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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 . ای نام اثر: مار

 ی نامن می:مر سندهینو

 

 

باشند هر گونه شباهت به افراد   یم سندهیذهن نو یها ساخته و پرداخته  تیشخص  یاثر و تمام  نیا
  لیاست و بعد از اتمام فا یرمان سرگرم  نیباشد .منظور از نوشتن ا یم یمشابه تصادف  عیوقا ای

از   دوارمیممنوع است .ام  یبردار  یچاپ اثر اقدام خواهد کرد. کپ  یبرا سندهیبرداشته شده و نو
 ...دیرمان لذت ببر نیخواندن ا
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و کسب  کننی ...بچه ها نفس نفس زنان بهم نگاه مکنمینگاه م ابونیحال خراب به اونطرف خ  با
 ... فیتکل

 وامونده نبود... یپاها  نیتو ا یرمق گهیزده بود...د خشکم

 ... شدیجرواجر م شتریاتفاقا ب  نیپاره که هر بار... با ا یکفشا نیا با

 که اسفند دود کن دستش بود:  یاز اونطرف اومد سمتم در حال  دیمج

 م؟؟؟ یکن ا؟جمعی_ مار

 سرمون خراب شن. انیباز ب  سای_ پ ن پ وا

 . ستین یور باز _ امروز که اصغر گفت مام

 ...دهیبه ما رس رشی خ ی_ اون نمک نشناس ک 

 درآوردم    بمی ج شی ش  بیدربو داغونمو از ج یساده  یگوش  دمویکش یهوووف

 بود.  6  ساعت

 :  دیبه مج رو

 . میگردی_ بگو جمع کنن برم

 به جلو رفتو داد زد:  یبرگشت سمت بچه ها و دو قدم ری سر به ز دیمج

 . میبر گهی.. خانم م دی_ جمش کن

  12باالشهره. درست از  یساله تو گدا گودوال 12خانم که جاش   نی. ازنمیبه کلمه خانم م  یپوزخند
 . یسالگ

 شهیخرابه که هم هیکه اصغر باهزارتا منت برامون سرپا کرده بود. یتو خرابه ا میرفت هیو بق دیمج  با
 .دادیگند فاضالب م یبو

 و گفت:  رونی زد ب ییبا آفتابه از دستشو هیعط
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 _ ارازل باز برگشتن؟ 

 سر چار راه باال..  میوفتیب ری بود گ کی. دو دفعه نزدی_ امرو روز ما ن

 _ پ اون اصغر کپک گف امِن ک..

 بچه هارو خواسته. نیا رهی خـ  ی_ اون آشغال ک

. البت ک هر بار رفته  گمیم یچ یکه چ  دیدون یهم سن من بود ..اما شغلش با ما فرق داشت. م هیعط
 ده یام نم یی اما تن به گدا ستین  یبرگشته,راض هیبا گر

 : گفتم

 کجاس؟  ی،مهر ی_عط 

 ی رفته مترو..کاسب  دونمی_چم

 . ری سرچار راه دوتا جعبه دسمال دس بگ ایب   سین   یر یدندون گ زی _صدبار گفتم اونجا چ

 : ه یعط

 ؟ یفروش ی م یز ی؟؟چیکن ی م یی_تو خودت گدا

 و تخم کردمو گفتم:  اخم

 بچه هاس...  نیا ی_ من حواسم پ

 و باران نگام کردن.  الدیو م  دیمج

 زدم   یجون  یب  لبخندِ 

 داد زد:  یباز شد و مهر  ی وحشتناک یکه در زنگ زده و داغون با صدا 

 ... سایپل  دیکن، جمع   د ی_ پاش

 به بچه ها چشم دوختم رنگ به رو نداشتن.. رتیح  با
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 امروز بس بود خدا. یبرا

رفتن   عیام سر یو مهر  هیپس اندازمون منم پاشدم عط یبا وحشت بلند شدو رفت سمت تتمه   الدیم
 برداشتن...   فشونویک

