ایدن یقول مامان پ 

ورود دنبال من   یبتدادر ا یچشم  ری گفتم: که ز عیباال انداختم و سر ییشدم. ابرو رهی تازه وارد شده خ
 ؟یگشت یم

 

 ؟ یدییپا  یآشپزخونه ما رو م یزد و گفت: که شما هم از تو  یلبخند طونیش

 

 کردم و ادامه دادم:  یاخم

 

 ؟ یش  یخوشحال م ییکه از آوردن چا-

 

با   هوی یو بدون حرف از طرف کس  یو ندار   اری یکش اومد و گفت: که طاقت دور  شتریب  لبخندش
 ؟ یش یوارد سالن م ییچا ینیس

 

تخت نشست و   یبدم که کنارم رو  لشیتحو یا گهید زیدرهم گره خورد و فکر کردم چ  شتریهام ب اخم
 سواالت شما هستم. لی تالش نکن. خب خانوم خانوم ها، من منتظر س گهید یگفت: ندار 

 

  یسوال هام سر کاوه بود. بشکن شتریب ،ییسوال نداشتم خدا یکردم. در مورد زندگ  یهوم متفکر
 دختر؟  یکن  یم کاری و گفت: چ دیصورتش رو عقب کش  هدیصورتش زدم که ترس یجلو

 

 شروع کن.  تی دونم بگو. اصال از اول مامور ی در مورد کاوه نم ی توجه به حرفش گفتم: هر چ بدون
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 داد و گفت:  هیبه تاج تخت تک نهیبه س دست

 

 . قیحقا یپرونده -

 

 زر نزنه و بگه. شتریکردم و با نگاهم خواستم ب یاخم

 

 کنم. رشونیباند بشم و دستگ هیاومدم تهران که بتونم وارد  دمیاز تهران کوبآوا. من  نیبب -

 

 وسط حرفش و سوالم رو مطرح کردم:  دمیپر

 

 مشهد چغندرن؟ یها سی پل ایآ-

 

 گفت:  یو جد دی به موهاش کش یدست

 

دو طرف با هم در ارتباط   یعنی. وفتهی اتفاق ها ب نیکه از ا ادیم  شیکم پ  یلیاوقات خ یبعض  ینه، ول-
 .اد ی م شیکم پ  یلی. خب درسته که خادی به وجود ب  ینباشن و مشکالت

 

اشکاالت رخ بده اما از شانس خوشگل من  نیدرصد از ا ست یفرض کن از صد درصد ممکنه ب  مثال
 مشهد دنبال باند ونداد بودن و ما دنبال باند فرهاد.  یها سیپل یسر  نیا
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خودم   یاون مهمون یکه تو یکنن و من ریفرهاد همه رو دستگ یمهمون  یتا تو رنی م نجایا یها سیپل
 رو گنجونده بودم رو گرفتن.

 

رسه به ونداد. تو اصال تا حاال ونداد    یاش. اما بحث م هیاومد و بق  شیبا پدرت پ  ییهم آشنا بعدش
ونداده در  یکرد یلحظات فکر م یکه برات افتاده و تو در تمام  یاتفاقات یتمام ،یدیرو به چشم ند
 اصل کاوه بوده.

 

به  میگر ی به ونداد بود رو با کل  ه یشب  بای کاوه رو که تقر افه یو ق میکرده بود ریونداد رو قبل تر دستگ ما
 . میداد ریی ونداد تغ یچهره 

 

 توجه به حال من ادامه داد: ی همه اطالعات دهنم باز نشه. ب  نیبه دهنم گرفتم تا از حجم ا یدست

 

و   میکن ریدستگ یاون مهمون  یرو تو یهمون کاوه افراد بزرگتر  ای یونداد قالب قی از طر میما مجبور بود-
  یز یکه من وارد عمارت کاوه شدم وانمود کردم چ ی. بماند اون روز میداشت اجی کار به تو احت  نیا یبرا
 دونم.  ینم

 

 هیزد و گفت: چرا؟ خب بهتره بگم پدر ونداد   ی. لبخند مهربوندیپر رونیاز دهنم ب ییخودآگاه چرا نا
 شد.  یباند محسوب م نیا نیفوق العاده و البته بزرگتر ی وونهید

 

وصل کرده بود.   نیخونه رو دورب  یهمه جا  جهی ت. در نتبه پسر خودش هم شک داش   یمرد حت اون
 کاوه نتونست چندان دوستانه رفتار کنه. نیبه خاطر هم
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 باهات نداره و آزادت گذاشته؟ یچرا کار  دهیکه تو رو خر یکس یتا حاال با خودت فکر نکرد چیه

 

 آره تکون دادم. ادامه داد: یبه معنا یسر 

 

اوقات، تلخ   یمجبور بود بعض   ادیکار به وجود ن  یتو ی شک نکهیا یوجود نداشت، برا یچون ونداد-
 بد دل داد به خانوم من! یلی مشکل عاشق شدنش بود. اون خ نی وسط بزرگتر نیشه. اما خب ا

 

و   دمیبه هم کوب یکارن. دست یلبم نشست از وصف خانوم من ها یرو  یپر ذوق و شوق لبخند
 رو از ذهنم خارج کنم.  ییجادو یکردم اون دو کلمه  یمشتاقانه سع

 

 شدن؟  یخونه چ ی اعضا هیشد؟ کاوه که مرد اما بق یبعدش چ -

 

 از حرکات من کرد.  یخنده ا تک

 

خدمتکار ها همراه اون دنسر ها آزاد   ی و تمام میگرفت ی که الزم بود گرفته شن رو به خوش  ییاونا-
 شدن و به آغوش خانواده برگشتن.

 

  یو شروع  یسی پل یماجراها یرسم انی پا یعنی نیبه جلو خم شدم. آروم گفتم: ا یزدم و کم  یلبخند
 عاشقانه؟
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به پستم  ت ی تو آره اما من هنوز هم مامور یو گفت: برا  دیباال انداخت و مهربون دماغم رو کش ییابرو
 خوره.  یم

 

  ظیغل یکه اخم  دیفهم  یها راه بده، انگار  تیمامور هی بق  یکج کردم تا خر شه و من رو هم تو یسر 
 چهره اش رو پوشوند. 

 

 فکرش هم نکن آوا! -

 

روم رو به سمت پنجره برگردوندم که دستش  نهیبهش رفتم. دست به س یکردم و چشم غره ا یاخم
 شونه ام قرار گرفت.  یرو

 

 خانومم. قهر؟  عه،-

 

 کلماتش ضعف رفت.  ینگاهش کردم و دلم برا یچپک  دوباره

 مامان؟ یچ  یعنیگفتم:  غیتموم شد و با ج  تحملم

 

 زد.  یکرد و پوزخند یاخم

 

 . یپسر سر مادرت داد زد هیدستت درد نکنه آوا، به خاطر  -
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 ! یاوج بدبخت یعنی نی. ادمیبلندم کش یبه موها یکردم و کالفه دست یاخم

 

جواب  یزار ی کم داره که نم یپسر چش و چالش کج و کوله است؟ چ نیمن. مگه ا زیمادر من، عز -
 مثبت بدم؟ 

 

کرد گفت:   یما نگاه م یمبل نشسته بود و کالفه به دعوا یباال انداخت و رو به بابا که رو ییابرو
 خواسته جواب مثبت هم بده!   ی. منشی بب   ییرضا! خدا  نشی بب

 

 از جاش بلند شد و دستش رو دور کمر مامان حلقه کرد.  بابا

 

 دهی آوا بدون جار و جنجال اجازه م  یوقت یدون  یتو که بهتر م  زم؟یداره عز یمگه چه اشکال -
 دوسش داره. یعنی ادیخواستگار ب 

 

حال   نیرسوند. با ا  یرو م تشیحرکت اوج عصبان نینزد و ا یو حرف  دیبه صورتش کش یدست مامان
 پسر بگم نه. نیتا من به ا ار یاشکال ب هیو آروم گفتم: مامان  اوردمیکم ن

 

 دستش رو باال آورد و گفت: واخ آوا!  یحرص
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کنه و واخ  یم یرو قاط  یمامان آخ و وا یدونستم وقت یمبل نشستم. خوب م یو رو دمیگز لب
  ششیآت یشدن گدازه ها دهیمنتظر پاش دیبا  یحرف بزن گهید یکلمه  کیاگه   یعنیبده  لت یتحو
 .یباش 

 

کرد. مگه بابا از   تی باز و بسته کرد و مامان رو به سمت اتاق هدا یناراحتم چشم یرو به چهره   بابا
 ! ادیپس مامان بر ب 

 

 هی یاش رو توداره؟ چرا مامان پ ی: آخه چه مشکل دم یلب غر  ریدست هام گرفتم و ز نی رو ب سرم
 کاسه کرده که نه؟

 

نگاهم   یگوش امیپ یتخت نشستم. صدا یبه مبل گرفتم و بلند شدم، به سمت اتاقم رفتم و رو یدست
 چشمک زنش دوخت.  یرو به صفحه 

 

 ده؟ یبله م  ی: خانومم ک کارن

 

دلم  یپره، بگ تمی! االن نگو خانومم. ظرفیکارن وا یتخت دراز کش شدم. وا ی رو بستم و رو چشمم
 . میفرار کن ایکشه بهت بگم ب  یپر م

 

مورد عالقه ام آرامش   یکردم با گوش سپردن به آهنگ ها  یگوشم فرو کردم و سع یرو تو یهنذفر 
 کنم. دایپ
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... 

 

به صفحه    یتخت برش داشتم و نگاه یچشم باز کردم. دست دراز کردم از پا  ،یزنگ گوش یصدا با
 اش کردم. کارن! 

 

رو   یمخم رژه نره. گوش یرو نی از ا شتریزنگ ب یتا صدا دمیرو از گوشم کش یبستم و هنذفر  چشم
 رفتم. ییتخت ولو کردم و به سمت روشو یرو

 

در هر صورت   یزندگ نیفهمم چرا استرس داشتم؛ درسته. ا ی. حاال م دمیحالم پاش یبه صورت ب  یآب
 زنه.  یم  یزد حال هی یاوج خوشحال ینداده. همش تو خوشش رو بهم نشون یرو

 

 یبابا تو دنیکنم. با د یمامان رو راض دیبا ؟یرفتم. باالخره که چ رونی اتاق خارج شدم و ب  از
دادم. سر چرخوند و   یبود، سالم آروم   ییروبه رو و در حال خوردن چا واریآشپزخونه که زل زده به د

 مهربون نگاهم کرد. 

 

 . میحرف بزن ای ب زی بر یی سالم دختر بابا. چا -

 

  یکردم و کنار بابا رو ییبرداشتم. پر از چا نکیس یتکون دادم و ماگ مخصوصم رو از کناره  یسر 
 نشستم. یناهار خور  زیم یها یصندل

 

 بابا بلند شد.  یداشد دوختم. ص یخارج م  یکه از چا یحرف نگاهم رو به بخار  یب
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 آوا؟! -

 

 باال گرفتم و مظلوم به بابا نگاه کردم.  سر

 

 جانم بابا؟  -

 

 ؟یلبش نقش بست و گفت: دوستش دار  یرو  یلبخند

 

رو بگم. دست دراز شده   یز یچ  نی نبودم که بتونم همچ یم یبا بابا صم  یانداختم. اونقدر  نیی پا سر
 . چونه م قرار گرفت و سرم رو باال آورد ری ش، ز

 

 آوا؟ خجالت نکش. آره؟ -

 

چونه ام رها شد و جلوش   ریآره تکون دادم. دستش از ز یبه معنا ینگاه به چشم هاش سر  بدون
 قرار گرفت. ز یم یرو

 

 کردن مامانت با خودت! یاما راض  م؛یازدواج راض نیکنم. به ا ی نم یمن دخالت  -

 

 بابا دوختم. ینگاهم رو به چشم ها دلخور
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 اما... -

 

 نه تکون داد.  یبه معنا یسر 

 

 !یای از پس مامان لجبازت بر ب یبتون  دیبا یاگه واقعا کارن رو دوست دار  -

 

 تونم! یکنم. من م یمامان رو راض دیرو قورت دادم. با  یقلوپ از چا هیانداختم و  نیی پا سر

 

 *** 

 

 : دمیسر باال گرفتم و غر کالفه

 

 مامان! -

 

 نشست.  شیشون یپ یرو  یظیغل اخم

 

 مادر و پدرت رو بزن.  دیهم ق یخوا  یبخواه نم  یخوا یآوا، م نهیحرف من هم  -
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 نوبت من بود که اخم کنم. حاال

 

 !هیبابا راض  -

 

 تخت دو نفره شون نشست.  یزد و رو  یپوزخند

 

 . یایسمت من ب  نم ینب  گهید یبرو ازدواج کن، ول  تیراض  یپس با کمک همون بابا -

 

 : دم یدادم. پر بغض نال  هیپشت سرم تک واری رفت گرفتم و به د یم  جیبه سرم که گ یدست

 

 شم.  یمشکل بگو ازش تا راض هی -

 

 ست؟ ین  یکه مامانت راض  نیاز به وجود اومدن حال من گفت: باالتر از ا یناراحت یذره ا بدون

 

 و وارد اتاق خودم شدم. رونی مامان رو تحمل کنم. از اتاقشون زدم ب  یحرف ها  ینیسنگ نتونستم

 

 تونستم بگم نه!  یتونستم جواب کارن رو بدم. نم یو من نم  دیچی پ یاتاق م یتو   یزنگ گوش یصدا
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از در گرفتم و به سمت تخت حمله ور شدم. صداش   هیاومد. تک امکیپ یزنگ قطع شد و صدا یصدا
 تونم بخونم! یهاش رو که م امیتونستم بشنوم، پ یرو نم 

 

 خواد جوابم رو بده؟ ی: خانوم خوشگلم نمکارن

 

 اومد. یرو خوندم که بعد  نیا ام،ی پشت پ امیپ

 

 شده؟  یچ  زمی آوا عز -

 

 شم.  یدارم کم کم نگرانت م  -

 

 ؟ی د یآوا جوابم رو نم  -

 

هم که   رونیزنم. ب  یکه م  یینه تلفن ها ید یهام رو م امی هفته س نه جواب پ  کیخانوم کوچولو؟  -
 . ینرفت

 

  شیهفته س که از خواستگار کیزهرمار گرفت.  یلبم نشست. اونقدر تلخ که دهنم مزه  یرو  یلبخند
 هفته اس که خونه حکم زندون رو برام داره. کیگذشته، 
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چرا مصررانه   دمیکه هنوز نفهم  یجنگ و دعوا با مامان   کسرهیدارم. هفته س خواب و خوراک ن کی
 نه. گهیم

 

به   یکمک  چ یتحمل مامان رو ندارم، بابا هم ه گهیخانومم گفتن هاش. د یره واسه  یضعف م دلم
 نیحاله، غمگ  نیجنگ دور کرده و فقط از پشت ا دونیکنه. انگار خودش رو از م  یحال و روزم نم

 شده. رهی بهمون خ

 

به کارن   یرسوندن مقدمه ا یکردم انقدر زود خسته شم. برا یوقت فکر نم چی ه گه،یندارم د تحمل
 کردم.  پیتا

 

 .ستمیمن خانوم تو ن  -

 

 اومد. یامیرفت، از طرفش پ  امیبندش تا پ پشت

 

 ؟ یرو بگ  نی بگم خانومم تا هم یخواست یم  ؟یچ یعنی -

 

 لب گفتم:  ریو ز دمیکش یآه

 

تا   ادی ب شی مسئله پ هیخوام  یخانومم گفت هات م یره برا   یکه هنوزم دلم قنج م  یآره حتما، من -
 !یچه دروغ مزخرف  ؟ینگ گهیبگم د
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ش   رهیدوختم که دستگ یرنگم گرفتم و به در  دیکه به در خورد چشم از سقف سف یتقه ا یصدا با
 و باز شد.  دهیکش نییمن به سمت پا  دییبدون بفرما 

 

 خونه است؟  ادیشد. چرا چند وقته بابا ز انینما یبابا با لبخند خسته ا چهره

 

 آوا؟ -

 

 دادم.  هی از جام بلند شدم و به تاج تخت تک  یآروم به

 

 بله بابا؟ -

 

 به داخل اتاق برداشت.   ینگرانش رو به چشم هام دوخت و قدم نگاه

 

 بابا چرا ناراحته؟ یآوا-

 

روز   نیبود که ا یمن  یبرا ایسوال دن نیسوال مسخره تر  نیازم سر بزنه اما ا یخواستم حرکت بد  ینم
تختم   یرو یمشت شده  یزدم و نگاهم رو به دست ها  ینبود. پوزخند زاد یمثل آدم میچیها ه

 دوختم.
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از من  ،ید  یجواب تلفن هاش رو نم  نکهیباهات حرف بزنه. مثل ا خوادی منتظره و م نییآوا، کارن پا-
 .رون ی ب  یخواست که اجازه بدم چند ساعت بر 

 

  یمنتظر منه؟ منه ب نییشد. االن اون پا دهیتوجه به حرف بابا نگاهم به سمت پنجره کش بدون
 رفتن تخت نگاهم رو به صورت بابا دوختم.   نییمعرفت؟ با پا 

 

شه. پدر و مادرش   یمادرت راض  یبمونه تا بفهمه قراره ک نجایتونه ا یآوا جان. اون پسر نم  نیبب -
  فتی اگه نه تکل چیکه ه یکرد یبرگرده سر کارش. اگه مادرت رو راض دیبرگشتن تهران و خودش هم با

 !ستی ن چهی رو با خودت مشخص کن. اون پسر باز

 

  یکارن ین، برام یدلسوزوندن برا یبابا به جا یعنی نیلبم نشست افتضاح بود. ا یکه رو یخند تلخ
 شه!  یبه خاطر من معطل م   نجاینگران بود که ا

 

. از جام بلند  میبکنه. تا اون هم کمک کنه بهم برس یبه کارن بگم تا اون هم فکر چاره ا  دیبگم، با دیبا
 حرف از اتاق خارج شد.  یخوام لباس بپوشم ب یم دیشدم و به سمت کمد لباس هام رفتم. بابا که د

 

شدم. چقدر   رهی خ  نهیدختر درون آ ری و تصو نهیکه از کمد برداشته بودم رو ول کردم و به آ یشلوار 
 روزها. نیزنه ا ی خندونم ناراحت م شهیصورت هم

 

هدف قدم زنون دوختم. چقدر دلم برات تنگ شده کارن.  یو نگاه رو به کارن ب   ستادمیپنجره وا کنار
 یخانومم. آه  یخواد بگ یفهمم چقدر دلم م یفهمم چقدر دلتنگتم، حاال م ی م نمتیب  یحاال که م

 ترسم از نبودت!   یفهمم م یو زمزمه وار گفتم: حاال م دمیکش
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دم دستم اومد  یرو تار کرده بود از کارن گرفتم و هرچ دمیاشک، د یرو که به خاطر هاله  ییها چشم
 م. زد رونیو با عجله از اتاق ب  دمیرو پوش 

 

به   یو دست  ستادیزد و از جا بلند شد. کنارم وا یلبخند دنمیمبل منتظر نشسته بود، با د یرو  بابا
 .دیصورتم کش 

 

 خدا به همراهت.   زم،یکنه! برو عز یانتخاب رو م نیدونم دختر من بهتر یم-

 

رفتم.  رونی زمزمه کردم و از خونه ب  یآروم یلبم نشونده بودم خداحافظ  یکه رو یلبخند مسخره ا با
 .دمیدوو یرنگم رو پا کردم و بدون بستن بند لخ_لخ کنان به سمت ورود یمشک  یها یکتون

 

خوشرنگش دل نگرون   یو نگاهم کرد. چشم ها ستادی رو که باز کردم کارن قدم زنون از حرکت وا در
 بود، دلخور بود و دلتنگ.

 

نگاهش رو به چشم هام دوخت   دمیشت سرم بستم. جلوش که رس برداشتم و در رو پ رونی به ب یقدم
 و لب زد: سالم!

 

کلمه حرف بزنم   کی هیکردم. کاف   نشییسالم باال و پا یانداختم و به معنا  نییرو گاز گرفتم و سر پا لبم
زد آروم گفت: صدات رو    یکنم. لبخند تلخ هیترسم گر  یم  ت،یتا مثل باروت منفجر شم، نه از عصبان 

 نگاهت رو نکن! ،یکرد غیرازم د
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 ی هیبق یشد برا   یراه عبور  نیگرفت و هم دنی. بدون اجازه باررمی اشکم رو بگ  ینتونستم جلو د،یچک
 به عقب برداشت.  یو قدم دیخوش حالتش کش یبه موها یاشک ها. دست

 

رو برام باز کرد و با دست دراز   نیدر ماش  دمینفهم  یز یحرف هاش رو زد و من چ یلب  ری قشنگ ز یوقت
  نیرو به سمت ماش  زونمینا م ی. بدون بلند کردن سرم، قدم ها نمیبش  یصندل  یشده اشاره کرد تا رو
 سوار شدم.  یبرداشتم و به آروم

 

تا   دمی و با صدا دماغم رو باال کش دمیکش سمیخ یبه چشم ها  یکه بسته شد به سرعت دست در
 در راننده باز شد و کنارم جا گرفت.  کار رو انجام ندم. نیجلوش ا

 

 روشن شد و به سرعت حرکت کرد.   یبا تک استارت نیام فرو رفت، ماش قهی یسر من بود که تو دوباره

 

جرئت باال آوردن سرم رو   دهیمن بودم که ترس  نیکرد، با سرعت. ا یم یهدف ط یها رو ب ابونیخ
 نداشتم و گردن دردناکم سوز گرفته بود.

 

 هیکلمه بگو و خودت رو خالص کن آوا. بگو دوست دارم تو  کی دم،یدارم خودمون رو عذاب م چرا
 کن.  یکار 

 

 رخ جذابش دوختم.  میباال آوردم و به ن دیرو با ترد سرم
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 کارن؟! -

 

 من دوخت.  یکنده شد و به چشم ها ابونی نگش از خلبش نشست و نگاه دلت یرو  یلبخند مچهین

 

 زم؟ ی صدا کردن هات. چرا صدات بغض داره عز نیواسه ا رهیجان دل کارن؟ کارن بم-

 

خواستم سبک جلوه کنم، اما  یشد. نم  ری حرف اشک هام سراز  یحرف از دهنش خارج شد ب نیا تا
از قبل   شتریاومدن و من رو ب یمبه مجوز من نداشتن، خودشون  یاز ی دست خودم نبود. اشک هام ن

 کردن.  یشرمنده م

 

زدم و   یفرو رفتم. لبخند تلخ  یآغوش  یهوا تو یمن بودم که ب نیشد و ا تی هدا یبه کنار   نیماش
 آغوشش خفه کردم.  یرو چنگ زدم. دل تنگتم کارن، دلتنگم تا کنارت باشم. هق_هقم رو تو  راهنشیپ

 

شال به  ی. دستش نوازشگر از روسیخ  شی از پ شی رو ب  رهنشیو پ ختمیآروم_آروم اشک ر  فقط
 مهربونش کنار گوشم بلند شد:  یحرکت در اومد و صدا 

 

 کن. کارن هست، پشتته. هیراحت گر  ،یکن خانوم هیگر-

 

شدم  یاش چسبوندم. مثل بچه ا نهی خودم رو به س شی از پ شتریحرفش هق_هقم اوج گرفت و ب با
 داره.  اجیآغوش احت  هیکه مادرش ولش کرده و حاال به 

 



 نیست ساده 

278 
 

اون  یدوست دارم تو یل یکه دستش رو از دورم باز کرد. خ دمیکه آروم شدم، خودم رو عقب کش یکم
 مونه. یآغوش بمونم اما حرف هام نا گفته م

 

مامان، از غر زدن   ینبودن ها ی دادم و شروع کردم به گفتن، از راض  هیتک نی ماش یرو به پشت سرم
 .ستمیاون روز بهش گفتم خانوم تو ن  نکهیا ل ی هاش و در آخر از دل اوردن ی ن لی هاش، از دل

 

شد. بعد تموم شدن حرف ها، سرم    یزدم صورتش گرفته و گرفته تر م   یکه حرف م یبه لحظه ا لحظه
 کنم، کمکم کن! کاریچ دی دونم با ینم گهیکارن. د تونمی دست هام گرفتم و گفتم: نم  نیرو ب 

 

زدم و   یپاش قرار گرفت. تلخ خند یو رو دیاما وسط راه پس کش دم،یکه تا بازوم اومد رو د دستش
 شد. نکنه بره؟  دیامان نمیا ا،ی دلم گفتم: ب یتو

 

 نا مطمئنش دوختم. لب زدم:  ینگرانم رو به چشم ها نگاه

 

 !یر   یکارن نگو که م-

 

نه، نگفت هستم. مثل اون موقع نگفت پشتتم. سرش رو به فرمون چسبوند و آروم تر از هر    نگفت
 دونم. بذار فکر کنم، باشه؟  یآوا، نم دونمی گفت: نم یوقت

 

 تونم! یتونم بمونم تا فکر کنه. نم  یشه؟ نم یدادم. مگه م هیسرد تک  ی حرف سرم رو به پنجره یب
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... 