 .میآماده بود شهیگدا خونه بود هم هیخوب نمیا

 فرار...  آماده

 : دیبه مج رو

 _ گلدونو بردار  

 گفت:  بستیساک م مهیکه سراس یالنگ دولنگ داشت در حال  یادی بخاطر شغلش ز هیعط

 .؟ تهی_ گلدون واس چ

 مش یفروش ی_ م

 :  یمهر 

 ..د ی_ بجنب

 زدم:  داد

 رفهم؟؟ی ش میبرینم  یاز کس یاسم میافتاد ری_ گ

 د ییدو یدستمال دستش بود و م یسر تکون دادن...باران جعبه ها همه

 . میبه چاک ک وارد خرابه و بعد اتوبان شد میزد یو از در پشت میجمع کرد همه

 شده بود. کیتار گهیهوا د میشد ری پل جاگ ریز

 .میزدی م خیشکر تابستون بود وگرنه همه  خدارو

 . میدیانداختنو روش دراز کش دیو مج الدیکارتون م چندتا
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 گفت:  هیعط

 حاضر شم؟  ی_ من فردا چطور 

 _ کجا. 

 با حرص:  یمهر 

 داره؟ را ی به آراو  اجیبه نظرت که احت رهیکجا م  نی_ا

 : هیکردم به عط رو

 ...چرا اخه...حرومه...گناهه ی_نکن عط 

 باز کرد:  لب

و خبر از حال دخترشون نداشتن و    نیماش ریرفتن ز یان که جفتشون تو خمار  ی _ گناه اون پدرو مادر 
و مثل   بندنیطفل معصومو م هی  ی.... حروم اونان که تو هوس و شهوت نطفه دنیفس فس کش یه

 به... رمیخودم م  لیحرومِه.من به م ی...دزددنیادامه م دنیو باز به کش رونی ب  کننی توفاله پرت م
 ا به مردم... شم  زنمیخودم ضربه م

 : یمهر 

 .نهی...درد ما ایای م هی...با گریر ی...مسی ...دلت نسی ن لتیکه م نِ یدرد ما ا ی_ د لعنت

 :گهیو م   کنهی بغض م هیعط

 آوردن.  یسر دخترشون چ دوننیرو که نم  یفکر  ی_ خدا لعنت کنه پدرو مادر ب

 .خوردنیم چیو باران که با ولع ساندو دیمج  الدویسمت م  چرخونمی و سر م گزمیم لب

 ساله...  10ساله و باران  13 دیساله و به مج 15 الدیم به

 بودشون. دهیخر   شونیعمل یبدبختا که اصغر از ننه بابا نیا
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 .میبه صبح رسوند  یشب هر طور بود با هزار بدبخت اون

 و به دورو برم نگاه کردم.  دمیاز جا پر بمیج  ی برهی و با

 طرف خوابشون برده بود.  هیکدوم  هر

 آب دار نثار کردم.  یکه از خواب نازم انداخته بودم فوشا یدرآوردمو به اون شخص بمیرو از ج  یگوش

رو دم گوشم  یاسمش حس تنفر و حالت تهوع باهام اومد سراغم دکمه رو فشار دادمو گوش دنیباد
 نگه داشتم:

به من   یچ یخوشگل ما...دختر خونه به فنا رفته چرا ه  ایمار نیا  کنهی م یچه ناز  نی_ بب 
 ؟ یی...کجایگینم

 _ قبرستون. 

 خوب دارما. ی_ جون اصغر؟برات خبرا

 . یهست یار یو بد ب  ینحس ی_ تو و خبر خوب؟؟محاله..تو خدا

 ُترش کردو گفت:  اصغر

 ُمزد دستم؟ نِ یا ارمی درت ب یاز کارتون خواب خوامی _ مِن احمق م

 تهران. یپل ها  ریز ایخرابه  ای پارک  ایباشم؟  دی . کجا بارسهیبه منو دارو دستم نم رتی _تو خ

 سرکش.؟  یدختره  یی_ کجا 

 پِل... ری_ ز

 .میایم می_ دار

 رو قطع کرد. یکه گوش  یایم یباز..با ک  یبرام پخت  یباز کردم بگم چه آش لب

 .ادیکردم.... و گفتم اصغر داره م داریهارو ب بچه

 گفت:  دیمج
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 از جونمون؟ خوادیم ی_ چ

 خواب آلو جوابشو داد: یمهر 

 جونمون..  قای_ دق

و   کریاصغر با سه تا مرد غول پ دمیسرو صدا و چند نفر اومد که د یکه صدا می به خودمون اومد کمی
 به لب داشت.   یدیپوش اومد سمتمون و لبخند پل یمشک

 لب گفتم و جلو رفتم:  ریز  یذرونه ابگ ری بخ خدا

 _ کارت رو بگو. 