 

 خونه نگه داشت و گفت:  یبه رو رو

 

 آوا؟!-

 

 نگاهش کردم.  رهیخ  یتر از هروقت  نیو غمگ مظلوم

 

 جان آوا؟ -

 

 و کالفه نگاه ازم گرفت.  دیگز لب

 

 بغلت کنم؟ شهیم شه،ی م-

 

 آره تکون دادم.  یبه معنا  یلبم، سر  یباال انداختم و با لبخند مهربون نشسته رو ییابرو

 

. نفس  دمی تنش رو نفس کش یآغوشش حل شدم و بو  یتو اقیهاش رو باز کرد و من با اشت  دست
 شدم.  یتشنه م شی از پ شی و ب دمیکش  یم قیعم
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  یقرارش رو رو یام کرد. نگاه بزده از شالم زد و از خودش جد  رونیب یموها یرو  یبوسه ا  یآروم به
نشوند که چشم هام رو   میشونیپ یرو یا یطوالن یصورتم گردوند. درآخر بوسه  یتک_تک اجزا

 شده به وجودم.   قیبست از آرامش تزر

 

 نمون.  نیاز ا شتر یگفت: برو آوا، ب یگرفته ا  یازم فاصله گرفت و با صدا یآروم به

 

 خارج کردم.  ن ی رفت و بازش کرد. پشتم رو بهش کردم و هر دو پام رو از ماش رهیبه سمت دستگ دستم

 

حواله ش کردم و    ینگاهم رو با لبخند تلخ نیخارج شدم و دوباره به سمتش برگشتم. آخر  یآروم به
 نداره. یداد حال خوب ینشون م  دیچیکوچه پ  یها که تو کیالست غی ج یدر رو بستم. صدا

 

  خی که کرده بودم صورتم فوق العاده قرمز و  یا هیسوخت و به خاطر گر یم از اندازه شیهام ب چشم
 زده بود. به سمت خونه پا تند کردم و زنگ رو فشار دادم.

شده که پا از  یهفته ا هیزنه.  یکارن بهم زنگ نم  گهیشه که د یم یهفته ا هی برعکس شده،  جامون
  یبه جونم غر نم گهیلش به حالم سوخته که دد ایمامان کمتر شده  ینذاشتم، غر_غر ها رونی اتاق ب

 دونم.  یزنه رو نم

 

لحظه بد   نیخواد که آخر یرو م یخونه برام خفقان آوره، تحملش رو ندارم. دلم آغوش کارن  یفضا
 وابسته ام کرده. 

 

قلب   یشد رو  یباشد خنجر  یمشترک مورد نظر خاموش م یو صدا دیاسمش لغز یدستم رو دوباره
 شکسته م. 
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و از اتاق خارج    دمیتخت پر یکجاست! از رو دونهی تحملم تموم شد. حتما بابا م گهیندارم، د طاقت
 شدم.

 

نزار خودم رو به اتاق   یتخت دراز کش بودم که حاال پاهام قدرت راه رفتن نداشت. با حال  یرو یانقدر 
شد   یلیدل دیچ یگوشم پ یبابا که تو دییرما در رو در آوردم. بف  یکار بابا رسوندم و با انگشت هام صدا

 خراب!   یحال یبرا

 

لبخند   دنمیخواست با د   یصورتم نشست. م  ی. وارد شدم که نگاهش روهیگرفته تر از هر وقت صداش
 هوا گفتم: بابا کارن کجاست؟  یکش اومدن نداشتن. ب یبرا  یبزنه اما انگار جون 

 

 هیاتاقش رفت و تک  یبلند شد. به سمت پنجره  دهنش رو قورت داد و رو ازم گرفت و از جاش آب
 گفت:  واریزده به د

 

 دونم! ینم-

 

 صدام اوج گرفت:   یعصب

 

 . کارن من کو؟ یدون یم  یدونم بابا؟ تو بهتر از هرکس ینم  یچ یعنی-
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خودم  یخورد که کارن رو برا چی! دلم پادیز  یلیسمتم، چشم هاش غم داشت. خ دیچرخ  نیغمگ
 روز هام.  نیهمدم ا  زشی ر یبرا  یلیشد دل  نی حساب کردم و هم

 

 بره.  نیاز ب شیدست اشکم رو گرفتم و چشم هام رو باز و بسته کردم تا تار با

 

 هق_هق گفتم: بابا؟ کارن کجاست؟  با

 

 آروم لب زد:  یل یو خ دی به موهاش کش یدست

 

 رفت! -

 

  نیآروم بلند و بلند تر شد. رفت؟ به هم  یآواگوشم زنگ زد و همون  یتو  دم،یبود اما شن   آروم
 رفت؟  یمن شده بود، چه جور   زی اون همه چ ؟یسادگ

 

آخر   یلحظه  قایرفت و چشم هام تار شد، تلو_تلو خوران توجه بابا رو جلب کردم و دق  جیگ سرم
 آغوش بابا فرو رفتم.  یافتادنم تو

 

 *** 

 

 ماه بعد" کی"
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  نیرو فشار دادم که تنها همدم ا یک یموز یپل یو دکمه  ی هنذفر  میکه به در خورد، س  یتقه ا یصدا با
 روزهام بود. چشم بستم و با گوش دادن به آهنگ وانمود کردم خوابم.

 

 من اون همه عشق و. یاز چشا ینخوند  ،یمن نموند با

 

 عشقم اون دو تا چشم و. یرو  یرحم، بست یب  یرفت  یگذاشت راحت

 

 و انگار واست مهم نبودم من. یاوردیحرفم، حرف م یدم رفتن، رو نیا

 

 بودم واسه تو؟  یک

 

 قلبم واسه تنها شدن. ست،ی آماده ن ست،ین ساده

 

 من و با خودم.  ی. تنها بذار یعاشق کن  ه،یشوخ مگه

 

 .ادی ز یلیگفتم دوسم داره اون، خ یخودم، ه  با

 

 .ادی سرش م ،یروز  هیترسه  یکه م  یاز هرچ آدم
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 شد بگم به تو.  یو. کاش م نهیمن، هم حال

 

 . یبگم غلط کرد ،یکه بد کرد بگم

 

 مونه.  یجور نم  هی ا یدن وونه،یدل د نیا با

 

 .یچشام و تر کرد ،یکرد بد

 

 دوباره م دلشوره دارم. یرفت

 

 ذارم.  یچشام و رو هم م ،یاشک یبا پلکا  شبا

 

 بارم.  یم، مثل بارون آروم م ندار آروم

 

 ؟ ییآخه، آخه تو کجا ییکجا

 

 ؟ ییترسم تو کجا ی م ،ییآره من از جدا دم،یترس یم ازش
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 شد بگم به تو.  یو، کاش م نهیمن هم حال

 

 . یبگم غلط کرد ،یکه بد کرد بگم

 

 مونه.  یجور نم  هی ا یدن وونه،یدل د نیا با

 

 .یچشام و تر کرد ،یکرد بد

 

 _سارن« ست یساده ن »

 

ده مامانه. هه، مامان؟  ینشون م ن یصورتم حس شد، دست هاش نازک بود ا یرو یکس  یها نوازش
  ریسرم رو از ز دارم،یب  فهمهیم نکهیتوجه به ا یکردم و ب یکه باعث حال و روز االنمه؟ اخم یمامان

 و بدون باز کردم چشم هام پشتم رو بهش کردم.  دمیکش رونیدستش ب

 

 !هیروزها خواب و خوراکم شده آهنگ، گر نی. ادیپلکم چک  یانه از گوشه لجوج  یاشک قطره

 

 روزها منبع آرامشم شده، اتاق و حس آغوش کارن. انقدر غذا نخوردم که پوست استخون شدم. نیا

 

االن؟   ده،یحس دخترش واقعا عشق بوده. چه فا دهیتر از من حالش بده، انگار تازه فهم شی ب مامان
 ماه گذشته!  هیاالن که 
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هام شده    یرو سوزونده و تنها همدم دلتنگ مکارتشیکارن س دمیشدم فهم هوشیکه ب یاون روز  بعد
 داشتم. لشیپروفا یاون ها رو هم از صدقه سر  میدوتا عکس داخل گوش یکی

 

  ،یاز هر موقع شتریخوندم. از خدا فاصله گرفتم ب یو م فاتحه ام ر دیهمون هم نبود که االن با اگه
 خواد خوش باشم. ی کنم خدا نم  یحس م

 

مامان رفته و دوباره به حالت نشسته در اومدم. اتاقم  دمیبسته شدن در اتاق که اومد فهم  یصدا
خوبه،   رو دوست دارم.  یکی دادم برام نصب کنن. تار یبود؛ چراغم رو در آورده بودم و اجازه نم  کیتار

 . میمثل زندگ که،ی حال االن منه! مثل من تار

 

 خوندم:   یآروم ی توجه به آهنگ قطع شده خودم با صدا یب

 

 آبم. یرو یشکسته  قیقا هیام، مثه  هیغرق گر-

 

 راحت بخوابم. یدونم تو داغون یم یتونم، وقت ینم

 

 و نده انقد عذابم. یباز  نیتموم کن ا گه،ید بسه

 

 خرابم. یل یخرابم، خب من خ یل یخ من
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 شده، با چنگ پسش زدم و ادامه دادم:  دهیو متنفر از قطره اشک چک دمیکش یآه

 

 . داریدائم، ب  مار،یب  وار،یبه د رمی خ-

 

 . نیبعد از ا  یحالم، تو در چه حال نهیا من

 

 کرده و. خیتو، دستام،  یب

 

 . ینمونده صحبت  گهید

 

 مردم، خندون. داغون از تو. شیپ

 

 آخرا.  نیشناسمت ا یکه نم  یشد عوض

 

 ماجرا! گهیبسه دعوا، تمومه د ه،یگر بسه

 

  یخونه بود تموم شد و در ادامه اش رابطه  یکه تو یتموم شد، دعوا ها تموم شد. جار و جنجال  آره
 . دیرس انیمن و کارن هم شروع نشده به پا
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راحته؟ تک دخترش   الشیمن موند و کارن جدا شده از هم. حاال مامان خ هی موند؟ از ما  یچ حاال
 ده؟ یزد رس یکه ازش دم م  یبدون اون پسر به آرامش

 

 یراض  تهیمامور یو گفت: از شغل بابا که همش تو  رونی ب  دیبار از دهنش پر هیآخرها  نیا ادمهی
 نم. رو تحمل ک دهیکه خودش کش  ییخواد من هم استرس ها یدلش نم  ست،ین

 

 کنه. یتونه کار   یفهمه و نم یکارن داغون شدم، نه با کارن! و حاال مامان داره م یمن ب اما

 

چشمم رو گرفت و بد   کشونیرو برداشتم و شروع کردم به خوندن عکس نوشته ها.  میهدف گوش یب
 به دلم نشست. 

 

 از نو« میساز یجا نبود، با هم م  چیمثل تو ه یو بگ یبرگرد هوی  »کاش

 

بهم  یک گه یاومد. دلم تنگته، د ی ماه م کی نیا یبود؟ نبود! اگه قرار بود برگرده تو  یکارن برگشت اما
 بگه خانومم؟ 

 

 رو در آغوش گرفتم وزمزمه وارانه گفتم:  خودم

 

 خانومم، خانومم، خانومم.-
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 شم؟ یهم م نیاشکم دوباره فوران کرد. داغونم، داغون تر از ا یزمزمه کردم که چشمه  انقدر

 *** 

 

 سال بعد" کی"

 

  یقفل انداختم و با چرخش بازش کردم. نگاهم رو دور تا دور کارگاهم دوختم. کتابخونه ا یرو تو دیکل
که طرفدار پر و پا   یعاشقانه ا یها گرفته تا رمان ها  وانیبزرگ پر از انواع اقسام کتاب ها. از شعر و د

 قرصش بودم. 

 

کارگاه  هی شدم. بعد رفتن کارن   رهی رو به روش خ  یکوچک زی مراه با مشده ه  دهیچ یها یصندل  به
 قرارم رو آروم کنم. یکردم با نوشتن، دل ب یراه انداختم و سع  یسندگینو

 

مخصوصم نشستم تا  ی یصندل یبود. رو  یدادن نوشتن، حس خوب ادیبچه ها بودن و بهشون   کنار
 کم_کم بچه ها هم از راه برسن. 