 _ اصغر به مردا نگاه کردو گفت: 

 بفرسمت بهشت. خوامی_ م

 بهشت.   یگفتیکه بودمم بهش م  ی_ همون سگ دون

 بچه هاتو وردار برو لگد به بختت نزن.  ا ی_ ِد نه ِد دختر....ب

 گرد:  یبا چشما یمهر 

 م؟؟ ی_ کجا بر

 فت : به مردا نگاه کردو گ هیعط

 نا؟؟ ی_ با ا

 به بچه ها کردم و گفتم:  ینگاه مین

 . میبر  دی_ جم کن

 : الدیم

 _ اما مار.. 
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 ادامه بده : نذاشتم

 . دی_ جم کن

  یشاس نیو سوار دوتا ماش یاصل ابون یسمت خ  میهوشونو برداشتن و باهم از رو پل رفت لهیکم وس کم
 . میشد یبلند مشک 

 . نیماش نی و بارانم تو ا هیمنو عط  نیتو اون ماش یپسرا رفتن با مهر  مینشست

 تو دل وامونده ام نبود. دل

 که جلو نشسته بود بلند شد:  یمرد یکه گذشت صدا کمی

...کارشما فقط اطاعت و  دیشی ...لب تر کنن زنده به گور م شونی_ حرف حرف آقاست...حکم حکم ا
 همه وقت.  اری...در اختیکلفت

 د ادامه داد:پوزخن با

 بهتره.  یو فروشندگ یی_حتما از گدا

 . رفتیتو کتم نم ؟نه،یمرد بودم. کلفت  نیا یاخم کرد و من اما مات حرفا هیعط

 .نی خودم اومدم...عاقبت دختر تاجر بزرگ تهرانو بب د،بهیش ادهیپ  ؛یصدا با

. اون حتما تو نازو  دمشیند یسالگ  12که دوقلوم بود...اما از  یخواهرم رو کرد... خواهر  یهوا دلم
 . زدمی خودم غلت م یو حمال  ی نعمت بود،حتما و من تو کلفت

  شی ب یاه یمن قصر س یشک برا  یرو به روم نگاه کردم. که ب دیعمارت که چه عرض کنم قصر سف  به
 قعا فکم افتاد. وا گه یباغ د دنی. با دمیو سوءظن وارد شد دینبود. همه با شک و ترد

 بهشته  گفتیبهشت نبود.؟؟اصغر راست م نجایا

نجاست بهمون   کهی ت هیو سر لخت.اومد جلو و مثل  یبا اخم و لباس رسم انسالیزن م هی.میشد وارد
 خودشو جمع کرد. کمیرفتم که  یبهش کردم و چشم غره ا ینگاه کرد که اخم بد

 گفت:  و
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 د ینی...بشزنمی_ االن آقا رو صدا م

و   بای رفت  و من محو قصر ز چیمارپ  یگردن کلفتا باالسرمون بودن... و اون زن به طرف پله ها دوتا
 دمیتو عمرم ند رشوی شدم که تا به حال نظ یا قهیعت

 

 گوشم:  ری ( زیمهرناز)مهر  یصدا

 ...دردسره .ی مار  ی_ چرا قبول کرد

 دنباله حرف مهرنازو گرفت:  هیعط

 _ آره بابا، سرتا پاش دردسره.

 .میخوای م یچ نجایا نمیبب دیری _خفه خون بگ

 گفت:  ستادویکنارم ا باران

 ...یدارم مار  ی_ دشور 

 _ االن؟

 رفتم براش(  یا چهی )دندون قر

 : ه یعط

 گهید کمی...ی_ نگه دار خودتو اج 

 گفت.  یسرشو کج کردو باشه ا باران

 به پله ها نگاه کردم.  یآهسته و مقتدر شخص   یسرفه  با

 از اون گردن کلفتا گفت:  یکی

 تن لشا.  دی_ بلند ش 
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 ها بلند شدن...اما من نشسته بودم. بچه

  انسالمی شدم، اون زن م  رهیاومدخ یم  نییاز پله ها پا یکه با خونسرد یبه مرد مغرور و محکم و
 اومد.  یم نییهمراهش بود..البته با دو قدم فاصله ازش پا 

شد    یحالت  هینگاه به لباسامون کردو رو من زوم کرد وچشماش  یحالت تمسخر  هیبا  دیما که رس به
 (ارو؟؟یبرگشت...)خل بود  یبه حالِت عاد عیو سر   اوردی خودش ن یبا تعجب گرد شد و به رو

 گفت:  کردیکه به من نگاه م یدرحال 

 _ نادر. 