 

ازش   یخبر  گهیمعرفت که د یب  هیبه دست، شروع به خوندن کردم تا باز ذهنم پر نزنه سمت  کتاب
 . ستین

 

  دمیشدم فهم  دیاز اومدنش نا ام ی. وقت ادیتا ب دمیسال گذشت و من لحظه به لحظه انتظار کش کی
 شم.  یها خوب نم یراحت نیافسرده شدم که به هم یجور 
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  یها نبودم که بگم روانشاس برا یلیاز چشم مامان و بابا به روانشناس مراجعه کردم. مثل خ  دور
مورد   نی ا یکنه روان پزشکه و من به شخصه رو یها رو معالجه م وونهیکه د یهاست. اون  وونهید
 . رنشیگ  یشناخت جا به جا م  خوره که بدون  یدارم و بهم برم دیتاک  یلیخ

 

  ششیکه من پ یبه حرفات گوش بده و روانشناس شتریتونه از خانواده ب یوقت ها م یلیخ  روانشناس
رو در کنار من   یسندگ یبود که در کنار بهتر کردن حالم، خودش هم نو  یدختر با نمک مهربون هیرفتم 

بود؛   شدرد و دل هامه. مثل اسم یبرا یگاه خوب  هیدوستمه و هنوز هم تک  ن یگرفت. حاال بهتر ادی
 آرامش. 

 

دوست   یفرشته  نیوجود ا  یکردم برا یم یآرامش داشتم و چقدر به شوهرش حسود کنارش
 .یداشتن

 

به دست وارد کارگاه   یدوختم که هر کدوم با جعبه ا ییبچه ها  لیباز شدن در نگاهم رو به س یصدا با
 دستشون کادوعه. یباز نگاهشون کردم و تازه متوجه شدم جعبه ها یبا تعجب و دهن شدن. یم

 

جلو اومد   ی ن یری ش یزد و از همه بزرگتر بود با جعبه  یسن و سالش به زور هفده م بایکه تقر شونیکی
 گفت: آوا جون تولدت مبارک! یبا لبخند ژکوند

 

باشه،  ادشی یکس  کردمی چشم هام حلقه زد. فکر نم یلبم نشست و اشک تو  ی رو یلبخند اری اخت یب
کنم. صداش بلند   یر یاشک هام جلوگ  زشیخودم هم فراموش کرده بود. لبم رو گاز گرفتم تا از ر یحت
 شد: 
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 ! ستین یز یتولد شما که چ خی. تارمیکن یم  میکن دایرو پ یز ی ما اگه قرار باشه چ نیخانوم تعجب نکن-

 

  یرو از جعبه اش در آورد و رو کی صورتم پاک نکردم. ک   یون دادم و لبخند پر شوقم رو از روتک یسر 
 گذاشت.  زیم

 

کوچک و   یبود بدون توجه به عدد و چند تا بودن اون شمع ها دهیاز بچه ها که شمع خر گهید یکی
 ه زدن.حلق زمی . با فندک تک به تک روشنشون کرد و همه دور مدیچ کیک  یرنگارنگ همه رو رو

 

نبود تولدمه چه خوشحال شدم از آموزش   ادمیکه  یبا هم تولدت مبارک رو برام خوندن و من همراه
 . یباحال یبچه ها نیدادن به همچ

 

گفتن. خم شدم تا شمع رو   یم یز یچ هینظمشون که هر کدوم  یو ب  یتموم شدن سرود دسته جمع با
 بلند شد: نه آوا جون، اول آرزو!  شونیکی  یفوت کنم. صدا

 

که بهم   ییچند وقته ام. هرجا یبه سمت آرزو دیجهت و نگاه به صورتش دلم پر کش ریی تغ بدون
آرزو رو   نیا گهیگفتن آرزو کن فقط خواستم کارن برگرده، اما برگشت؟ نه! پس چرا خرابش کنم؟ د

 کنم.  ینم

 

 بده. یدون  یصالح م یهرچ  ای تونم، پس خدا یبدون کارن هم م من

 



 نیست ساده 

292 
 

 و هوراشون به هوا رفت.  غی دست و ج یلبخند همه شمع ها رو فوت کردم که صدا  با

 

باال انداختم و مهربون   ییشدم. ابرو رهیدستشون خ یتو  یکادو ینشستم و به جعبه ها میصندل یرو
ارزش   ایدن هی نیخوشحالم کن  نی کرد یکه سع نیبچه ها. هم نی بخر یینبودم برام کادو یگفتم: راض 

 . میبخور ک یبعد ک  ن،یسر آموزش و تمر میداره. فعال بر

 

هاشون که جا گرفتن طبق معمول  زی قرار دادن. پشت م زیم  یتکون دادن و کادو هاشون رو رو یسر 
 کارم رو شروع کردم.  یبا خوندن شعر 

 

 از من نهان کرد. یدل از من برد و رو-

 

 توان کرد. یباز   نیرا با که ا خدا

 

 در قصد جان بود. میتنهائ  شب

 

 کرد.  کرانی ب یلطف ها الشیخ

 

 دل نباشم؟  نیچون الله خون چرا

 

 با ما نرگس او سر گران کرد.  که



 نیست ساده 

293 
 

 

 درد جان سوز.  نیکه با ا میگو ِکرا

 

 قصد جان ناتوان کرد. بمی طب

 

 *** 

 

 ی. چه جور دمیکش یاون همه آه دنیرفتن بچه ها از کارگاه به سمت کادوها رفتم و با د با
بلند تر   یغ یج  غ،یقلبم گذاشتم و بدتر از اون ج یکنار گوشم. دست رو یغیج  یببرمشون؟ با صدا

 خندون آرامش رو به رو شدم. ی افهی که با ق دمی پر  زیم یو رو دمیکش

 

قرمز رنگ و دو   کیاومدم که شوهرش با ک  نییپا  زیم ی بهش رفته از رو یکردم و چشم غره ا یاخم
 یسالم تکون داد. با لبخند سالم یبه معنا یداد و سر  لمیتحو یسه تا شمع روش وارد شد. لبخند

 دادم و برگشتم سمت آرامش خندون.

 

 افتم رو دستت؟  یکنم م یسکته م  یگ ینم  ؟یروانشناس  ییرو. تو چه مرگته؟ نه خدا شتیدرد، ببند ن-

 

 یقورت داد و مشت یشد. آب دهن  رهیخ  زمی م یرو یکادو ها لی کرد و با ذوق و شوق به س ی_نچ نچ
 بازوم کرد. یحواله 

 

 ؟ید  یخوب ها رو به من م  نیاز ا یکیآوا،  یهو-
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 هستن.  یچ نمیکه باز نکردم بب ین یب  یکردم و گفتم: م یخنده ا تک

 

 جعبه دراز کرد و مثل خوناشام افتاد به جون پاره کردنش.  نیرو به سمت بزرگتر دستش

 

 کنم.  یمن برات باز م یخور  یاشکال نداره عشقم، چرا غصه م-

 

چرا اون   نیی زدم و گفتم: بفرما  یشدم. لبخند  رهی دست خبه  کیخندون ک  ینای کردم و به س ی_نچ نچ
 ن؟ یستادیدور دورها وا

 

اصال حس   ای ب زم،یتکون داد و گفت: آره شوور عز یکادو، سر  یبدون گرفتن نگاه از جعبه  آرامش
 شه!  یخونمون مزاحم م ادیکه م هیهمون آوا خره ا نیخجالت بهت دست نده ها. ا

 

  نییگفت. سر پا یز ی دور کمر آرامش حلقه شد و کنار گوشش چ نایکردم که دست س یخنده ا تک
 .نمی نب نی از ا شتریانداختم تا ب

 

نگران آرامش بلند   یتونم تحمل کنم. صدا ینم نمیب یکه م  یعاشقانه ا یصحنه   نیروزها کمتر نیا
 شد: 

 

 ؟ یآوا جان، خوب -



 نیست ساده 

295 
 

 

کردم   کیو دو دستم رو بهم نزد دمیگاه کردم. لب گزن نشونیب  ضی عر یرو باال گرفتم و به فاصله  سرم
 و همزمان گفتم: 

 

 ! نیش کینزد کمیها، چقدر فاصله؟  نیبابا زن و شوهر-

 

گرفت رو ول کرد و به سمتم اومد.  یم یکه باهاش کشت ییکادو یتوجه به حرفم جعبه  یب  آرامش
 نشوندم.  یصندل   یدستم رو گرفت و به زور رو

 

 شمعت رو فوت کن.   نیبش  ریبگ-

 

روش برگشتم. »آوا  یقرمز و نوشته  ک یبه سمت ک یدادم و با آه کوچولو ا لشیتحو یقدردان لبخند
 ؟« یای و از فرشته بودن در ب یآدم ش یخوا یم  یخره ک

 

گه آوا خره بعد لقب   یکش اومد و با خنده گفتم: عاشق ابراز عالقه هاتم. اول م شتریلبم ب یرو  لبخند
 ده! یفرشته هم بهم نسبت م

 

 آوا جان! ری سخت نگ ادیحرص خورد. تو ز دیزد و گفت: با آرامش فقط با  یهم لبخند نایس

 

 یبه موها ید. دستخندون ش نایس یقهوه ا یکرد که چشم ها کاریآرامش از پشت سرم چ دمینفهم
 و نگاه از آرامش گرفت.  دیشده به عقبش کش   تیبلند و هدا بایتقر
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 آرامش کنار گوشم بلند شد.  غیج  یسرعت شمع هام رو فوت کردم که صدا به

 

 !یآرزو نکرد ؟یعه، اسکول چرا فوت کرد-

 

 کردم.  شی کنه؟ چند ساعت پ ی تولدش آرزو م  کیدادم و گفتم: آدم چند بار سر ک لشیتحو یلبخند

 

  داشیپ ب یکنم امسال کارن از غ  یخودم آرزو م یشد کنار گوشم و آروم گفت: پس من به نوبه  خم
 شه!

 

  یادآور یکردم و با دست هلش دادم. حالم بد شده بود از    یدلم آب شد. اما اخم یقند تو د،یلرز دلم
 !ادی خوام ب یالاقل االن نم اد،یخواست ب   یدونم چرا اما دلم نم  ی. نمادی کارن م نکهیا

 "کارن"

 

کردم وارد پارک   یشده گوش م  یگوشم فرو کردم. همون طور که به آهنگ پل یهام رو تو یهنذفر 
که دختره  یکرد و اون لحظه ا  یاالن از دوست هاش خداحافظ نیشدم. پشت سرش، قدم_ قدم. هم

.  دنشیدر آغوش کش یبرا دیدلم پرکشکرد،  یآروم یمن خنده  یزمزمه کرد و آوا یز ی کنار گوشش چ
 صبر کنم! دیشه، با یاما نم
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به تنش فشرد. امروز تولدش بود و    شتریرنگش رو ب   یهاش رو دورش حلقه کرد و کاپشن مشک دست
. بگم رفتم تا مامانت بگه برگرد،  میخواد برم سمتش تا بگم تولدت مبارک عشق زندگ یمن چقدر دلم م

 .میبهم برس  یرفتم تا بعد به خوب 

 

 دونه ستاره دوخت.  هیاز  یو عار  ینشست و نگاهش رو به آسمون ابر  ی مکتین یرو

 

  یسمت دلتنگ دیآهنگ که بلند شد، فکرم پر کش ینباشم. صدا دید یتا تو ستادمیوا یدرخت پشت
 چند وقتم. نیا یها

 

 . ستین  ادتیکس و، جز اون  چ یکه تو ه میهمون من

 

 . ستین  شتیپ  س،یخ یابونا یخ  نیکه تو ا یاون

 

 کرده. ری فکرت و درگ ش،ی که دور میهمون من

 

 کرده.  خیها کنه دستات و االن که  ست،یکه ن یاون

 

 برگرده. یکه روز تولدت، منتظر  یاون

 

 .ییباز تنها یبر  ،ییهرجا
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 من بود. ی تو برا یخنده ها آخه

 

 حسرت، نگرانم واست.  با

 

 تو، تو دست من بود.  یهنوز دستا کاش

 

نبود که   ییشد، اما صدا یم دهیدست هاش گرفت، حرکت لب هاش د  نیخم شد و سرش رو ب یکم
 نرم جلو بغلش کنم؟   ارمی خدا، دلم. طاقت م یبشنوه. وا

 

 .زهیر   یکه عکست از تو چشام م یاون روز  ادیم

 

 .زهیی و پا یستین نم،یب  یمو  امیخودم م به

 

 .میدیکه همو، چند ساله ند یاون روز  ادیم

 

 . میدینبخش دنم،یو واسه ند خودمون

 

 .ییباز تنها یبر  ،ییهرجا
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 من بود. ی تو برا یخنده ها آخه

 

 حسرت، نگرانم واست.  با

 

 تو، تو دست من بود.  یهنوز دستا کاش

 

 ن« یتو_فرزاد فرز یها »خنده

 

بغلش کنم و بگم  دیبرم. با دیتونم، با یپارک راه افتاد. نم یجاش بلند شد و به سمت خروج از
 و پشت سرش قرار گرفتم.  دم یبرگشتم تا بمونم. به قدم هام سرعت بخش

 

نگاه،  یبه عقب برگشت و اون موقع بود که بدون اجازه   دهیحرکت ترس هیقدم هام با  یحس صدا با
 ی. آخ آوا چه کرددمیکش ی قیگردنش فرو کردم و نفس عم یگود یتو . سرم رودمشیدر آغوش کش
 تنت شدم؟ یتنفس بو هی سال معتاد  هی نیا یکه تو  یبا من؟ چه کرد

 

 *** 

 

 »آوا«
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و درست کن،    ایب  ییحبس شد. وا نهیس ینفسم تو دهی که پشت سرم راه افتاد، ترس  ییپا یصدا با
حرکت برگرد   هیآروم باش آوا، با  ای. بکشهی من رو به خاطر دو هزار پول م نهی ش یاالن م رهی خفت گ

 .یندار  یچی سمتش بگو ه

 

کردم. سرم    ریآغوش گ هیاز  یادیحجم ز  یکه تو دمیپا چرخ یپاشنه  یدهنم رو قورت دادم و رو آب
  یخوش تنش تو  یباز شه، بو ی حساب غی ج هی یدهنم برا نکهیاش قرار گرفت و قبل از ا نهیس یرو

 . دیچیمشامم پ

 

که دست هاش   دمیکنم، کارنه! به سرعت خودم رو عقب کش ی کارنه. اشتباه نم یکارنه، بو یبو نیا
 کنارش افتاد و نگاه دلتنگش قفل چشم هام شد.

 

سال   کیبرگشت؟ بعد  د،یاز چشمم چک  یاشک یهوا قطره  ی. بشهیخود چشم سبز_آب  خودشه،
  یبه خاطرش اشک م نهیتا نب   نمش،ی چشم بستم تا نب ؟یبرگشت که چروز تولدم   ؟یبرگشت که چ

 شده بود.  ری . اما دزمیر

 

 قرار زمزمه کرد:  یدست هام رو قفل کرد و کنار گوشم ب  دستش،

 

 آوا؟  -

 

  ینابود شه که نابودم کرد! وقت دیخفه شه، با  دیاحساس با نیباز شد بگم جانم، خفه ش کردم. ا لبم
 دم لب زد:  ینم  یجواب دید
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 خانومم؟  -

 

اشک هام بعد چند   ی. باز هم قطره ختیر  یداشت م  دم،یکش رونی سرعت دستم رو از دستش ب به
 کردن.  دایوقت خوب راهشون رو پ

 

گرفته  یکردم بغض خفه کننده م رو قورت بدم. با صدا  یگلوم سع بیو با تکون دادن س دمیگز لب
 چشم هاش و لب زدم:  یزل زدم تو یا

 

 بهم دست نزن، من...  -

 

اشتباه   ستم،یانگار، آب دهنم رو با سرعت قورت دادم و سخت گفتم: خانومت نبودم و ن  دیبر صدام
 آقا!  یگرفت

 

رفتنش. من داغون شدم! پشتم رو بهش  از   رمیشد، گرفته شد. منم گرفته م، منم دلگ  ریدلگ نگاهش
 خارج شم.  یپارک لعنت نیکه سراغ دارم از ا یسرعت نیکردم با باالتر ی کردم و سع

 

برگشتم سمتش، داد   ی. چشم بستم و عصبدمیاز پشت قفل کمرم شد و مصررانه در آغوش کش یدست
 زدم: 

 

 ن؟ی دار فیزبون نفهم تشر  ای یفهم  یگم بهم دست نزن، م  یبهت م -
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 خوشرنگ نکردم.  یبه اون دو گو ینگاه گهیهاش از کمرم جدا شد و کنارش افتاد، د دست

 

کارن،   یدیسوارش شدم. تولدم رو به گند کش عیو سر دمی دو نمیکنم که باز خر شم؟ به سمت ماش نگاه
 !یدلم تنگته لعنت ؟یچرا برگشت

 

وارم   وانهی سرعت د یرو یاز جا کنده شد.  تسلط  یغیج یبا صدا  نیپدال گاز نشست و ماش یرو پام
 کم رو مرور کردم.  یو همون دو سه تا خاطره  ختمی ر ینداشتم. اشک م

 

کوچولو من رو مال خودش   میم هی رو به زبون آورد و با  ی شش حرف  یکلمه  نی گفت خانومم، باز ا باز
 کردن، نداشتم. یم زشیآب ر یباز شده  ی رفلکهی که مثل ش ییقطره اشک ها یرو یکرد. کنترل 

 

 !دینوازشم کنه و با ترحم لب بزنه ببخش ستین یشکستم. کس نهیبب   ستین ی االن کس  ن،یزیبر حاال

 

  ابونیبود. چشم از خ  نیکارش هم یکه بعد رفتن کارن شبانه روز  یمامانه. مامان یها کارها نیا هه،
 گوش بدم، از سکوت متنفرم.  یز یچ هی د یدراز کردم. با نیگرفتم و به سمت ضبط ماش

 

گوشم مثل ناقوس مرگ صدا کرد، سرم رو باال آوردم و نور زرد رنگ  یکه تو یبوق بلند یصدا با
باعث شد چشم ببندم و دستم فرمون رو رها کنه و سرم رو   نی رو به رو چشمم رو زد. هم  نیماش
 ! رهیبگ

 

 *** 
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و    یکه درد سرم بهتر شد به آروم یپلک هام رو بهم فشردم. کم   د،یچی سرم پ  یکه تو یبد یصدا با
 کرد.  ینگاهم م رهی خ یسرم بود و جد یباال دیبا روپوش سف   یانسالیذره_ذره چشم باز کردم. مرد م

 

دست وصل  گرفت و نگاهم رو به سمت  یکه درد بد رمیکردم و دستم رو دراز کردم تا سرم رو بگ  یاخم
بلند   یاز دهنم خارج شد که دکتره از نگاه کردن بهم دست برداشت و با صدا  یبه سرمم کردم. آخ
 پرستار رو صدا زد. 

 

  یبار چ  نی آخر نمیصبر کن بب مارستانه؟یمثال ب  نجایداخل، االن ا دیپر یبا شدت باز شد و پرستار  در
 ن؟یپرستار با ذوق نگاهم کرد و گفت: عه، باالخره به هوش اومد ارمی شد؟ تا اومدم به مخم فشار ب

 

هوش   یبه پنج ماهه که شما ب  ک یانگار فکرم رو خوند که گفت: نزد هوشم؟یمگه چند وقته ب باالخره؟
  ن،یز کما در اومدبود که ا نیا شرفتتونی. تنها پ میکرد یم  دیقطع ام میکم_کم داشت گهید یعنی ن،یبود

 !نیومدی اما بعدش به هوش ن

 

اطالعات به مغزم کردم و چشم از پرستاره گرفتم. دکتر که حاال   یهمه حجم وارد شده  نیاز ا یاخم
 !بهی زبون باز کرده بود گفت: برام عج یانگار 

 

 زد و ادامه داد: یسمتش که لبخند برگشتم

 

 دخترم!  یبرگشت  یخوشحالم که به زندگ ،یچ ینه ه -
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به سمت سرمم دراز کرد و از اتاق    یحرف نگاهم رو به سقف دوختم. دکتره با نگاه به پرستار، دست یب
 رفت.  رونیب

 

نداشته   یزنم تا درد  یهم سن و سال خودم بود گفت: االن برات آرام بخش م یکه دختر  پرستاره
 یم ادیبه   یز یچ نم،یبب . صبر کن یکن  یرو حس نم   یخوب شده و درد تی . البته که همه چیباش 
 ؟یآر 

 

  یآد؟ در اتاق با ضربه  یم ادمی ی چ ار،یآرم؟ فشار ب  یم  ادیبه  یز ی توجه بهش به فکر فرو رفتم، چ یب
 آوردم.  یم ادیرو به  ییها زیرشته کرده بودم پنبه شد. تازه داشتم چ  یباز شد که هرچ یبد

 

  دنیقرارش رو به چشم هام دوخت. با د ینگران وارد اتاق شد و نگاه ب   یسبز_آب یبا چشم ها یپسر 
 لبش نشست و چشم هاش پر از اشک شد.  یرو یباز بودنشون، لبخند پر شوق

 

 یاز گوشه  ی. قطره اشک دمیتوجه به وجود پرستار، به سمتم قدم تند کرد و آروم در آغوش کش یب
 .ختیکه تعجبم رو بر انگ  دیپلکم چک 

 

لرزونش نگاهم  یاز دهنم خارج کردم که ولم کرد و با چشم ها یآخ  یکنم؟ به سخت یم  هیگر یچ یبرا
 زم؟ یشد عز  تیزیو آروم گفت: جانم؟ چ دیبه بازوم کش یکرد. دست

 

 انداختم. لب زدم:  نییکردم و سرم رو پا یاخم
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 شناسم!   یمن شما رو نم -

حرف رو از من نداشت. شکستنش رو به چشم   نیانگار انتظار ا زه،ی تا فرو بر بود یجمله کاف نیهم
 ناباورش بلند شد:  یانداختم. صدا نیینگفتم و دوباره سر باال اومده ام رو پا  یز یاما چ دمید

 

 امکان نداره! -

 

  ،یهست یشما ک  آدی نم ادمینه من   ایحالت ممکن گفتم: امکان داره  نیباال کردم و با سرد تر سر
 اومد.  ادمیبرگردم  دی دوباره بخوابم شا یخوا یکنم االن؟ م کاریچ

 

 آد؟ی نم  ادشی  یز یتوجه به حرف هام به سمت پرستار برگشت و گفت: چرا چ  یب

 

  شیبه سرشون خورده اما ما پ  یبد ی. ضربه هیعیبهم انداخت و آروم گفت: طب  ینگاه مین  پرستار
 ! ارنیه اشون رو هم به دست ب اگه بهوش اومدن حافظ میکرد یم  ینیب

 

و قدم زنون طول و عرض اتاق رو ترک کرد. ناگهان سر بلند کرد و   دیبه موهاش کش یکالفه دست پسر
 ملتمسانه نگاهش رو به چشم هام گره زد.

 

 ام که هم رو دوست...  یکارنم، همون  آد؟ی نم  ادتیآوا، من رو -
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 ه داد زدم: اراد یجا خوش کرد و ب  میشونیپ یرو  یظی غل یاخم

 

 مزاحمم شه. یخوام کس ینم رونی بهم. برو ب یداد ریو گ  ستیحالم خوب ن  ی ن یب  یمحترم، م یآقا-

 

خودم حس کردم،    یپسر رو رو یباال انداخت و به سمت در اشاره کرد. نگاه کالفه  یشونه ا  پرستار
 .ستادیدر بسته شد و پرستار کنارم وا یبعد مدت

 

 آد؟ی نم ادتی یز یواقعا چ  زم،ی عز-

 

 ! رمیزد و گفت: باشه، باشه. من م یحواله ش کردم که لبخند مهربون  یغره ا چشم

 

و سوز    دیچی پ مین یب یتو مارستانیب  یمواد ضدعفون  دیشد  یبالشت فرو کردم که بو یرو تو سرم
 ! هیمزخرف یگرفتم و لبم رو گاز گرفتم. چه بو می ن یب یرو به وجود آورد. دستم رو جلو  یبی عج

 

 *** 

 

 مامان چشم از اتاقم گرفتم و به چشم هاش دوختم.  یصدا با

 

 ؟ یکن  ینگاه م یستادیآوا جان، برو داخل چرا وا-
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دوش گرفت، فقط آب ولرم   دیکار با  نی اتاق شدم و به سمت کمد لباس هام قدم برداشتم. اول وارد
 ده. یاالن بهم آرامش م

 

وارد حموم شدم.   ستادهیدر وا یتوجه به مامان جلو  یلباس دم دستم اومد رو برداشتم و ب  یهرچ
پاهام نگاه   یها یداد رو از تنم کندم و به کبود یم مارستانیب یکه هنوز هم بو ییبوگندو یلباس ها
 کردم. 