 ...چشمارو. ییعـجب صدا اوه

 از کله گندها که سمت راستم بود:  یکی

 _ جونم آقا. 

 رفتار کنن.   یچجور  دیبا دوننی گدا گشنه ها نم نی_ ا

 . کنمیفهمشون م ری_ چرا آقا...ش 

 . ومدیمنو محکم گرفتو بلندم کرد...ضعف کردم اما صدام در ن یبازو

 رفت یجماعت...تو کتم نم نینشون دادن جلو ا ضعف

 .ستادیشدم و جلوم وا بلند

 زرافه؟ ایآدم بود  نیا شکست یداشت م  سرم

 قدش بلنده؟! چقدر

 باز کرد:  لب

 ...گورشونو گم کنن. خوامیول بوده نم ابونایکه تو خ  ی_ من کلفت 

 خواست بره که گفتم:  برگشت
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کردن تو خونه   یشدن به از کلفت  ی دستمال میای ب نجایتا ا  میشغلمونو؛؛ االفت نبود یدونست ی_ از اول م
 تو و امثال تو. 

 اما وا ندادم:  ختیر یزهرم آب شدو دلم هر که زد  یادی فر با

 _ نااادر. 

 با لرزش صدا:  نادر

 _ جو..ونم آقا. 

 دختره..  نی_ ا

 کردو گفت:  یمکث

 مونن.  یم نجایسه تا ا نیمِن....بچه ها برن خونه کامران ا هی_ مستخدم شخص 

 اخم گفتم:  با

 تو خونت رو؟  یقبول کرده باشم کلفت  ادی نم ادمی_ 

 گفت:  رفتی تفاوت م یب   یلیداشت خ  برگشت

 کنه. فی تکل  نییگدا تو خونهم تا هی_ هنوز نمردم که 

 حرص گفتم:  با

 ..ستمی_ من گدا ن

 ؟ یهست  ؟ی_ فروشنده چ

 . ستی_ به تو مربوط ن

 :  دیو با خشم نگام کرد که اون نادر محکم دستم رو گرفت و برد پشتم و غر برگشت

 _ بگو غلط کردم.
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 شده بود بچه ها از ترس تو خودشون کز کرده بودن. درد صورتم جمع از

 _عمرًا. 

 بود گفت:   یچ یاسمش چ دونم یکه هنوزم نم  اروی

 . دمی_ نشن

 گفتم .  یو آخ آروم  دمیدستمو فشار داد که نال یجور 

 : گفت 

 نداشتم... گاهویجا نیباشم االن ا نیامثال ا نویلنگ غلط کردم ا خواستمی_ ولش کن....من اگر م

 اخم رو برگردوندمو نادر دستمو ول کرد.  با

 و از درد ضعف کردم.  دمیچی دستم پ یکیبا درد دستمو دور اون  و

 . دادیم یقور شکمم ندا از گرسنگ قارو

 گفت:  رفت یپله ها کا باال م از

 .کیبه  ک یخونه رو... نیبهش بفهمون قانون ا ی_ زر 

 بهش داشتم:  یزن که از َبِدو ورود حس بد اون

 _ چشم آقا..

 بود برگشتو نگام کرد و گفت:  ستادهیا یکه رو پله آخر  یحال  در

 یخور یکه تو م  ییسگش در برابر غذاها یکه غذا ی باش  یتو خونه ا یدید ی_ تو خواب شبت نم
 پادشاهه...