 

د که پنج ماه هم اتفاق افتاده بو  یتصادف بد نکهیچپم به همراه دست چپم شکسته بود. مثل ا یپا
 بدنم حک شده.  یها هنوز هم رو بیکما بودم و آثار آس  یتو

 

  یاستراحت حساب  هیدوش قرار گرفتم. باالخره مرخص شدم و به خونه برگشتم تا  ریو ز دمیکش یآه
 خودم ول بچرخم.  یواسه  کمی دیخستم کرده، حاال با  شتریب دنیخواب  یبکنم. انگار 

 

... 

 

دلم واست تنگ شده  یو وارد اتاق شدم. آخ  دمیتموم شدن حموم دو ساعته لباس هام رو پوش بعد
  رونی کمد ب یعروسک هام قدم برداشتم و خرگوش خرس مانند قرمزم رو از تو ونیبود، به سمت کلکس 

 .دمیکش

 

بود،   ریبلندش رو که حالت پذ یو گوش ها  دمیبغل گرفته بود کش یکه تو یپول  ی سهیبه ک یدست
ذهنم نقش   یتو یصورتم بود. ناگهان خاطره ا ی رهیرنگش خ   یدرشت مشک یخم کردم. چشم ها

 بست. 
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 زدهینشسته بودن. مثال اومده بودن س نی زم یکه کنار مادر و پدرش رو یشش_هفت ساله ا دخترک
ش نشوند و خودش رو در آغوش  کنار خود  نیزم  یسرد بود. دختر عروسک رو رو یل یبه در اما هوا خ

 و لرزون گفت: سرده! دیکش

 

  م،یزن یم خ ی میو حاال دار میجنگل. اومد میای جنگل ب می ایب  یگفت یزد و گفت: شما ه  یلبخند پدرش
 خونمون. میبر نیجمع کن 

 

 گهیکرد و گفت: پس د یاز دهنش خارج شد. پدرش خنده ا دهیکش یدخترک به هوا رفت و نه ا غیج
 . یبخور گرم ش  ییچا هی ای سرده ها! ب ینگ

 

 کرد و کودکانه لب زد:  کیکوچکش فشرد و به سمت دهن عروسک نزد یدست ها یرو تو یچا وانیل

 

 ! یتو ام بخور تپل-

 

برداشت و   نیزم  ینشسته بود. دخترک عروسک رو از رو نیزم  یصاف و مجسمه مانند رو  عروسک
  نیبه زم ینشسته، گرم بود. دختر با تعجب دست نیزم یرو   یکه عروسک ید اما محلپاش قرار دا یرو
  یرو  نینی مامان، بابا. عروسکم مثل ما جون داره. بب ،ییگفت: وا غی_ج غی و از کشف بزرگش با ج دیکش
 گرم شده! رشینشسته بود و ز نیزم

 

عروسک   نیمامان، ا یو گفت: آوا دیمحل مورد نظر کش یرو یکرد و دست یتک خنده ا مادرش
 گرم تر شده! ن یزم  یاست. از گرما شهیداخلش پره پشم ش 
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 عروسک رو به خودش فشرد.  نهیلب و لوچه ش رو جمع کرد و دست به س دخترک

 

 دونم جون داره! یاما من م-

 

... 

 

 ادمیلخت من بودم و چه خوب   بلند و  یخرگوش یاومدم، اون دختر بچه با موها رونی خاطرات ب از
 اومد. یم

 

 بابا بلند شد:  یبه در خورد و صدا یا تقه

 

 ؟ یدار یآوا جان بابا، ب -

 

زمزمه کردم که در باز شد. عروسک رو سرجاش قرار دادم و به سمت بابا برگشتم. لبخند   یدییبفرما
 خواد بب... یزد و گفت: کارن اومده بابا، م  یمهربون

 

بگه و اگر نه   یز ی چ دینبا دیفشردم که بابا حرفش رو قطع کرد. آخ، چه خوب که خود بابا فهم چشم
 تحمل خودم نداشتم. یرو  یکنترل
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زمزمه کرد، از اتاق خارج و در پشت سرش بسته   یآروم یزد و باشه  یباز کردم که تلخ خند چشم
 ! ادینه، نم  اد؟یم ادمی ای . خدادمیکش یتخت ولو شدم و آه یشد. رو

 

 یر چه جو  نیخدا، ا  ایوارد اتاق شد.  یزل زدم که عصب  ی و به پسر  دمیدر از جام پر ییهوی باز شدن  با
 بنده؟ ی. چرا در رو مخت یر یاومد؟ وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست که دلم هر 

 

درخودم مچاله   یتخت، گوشه ا یشکمم جمع کردم و رو یسمتم قدم برداشت که پاهام رو تو به
  ینه. اما من از تهران انتقال ایآد  ی م ادتیآوا، کار ندارم من رو  ن ینگاهم کرد و گفت: بب یشدم. عصب 

حالت خوب شد باهات ازدواج   یگرفتم تا وقت زیاومدم مشهد خونه و همه چ یرفتم به خاطر جنابعال گ
 !ینه اما تو خانوم من   ای ادیخواد خوشت ب   یکنم. حاال م

 

  ری وجودم رو تسخ یبی نشدم، آرامش عج یکلمات مورد عالقه م. عصب نی خانوم من! آشنا تر خانومم،
 خوام.  ی رو نم  نیکرد اما من ا

 

که سراغ داشتم رو بهش داد   ییصدا   نیبازش کردم. با باال تر یق یبستم و درجا بعد نفس عم چشم
تونه زورم کنه به انجام   یهم نم ی آد و کس ینم ادمیاحمق  ؟یبه نفهم  یخودت رو زد  ای یزدم: نفهم

 . یکار 

 

حرف هام به  . بعد تموم شدن  ستاد یمدت حرف زدن هام با آرامش سرجاش وا یبست و تو چشم
رفتم و ازش   یچشم باز کرد و به سمت تخت قدم برداشت و کنارم روش نشست که به کنار  یآروم

 فاصله گرفتم. 
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 ازم؟  یترسی زد و گفت: چرا م  یپوزخند

 

  ه،یعیبترسم؟ حرکات من طب دینبا  شناسمت،ی خوشرنگش و گفتم: چون نم یچشم ها یزدم تو زل
 نه اما من نم... یخوا  یم یباور کن یخوا یندارم م  یکار 

 

 : دی وسط حرفم و غر دیپر

 

 شون؟ی شناس   یو م یبا خانوادت کنار اومد  یچطور -

 

 بدل شد.  یبلند یزدم و کم_کم اون پوزخند به خنده    یپوزخند

 

 . حواسم نبود اون ها خانوادمن، از اول بزرگم کردن.زمی عز ،یوا-

 

 !وونتمیهاش بسته شد و صداش رنگ بغض گرفت: منم د چشم

 

 شدن رو ازش گرفتم و دست به سمت در دراز کردم.   یکه لحظه به لحظه پر و پر تر م ییها چشم

 

 ! رونی برو ب-
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  دمیتخت دراز کش یداد. رو یبسته شدن در اتاق خبر از رفتنش م یصدا یباال اومد و بعد مدت  تخت
 کردم. بالشتم فرو  یو سرم رو تو

 

کردن.   یترش م  سیو خ  سی شدن و خ  یم ختهیبالشت ر یاز چشمم رو یگر یپس از د یک یها  اشک
 بره؟  ادمیشه عشقم  یآد. مگه م  یم ادمی  یآد کارن رو بهتر از هرکس یم ادمی

 

  یاما نم  یاز هر وقت شتریخوادش، ب یخواد؟ دلم م یم یخواد... دلم چ یفقط دلم م رم،یدلگ فقط
خورد تا  یبه سرم م  یخوام فراموشش کنم. کاش بد ضربه ا یهمه خواستن م نیخوام. در کنار ا
 وونتم؟یکنم که د  کارتیکارن، چ یفراموش کنم! وا

اتاقم. حتما    ادیبشه ب یزنه. مامان هم که کال چ یدر م شهیباز شد، مسلما بابا هم یآروم  یبا صدا در
 یبه عقب برگردم با صدا نکهیو بدون ا دمیکش سمی خ یبه چشم ها یدست عیدوباره خودشه! سر

 شناسمت؟   یبگم نم یبه چه زبون   ن،ینکن تمیگرفته ام گفتم: انقدر اذ 

 

 بابا که از پشت سرم بلند شد، باعث شد ده متر از جا بپرم.  یصدا

 

 ور پر پر.  نی شه و تو هم ا یم وونهیخدا داره د یکه اون بنده  یبه همون زبون -

 

لبخند   هینشست. مهربون با  شی صندل  یتوالت رفت و رو ز یدادم. بابا به سمت م هیتاج تخت تک به
 کف اتاق دوختم. یرو به پارکت ها سمیخ یو چشم ها  دمیبه چشم هام زل زد. لب گز مهی نصفه و ن

 

 ؟ یکن یم  تشیآوا، بابا چرا اذ-
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ندارم که بگم،  یز ینگفتم. چ یز یانداخته چ نیی خطاکار سر پا یهام رو جمع کردم و مثل بچه  لب
 کارن. یبرا ی تیحما  لیبابا شد دل  یدارم. دوباره صدا یشم اما دست بر نم  یم  وونهیخودم هم دارم د

 

گذشته. من  نیکه جدا شد یاز موقع یدو سال و خورده ا ن،یست یباال بابا. بچه که ن ری آوا، سرت رو بگ-
بدتر از   یلی و حال خودت خ  یدونم دوسش دار  یم ان،یبه کارن اجازه دادم فردا شب با خانواده اش ب 

جواب درست رو   بفردا ش  دوارمی. پس امنتتیزنه تا بتونه بب  یم واریکه خودش رو به در و د هیکارن 
کن که البته  یزندگ   یطور  نیبگو نه و تا آخر عمرت هم  ایهر دوتون راحت شه.  الیتا خ یبهش بد

کنار   یمدت طوالن نیبعد ا یبا خوش دوارمیبله رو بگو و ام ای و  میتصم نیاز ا ادیمن اصال خوشم نم
 ! نیهم خوشبخت ش 

 

  زی تموم شه و همه چ دیماجرا با  نیتمومش کنم، ا دیگه. با یانداختم، بابا راست م نیی پا سر
 مشخص!

 

 *** 

 

!  ستین یسر خواستگار  ی وونهید طونی از اون دختر شر و ش  یخبر  ست،یقبل ن یمثل سر  زیچ چیه
خوشرنگ    یاز لباس ها ی. خبر ستین شی واشکی یزدن ها دیها و د ستادنیاز فالگوش وا یخبر 
 ! ستین

 

  یاز اون خشک  ی به لب هام زدم تا کم یبه تن کردم. نرم کننده ا یرنگ یسورمه ا یو دامن ساده  کت
 و ترک_ترک بودن هاش کاسته شه. 
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  یندارم چون از جوابم مطمئنم. با صدا  ینشستم منتظر زنگ در، استرس  یصندل  یآشپزخونه و رو یتو
 حال گوش کردم.  یتو  یها یچونه ام زدم و به سالم و احوال پرس  ر یز  یدست الیخی زنگ ب

 

صد و   قایچه جذاب عوض شده، دق  زیلبم نشوند. واقعا همه چ یرو  یخوشحال مامان تلخ خند یصدا
 بد روم اثرگذاشته.  رییهشتاد درجه تغ

 

 کرد.  یلبش کنار رفت و اخم یورود مامان به آشپزخونه نگاه بهش دوختم، لبخند رو با

 

 ! اریبعد من هم ب  زی بدو بر ؟یخت ینر  ییچرا چا-

 

اون مامان  نید. اکر تمیاذ ی لی مامانم دادم خ لیکه تحو یببرم؟ پوزخند یی بعد مامان چا جانم؟
خوام    یجبران کنه. حاال که من نم د یبا دهیجمعه و چه بد موقع فهم یتر تو یانگار از همه راض ست،ین

 شه!  یو نم

 

 رنگ ساعت دوختم. یمشک  یهوا تکون دادم و نگاهم رو به عقربه ها یتو یدست

 

 مامان حال ندارم. زی خودت بر-
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 یاما بد شده باهام. اون موقع ست، ی بود. دست خودم ن صی قابل تشخ نشی هم صورت غمگ  دهیند
کدوم، ولم    چیگم ه یپسره؟ حاال منم م نیا ای من  ایبود مامان نبود که نگفت   نیکه حال و روز من ا

 نفس راحت بکشم. کمی خوام  یبه حال خودم. م  نیکن

 

شون آوردم. اون وقت  هم برا ی اونجا به سرم زد دوماد فرنگ دیشا ا، یخوام برم سفر دور دن یم اصال
 ده؟ یکه، م دهی نم ری بودنش گ سیپل یمامان خانوم برا  گهید

 

گفتم: خودت ببرش مامان، هر   گنیقرار گرفت بدون نگاه گرفتن از ساعت غم ز یم یکه رو یچا ینیس
 ! امی ب نی هم صدام کن نیدیوقت صالح د

 

 یمامان کارن رو، صدا نیعه چرا شما آورد یصدا دمیرفت. شن  رونیب  ینیو با س  دیکش  یقیعم آه
 خواد خودش رو به ما نشون بده؟ یدختر خانوم خوشگل نم  نیباباش که گفت: ا

 

از جا   یوانیشدن رو از ساعت گرفتم و از جام بلند شدم. ل   یکه لحظه به لحظه پژمرده تر م  ییها چشم
شد و لباسم   ریسراز وانیل ری قطره از ز نیکه چند دمیدفعه سر کش کیبرداشتم و پر از آب کردم.  یوانیل

 کرد.  سیرو خ 

 

  یقرار دادم و سع زیم ینشستم. سرم رو رو یصندل  یلباسم دوباره رو یرو سی خ یلکه ها الیخ  یب
 کرد، استفاده کنم. یآرامش منتقل م یبهم کم یگرم تابستون یهوا یکردم از باد سرد کولر که تو

 

 ؟ی ایشه ب  یگفت: آوا جان مادر م  یحال م یمامان که از تو  یصدا
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آشپزخونه   یورود یاز جنگ برگشته م جلو ی افهیبه زور بلندم کرد. لخ_لخ کنان با ق  یصندل  یرو از
 .دی نگاه ها به سمتم چرخ یقرار گرفتم که همه 

 

به جمال شما روشن شد   زدن. پدرش گفت: به_به آوا خانوم، چشم ما  یو مادر کارن لبخند مهربون پدر
 خانوم! 

 

 یدور تر از همه  ،یتک مبل یحال رو  یدادم. ب یلب ریبه خاطر حفظ آبرو زدم و سالم ز  یلبخند مچهین
 کردم.  ینگاه  میو کارن اخمو ن ال یخ  یمثل خودم ب  یافراد نشستم و به بابا 

 

اخمات و وا کن؟ برو بابا انقدر   یل یگیج  یل یگیج  ییعمو  یگم آخ  یم  شتیپ امیاالن م یفکر کرد هیچ
 بهت زن ندن انشاا...!  یبد قواره ش ختیر  یاخم کن تا بهم گره بخورن ب

 

باباش به سمتم برگشت و   ؟یجوابت موند یطرف تو ه یاز  رهی زن بگ یخوا یطرف نم  هیآوا، از  ییوا
لم شما نظرت  . دختر گنیاتاق و حرف بزن  یتو نی باشه بر یاز ین گهیگفت: آوا جان، فکر نکنم د

 .یو مثل دختر نداشته امون یتخم چشم ما جا دار  یکه باشه باز هم رو یز یهرچ

 

 ماست.  یکارن هم مثل پسر نداشته  ن،یدار  اریآروم گفت: اخت  بابا

 

 باال انداختم. یی زدم و ابرو  یپوزخند

 

 !میما خواهر_برادر نییپس بفرما-



 نیست ساده 

317 
 

 

  ینجور یبرات نمونده اما ا   یاقیاشت  گهینم ددو یگفت: دخترم م ن یبه سمتم برگشت و غمگ  مادرش
 . نینظرتون رو بگ نیایبعد ب   نیاتاق سنگ هاتون رو وا بکن یتو نیشه. بر ینم

 

 من جوابم مشخصه!  ست،یبه صحبت ن  یاز ی مبل رو گرفتم و رو به کارن گفتم: ن ی دسته

 

 کارن رو، استرس داره. هه! پدرش مشتاق گفت: خب؟  یشونیعرق پ  دمید

 

 کلمه زمزمه کردم:  کیبه جمع زدم و   یلبخند

 

 نه!-

. رو به بابا  دینشست. کارن مبهوت به خودش اومد و ازجا پر یصورت بابا اخم  یبار رو  نیاول یبرا
 گفت و به سمتم قدم برداشت.  یدیببخش

 

  یکردم وسع یرفت. اخم  اطیدستش گرفت و کشون_کشون به سمت ح  یخشونت دستم رو تو  با
 بکشم.  رونی کردم دستم رو از دستش ب

 

 ! رهیگ ی. دسته، درد مابوی یهو-
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 دنیو د رونیب  ی. با هجوم گرمامیوارد کرد و از در خونه خارج شد  یشتر یتوجه به حرفم فشار ب بدون
 شده بود. ی رو به مشک یکه سورمه ا یآسمون آب

 

  واریهلم داد. با ضربه کمرم به د وار یرو از دست کارن خارج کردم و اومدم برگردم که به سمت د دستم
نگرانش کردم و گفتم: خر، خره.   یچشم ها یحواله  یبرخورد کرد و آخم به هوا رفت. چشم غره ا

 ! یسمیساد یروان وونه،یاحمق د

 

 کوتم کرد. لبم نشست و وادار به س یاشاره ش رو انگشت

 

 نگو.  یچی ه ش،یه-

 

  یبرا یشد و حصار   دهیپشت سرم کوب واریازش گرفتم و خواستم برم داخل که دست هاش به د چشم
 : د یشده ش، غر دیکل یدندون ها  یمن درست کرد. از ال

 

 که جوابت نه؟ -

 

 آره تکون دادم، سرش به سمت صورتم جلو اومد و ادامه داد:  یبه معنا یسر  سرتق

 

 . بس کن! ستیمخالفمون ن  یکس ه،یتر از هرکس یگشتم. مامانت راضآوا، بر -
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 کردم و گفتم:  یزهرخند

 

 ام از پا چرا؟ وفا حاال كه من افتادهبي - حاال چرا؟  یجانم به قربانت ول ،یآمد

 حاال چرا؟  یخواستی !سنگدل، اين زودتر میو بعد از مرگ سهراب آمد ینوشداروي 

 

  دیخانومم، ببخش دیببخش زم،ی عز دیغم پوشوند و گفت: ببخش  یخوشرنگش رو حاله  یها چشم
 !دمیرفتم چون با رفتنم امروز رو د  یم دیرفتم، با  یم دی. بامیعشق زندگ

 

 افتاد.  دیپر نیزم یبه رو  وارید یکه از رو یشونه کج شد و نگاهم به گربه ا یرو سرم

 

به سر    یکی تار یماه کامل تو کی یدیگرفتم؟ د یافسردگ یدیمن سرد شدم؟ د یدیاما د ،یدیآره د-
 ؟یخبر نداد هی و   یدونست یبردم؟ م 

 

منم حالم خوش نبود. تو چرا فقط خودت رو   دم،یچهره ش نشست و گفت: منم کم نکش یرو  یاخم
 ؟ ین یب یم

 

 یر یکه م  یاز بابام، خبر داشت ید یپرس یکج شده م رو صاف کردم و گفتم: چون تو حال من رو م سر
! اگه بحث  یچ ی. هیگردی دونستم بر م ینه م  ،ییدونستم کجا ینه م ؟یاما من چ ،یگردی و برم 

  زگردم من ا  یبر م یگفتی کشه، به خودم م یبفهمه چقدر دخترش زجر م یخواست یم  نکهیمامانه و ا
 !یکنم اما نگفته رفت یراض تونستمی شدم. مامان رو م  یحال م  یهم ب تیدلتنگ
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 گونه م کاشت و گفت:   یرو یهوا بوسه ا یب

 

 ؟ یش یخانوم خونم م -

 

لرزونم  یگونه م برگشت. چشم ها  یکی اون  یدومش رو یهام گرد شد، نفسم رفت و با بوسه  چشم
  یکیمال  شهیهمه خانومم گفتم مگه م نیمن ا گه،ی د اری که گفت: نه ن دمی شد. لب گز یپر و خال 

 ؟یش گهید

 

 کردم و سر برگردوندم.  یخنده ا تک

 

 دن!   ینم یکه من رو جز تو به کس  یکرد یکار  هیانگار   یگی م یجور  هی-

 

 !فهیش هم رد هیبق  دزدمتیم  امی امشب م ست،ین ی سرش رو جلوتر آورد و گفت: مشکل  طونیش

 

 یش که خنده اش به هوا رفت. آوا فدا نهیو با کف دو دستم زدم تخت س   دمیکش ی حرص  یغیج
بعد آوا بگه نه؟ طاقت   یکن  طنتی و ش یبخند  ینجور ی شه تو ا یبرات. مگه م رهیخنده هات، آوا بم 

 دل آوا؟ نه! ارهیم

 

 و کنار گوشم زمزمه کرد: د یرو سفت چسب دستم
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 نومم کنمت؟ به زور خا   ای یش  یشد؟ خانومم م یچ-

 

ده. دوباره خنده   یحرفش رو ادامه هم م  ایح  یب یگاز گرفتم و با سرعت ازش جدا شدم، پسره  یلب
دستش گرفت. سفت و محکم! سر کج کرد و مظلومانه گفت:   یسر داد و دست هام رو تو یا

 خانومم؟ 

 

 خودش سر کردم و گفتم: جانم؟  مثل

 

 ؟ یش یباال انداخت و گفت: خانومم م ییابرو خوشحال

 

 کشم. یشم، تا تهش باهاتم. پا پس نم یآره تکون دادم و گفتم: خانومت م یبه معنا یسر 

 

 به جلو خم شدم و کنار گوشش لب زدم:  یکم

 

 ؟ یمون یم  ؟یآقامون، تو چ-

 

 صاف کرد و آروم خوند:  یی گلو یلبخند ژکوند با

 

 جا بزنم.  یروز  هیفکرشم نکن،  یحت-
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 مونم. یکنم، م یامضا م سمینو یم

 

 لبخند ادامه دادم: با

 

 دونم. یسخته خودم م یعاشق -

 

 :میلب هامون ادامه داد یرو   یلبخند خوشرنگ با

 

 سرت و بذار رو شونه م!  ای نباشه ب تیتو کار-

شتم سمت برگ ری خطا کار سر به ز یبا تعجب کارن رو هل دادم و مثل بچه  ییدست زدن ها  یصدا با
  یکردن، همراه پدر و مادر کارن که با ذوق دست م یمهربون نگاهمون م یمامان و بابا که با لبخند

 زدن.

 

به روم   ی به سمتم برداشت. رو به روم قرار گرفت و با دست سرم رو باال آورد. لبخند  یقدم مامانش
 ترم کرد.   کیبه کارن نزد  یو با فشار به بازوم کم  دیپاش

 

 رن؟ یگ  یحاال چرا دو متر فاصله م  نیتو بغل هم بود  دمیخوشگلم، ما که د-

 

 مامان بلند شد:  ونی گر یدستم قرار داد. صدا یو دست کارن رو تو  دیکه خند دمیگز لب
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 کردم! تتونیاذ دیعسل مامان، ببخش یخوشبخت بش -

 

 رو گرفتم و با لبخند لب زدم:  زهی اومد تا بر یکه م یقطره اشک  یجلو

 

 ممنونم!-

 

 *** 

 

 شد.  انیدر نما یکه سر کارن از ال  دمیبه شالم کش یدست

 

 خانومم کو؟ -

 

 .نجاستینگاهم رو بهش دوختم و گفتم: خانومتون ا نهیآ از

 

 نهیآ ی. از تو دیباال انداخت و به سمتم اومد. دست هاش دور کمرم حلقه شد و بهم چسب ییابرو
 نکنه.  ینیری کنم تا واسه من خودش  یحاال خانومم رو بغل م   نجاست؟یرد و گفت:که خانومم انگاهم ک

 

 اد؟ ی. مگه تو بدت ماینی ری خودش  نیشونه ش کج کردم و خندون گفتم: تا باشه از ا  یرو سر
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 گرفت و سرش رو کج کرد و مقابل صورتم قرار داد.  نهیاز آ نگاه

 

 نیتخت تا من به خدمت ا  یرو یر ی االن م نیکه هم نهیفقط حکمش ا  اد؟یمن؟ نه چرا بدم ب-
 برسم. اتیخوش زبون 

 

اول ذوق و شوق   یمشترک مثل روزها یانداختم. هنوز هم بعد پنج سال زندگ  نییو سر پا  دمیگز لب
 کنارش بودن رو دارم. هنوز هم عشقمون تازه است.

 

تختش    یو من به سمت اتاق تک دخترم پرواز کردم. رو میاز هم فاصله گرفت نایکار غیج  یصدا با
  یکرد رو م  یبود و با نمک ترش م  یشاخ شاخ  شتریش رو که ب  یکوتاه خرگوش  ینشسته بود و موها

 وا بود.هم به ه غشیو همزمان ج دیکش

 

دختر   هیکش موش  یها ونیهمرنگ لباس و اون پاپ ی کوتاهش با اون جوراب ها یعروسک  لباس 
بود که   یدو ساله م حاصل عشق من و کارن  یمن و باباش رو ساخته بود. دختر کوچولو یبرا یخوردن 

 دلم تکون بخوره.  ینذاشت آب تو یبعد اون همه سخت

 

. اون می بچه، پر شور و شوق کن هیادامه ش رو با حضور  میگرفت میتصم  ییدوتا یسه سال زندگ بعد
فوق العاده رو  یزندگ  هیشد  مون یوارد زندگ نای کار یعمرم بود و از وقت یسال ها نیسه سال بهتر
 .  به سمت دخترکم قدم برداشتم و بغلش کردم. میتجربه کرد

 

 زنه؟   یم غی دختر مامان چرا ج ؟ی مامان هیچ-
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اون اشک   نیخنده ش ب یدادم که صدا رونیاز دهنم ب یکردم و هوف کیش نزدرو به شکم   صورتم
باال در اومدن از    یبه جا  یباز شده ش، اون دو تا دندون خرگوش یبه هوا رفت. لب ها  نیبلور یها
 گذاشت و دلم ضعف رفت براش.  شیدر اومده رو به نما نییپا

 

شدم. دست هاش دورم حلقه شد و به سمت در    سمت در برگشتم که با کارن لبخند به لب رو به رو به
 .م یاز عزا در آر یو دل میبزن   یچرخ هی می. امروز قرار بود با آرامش و شوهرش برمیرفت  یخروج

 

بودناش   یرتی غ اش،یهاش، دلخور  طنتیهاش، ش  یها رو برام رقم زد. مهربون ن ی کارن بودن بهتر کنار
جمع دلم رو   یداشت که من رو عاشق تر کرد. از همه مهم تر؛ خانومم گفتن هاش تو یهمه و همه لذت

 برد.  یم

 

که  یکرد. وقت یجمع با احترام صحبت م  یخواست من دلخور نشم و خجالت نکشم که تو  یم یوقت
گر   تیحما  یکرد و دست ها ی متلک بارم م  ی کی یگفت. وقت ی کرد و خانومم م یبه اسم صدام نم

شب   یبود. وقت  ایحس دن نیگرفت بهتر یشونه ش قرار م  یشد و سرم رو یکمرم حلقه م کارن دور  
اوج   یعنیتونستم بخوابم  یبدون وجود دست هاش نم  ی وقت  دم،یخواب  یدست هاش م زشها با نوا
 .یعاشق 

 

قرار گرفتن   یو من بدون نوازش هاش، بدون بازوش برا تی رفت مامور یهفته م هیکه  ییها وقت
 برد.  یکه دورم حلقه شه خوابم نم ییسرم، بدون دست ها

 

  یهام نگفتم. چه شب ها که تا صبح با گوش یشب ها که تا صبح باهاش حرف نزدم و از دلتنگ چه
 کرد تا خوابم ببره اما خودش خوابش برد.   فیبرام قصه تعر

 



 نیست ساده 

326 
 

  نکهی. ایاوقات ناخوش  یو گاه  یپر از خوش یها رو تجربه کردم. زندگ  نیبهتر  خب من کنار کارنم و
داره. شما   یو بلند  ینداره. باالخره پست یاشکال ستیبر وفق مرادمون ن  یمدت هیهمه امون  یزندگ
باال   ییها وه از ک دیبا  یو دنج و تکرار نشدن بایز یجا هیبه   دنیرس  یهم برا حی تفر یبرا رونی ب  نیبر
لذت   یکل   نیخواست یکه م یو کنار مکان  نی تا به اونجا برس نیای ب ن ییپا ییها ی بی از سراش ن،یبر
 . نیببر

 

که دستت رو   ازهین یاومدن ها به دست نییپا ی. توازه ین  تی باال رفتن ها به حما نیا یتو باالخره
گم دست   ی. البته که من منیکه دست هم رو ول نکن نهیرکن ا نیمهم تر نجای. اینخور   نیتا زم رهیبگ

 اوقات ول کردن دست بهتره.  یو کارن ادعا داره بعض نی رو ول نکن

 

کمک   یوقت برا چیه میخورد ینم نیو زم میکرد یهم رو ول نم یحق با اونه، ما اگه دست ها دیشا
 اوقات ول کردن دست ها هم الزمه. ی. درسته گاهمیاومد یهم نم شی به بلند شدن دوباره پ 

 

 گفتم که به خنده افتاد. یا دهیکارن از فکر خارج شدم و هوم کش یصدا با

 

 خوشگلم؟ ییگم کجا یم-

 

 مخصوصش دوختم. یصندل یچشم دوخته رو  رونیمشتاق به ب ینای زدم و نگاهم رو به کار یلبخند

 

 شد؟   یم یچ یرفتی اگه نم نکهیفکر کردم. به ا مونیبه زندگ یچ یه-
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  یکردم؟ م یبگم ولت م ی. انتظار ندار میدیرس یباز هم به هم م یچی چپ نگاهم کرد و گفت: ه چپ
باهام   یآوردم تا آخرش مجبور ش  یسرت م ییبال هیاومدم   ی م یشد یهم نم یکه اگه راض یدون

 . یازدواج کن

 

 دمت؟ یبخش یمن م  ایکردم و گفتم: و اون وقت آ یآروم  ی خنده

 

 . رمی ش با من خانوم. دست کم نگ هیبسه، بق  یبود یخودم م یباال انداخت و گفت: واسه  یا شونه

 

لپش گذاشت و گفت: خدا مرگم، آوا خانوم،   یگونه ش نشوندم که دست رو یرو  یشدم و بوسه ا خم
 ؟ یا چه نی دورب ؟یکن  کاریچ یخواست یم دیدی م سیپل

 

 و برگشتم سر جام.  دمیته دل خند از

 

 بده؟  ری گشت بهمون گ نیبچه عقب ماش هیبا  یانتظار ندار -

 

 اما نتونست نخنده. دیلب گز اونم

 

 گه خالف شرعه.  یده. حتما م یم ری گشت به اون بشرم گ م؟ یشد رینه واال مگه پ-
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کارن کردم   یبازو یحواله  یمشتاق زل زده به ما چشم دوختم. مشت ینایسر دادم و به کار یا قهقهه
 کنه!  ینگاه م  یبا چه ذوق نیسرتوعه. بب  ریبچه فردا منحرف شد همش ز  نیو گفتم: نچ_نچ ا

 

 اش زد.  نهیبهش انداخت و با مشت به س ینگاه  نهیاز آ کارن

 

. نفس بابا  یمامانت شوهرت و حرص ند نیکه فردا مثل ا ییبشه. نگاه کن بابا ناشی کار یبابا فدا-
 نگاه کن!

 

به هوا رفت و ما   نای بلند کار یآخش خنده  یکارن زدم، با صدا یبه بازو یکردم و دوباره مشت یاخم
 دو تا رو هم به خنده انداخت. 

 

کرد.  یعشق رو کنار من و پدرش درک م ی. با اوج بچه بودنش معن دیفهم  یم نمی ریش  یکوچولو دختر
 !یزندگ  یها یبلند یخوام بگم براش، شب ها قبل خواب ماجرامون رو بگم تا بفهمه از پست یم

 

 از اون باغ درندشت. رو به کارن دست دراز کردم و گفتم:  یآرامش گوشه ا نی ماش دنید با

 

 جاست!   نیکارن، هم ستایوا-

 

باال رفته گفت: واو، خوشمان آمد عجب   ییباغ دوخت و با ابروهاتو  یکوچولو یرو به کلبه  نگاهش
 . هییجا
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  یباغ شد. آخ چه حال یگوشه  ک یپارک کرد و من نگاهم زوم باغ سراسر درخت و استخر کوچ یکنار 
 به خنده افتادم.  رونی کلبه زد ب یآرامش که خندون از تو دنی. با دیده واسه آب باز  یم

 

 یبود. پسر کوچولو زونی آو نایته بود و ورجه ورجه کنان از دست س بس یبلندش رو خرگوش یموها
مشتاق تر رو بهش بسپارم   ینایشش ساله اشون هم کنارشون قرار داشت و مشتاق منتظر بود تا کار 

 کنه. یتا باز 

 

. با کارن به  دمیمخصوصش بلند کردم و در آغوش کش ی رو هم از صندل  نایشدم و کار ادهیپ  نیماش از
بسته موهاش   یخاک، دختر من خرگوش یعن ی. با خنده رو به آرامش گفتم: می سمتشون قدم برداشت

 رو. 

 

 نا؟ یمگه نه س اد،یهم بهم م شتریکرد و گفت: عه، مگه به سنه!؟ دلم خواست. تازه ب یاخم

 

 دیدرصد با من موافق باشه با هی نایخواد و اگه س  یم تی داد دلش حما ینشون م نایمگه نه س نیا و
 فاتحه ش رو بخونه. 

 

و  دهیکش ییکودکانه ش دوخت، چشم ها یشاد سپنتا که بلند شد نگاهم رو به چهره  یصدا
 شده بود.  دهیتاب دار به دورش کش یپر پشت از مژه ها یدرخشان که حصار 

 

 ؟ یبدرو   نایشه کار یمامان من و ول کن. م نیخاله ا-
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 باال انداختم.  ییابرو

 

 عشقم. بزن قدش.  یسپنتا جونم، توهم با من موافق یمرس-

 

 !ای و گفت: خاله کارن  دیو با ذوق دستش رو به دستم کوب کودکانه

 

 مشتاق تر از سپنتا دوختم. ینای تکون دادم و نگاهم رو به کار یسر 

 

 دم دست تو.  یداخل م میبر زمیباشه عز-

 

 قراره بزرگ شه با من ازدواج کنه؟ یو مظلومانه گفت: آخه ک  دیکش یآه

 

چشمم روشن   یتنها سر من بلکه کارن و مامان باباش هم با قرچ قروچ به سمتش برگشت. صدا نه
من   نیخوام. شما ها زن دار یو مظلومانه گفت: خو من زن م دیآرامش که بلند شد سپنتا لب برچ

 تنها موندم. 

 

 . دیبه سپنتا بخش ی ه بلند شد دل و جرئت کارن ک  یخنده  یصدا

 

 باشه. نای خوام خانومم کار ی خوام، م  یمنم زن م-
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رو دارن   تی حس مالک نیهمه ا ادی خانومم سپنتا بلند شد. خوشم م یمن هم از کلمه  یخنده  یصدا
مال  نایبهتر از آقا سپنتا. اصال کار یو گفتم: ک  دمیرو با دو انگشتم کش شی نیکوچولو. ب یسپنتا یحت

 خود خودت.

 

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 

 پس خانومم و بده! -

 

  یکنار هم و با تمام مشکالت شاد م میهم بلند شد. شاد بود نایآرامش و س یخنده  یصدا  نباریا
 کنار هم. میمون

 

 . نیلحظه هاتون خوش باشه و در پناه حق باش دوارمیام

 

 "انی"پا

 

 ی شاهیعل هی: مرض سندهینو

 

 یمقصود  می: مرراستار یو

 

21/1 /99 
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 00:00: ساعت 

 

تک تک لحظات کنار   یخوبش که تو رانی عاشقانه و مد یهاتشکر بکنم از انجمن خوب رمان  الزمه
 یداد و البته ناگفته نمونه سر همه  یدوار یکه بهم ام زمی عز یدوستم حنا  نی رمانم بودن. از بهتر

 م:( کن یهم بارمون کرد، تشکر م  یفحش  هیمشکالت 

 

تک تک لحظات   یدونم شما هم تو یشه، م یهاش داغون م تی خودش با شخص سندهینو یول
شه،  یخورد م  تشیشخص یپا به پا سندهی :(اما نو نیفرست یلعنت م  سندهیداستان ها به نو نیغمگ
 شه.  یشون شاد م   یشکنه و در آخر با خوش یم

 

. با دنبال  نیکه داد یی ها یبا انرژ  ن یگرمتون، طبق معمول شرمنده ام کرد یهم ممنونم از نگاه ها باز
 .ن یبالم که شما رمانم رو خوند یبه خودم م یمنم که مثل هر سر  نیکردن هاتون تا آخر و ا 

 

 . زانیاز تک_تک شما عز ممنون

 

 شکست کرونا!  یخوش و با آرزو  یگر یپس از د یک ی روزهاتون
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
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