 باز کردم و گفتم:  لب

 ...افتاد؟مونمی خونه نم  نینخون...من توا ی_ عمو انقد واس من ُکر 
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 ! هه.یمونی...نمدمتیخر  یموفنگ _ از اون اصغرِ 

 بودم؟ برگشتم به بچه ها نگاه کردم.   شیگرد شد...مگه من اسباب باز چشمام

  یتاب   یب یل یبچه هارو ببرن و باران خ خواستنیاز غول نداشتن م یدوتا گردن کلفت که دسته کم اون
بخوره که من جلو رفتم و   ارویاز اون  یل یس هیکه باعث شد  کرد.  سی کرد. بچم از ترس خودشو خ

 صدامو انداختم رو سرم: 

 ؟ یآورد ریتو گوشش مظلوم گ یزن  یچرا م ؟ی_ چته وحش

شلوار بارانو عوض کردم. بچه    عی کهنه و زانو پاره  درآورد که سر یمن شلوار   یاز کوله  عیسر هیعط
 .میه راه افتاد ) پشت سرش بدیایهارو بردن نگفتن کجا. اون زنه اومد جلو و با گفتن) دنبالم ب 

  نی تو همچ  یدرسته  تو بچگ  میکردینگاه م وارهایبه د ید یپد دیبا ند  یمن و مهر  .میپله ها باال رفت از
 خاطره محو مونده. هیکه ازش  یسه برابر خونه ما بود...خونه ا میبودم اما...از حق نگذر ییخونه ها

مختلف از  یهمش عکسا واریخونه ها بود. رو د نیبود چون شغلش تو ا یعاد  کمی هیعط یاما برا 
مختلف.  یزا ی خوشگل بود و جذاب. عکساش تو سا یادیز میبود اما از حق نگذر فتهی خودش  اروی نیا
 ... ریتو کو یک یرو اسب...   یکی

 خودشونو دوس دارن... یادی چقدر ز نایوامونده بود...ا دهنم

 واس خودش معرکه بود... نجامیاما ا نیی پا یک یه به شن میشد گهیسالن د هی وارد

 و مهرناز:  هیرو به عط یزر 

 تخت هست.... یلباس فرم ها رو دیتو اتاق...لباساتونو عوض کن دی_ بر

 به من کرد:  رو

 ... ای_ شما با من ب 

 گفت:  ستادویاتاق ا هیک دم  میجلوتر رفت  کمی

 .. نییپا ا یب یدیاتاق ، اتاق مخصوص مستخدم آقاست...لباس هات رو تخته...حمام کن پوش  نی_ ا
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 گفت:  کردنیگرد به من نگاه م یکه با چشما هیو عط یبه مهر  رو

 .. دیباش  نییپا دهیو لباس پوش  دی_ شماهم حمام کن 

به  ید بود  لرزه اسر یادیدر که ز رهی وارد اتاق مشترکشون شدن. منم با گرفتن دستگ هیو عط  مهرناز
 جونم افتاد.

 ...  کنمی م کاریباهام فرقشوِن چ ایدن هیکه  نایا نی من ب  دونمینم  هنوزم

 فشار دادمو وارد شدم... نییرو به طرف پا  رهیدستگ

 رو به رو شدم. یاتاق نسبتا بزرگ با

 ... دیسف یقد نهیکه روش چندتا لباس بود و آ  یصورت   دیتخت سف با

 .. دیسف  کاناپه

 مثل ماست بود اتاقش...  یادیز

 بود. یادی من از سرمم ز یبرا اما

 بود که فکر کنم حموم باشه یچرخوندم کنار کمد دو دره، در  چشم

 طرف در  رفتم داخل  به

 حدس زدم حمومه...   تیدر

 ...میرفتیکه هر هفته با باران و مهرناز م یچقدر فرق داره با حموم عموم  اما

 لگن آبش بزرگه  چقدر

 امپو.. ش چقدر

 .. گهیمن نوبرشو آوردم د دمیخند میباز دیبد دیند به

 داشته باشه  نینگاه کردم مبادا دورب  وارید یگوشه ها به
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 اد ی برم یخوشگل همه چ یاخمو نیا از

 شرط عقله.  اطیاحت گنیهمون که م نمیا

 انداختم رو تخت.  مویپاره امو درآوردمو گوش ییجورا  هیکهنه و  یلباسا

 سه تا دکمه داشت.  رشیرفتم ز  شه؟یباز م یچطور  نیدوش. ا ریرفتم ز 

 . سوختم.رو زدم  یزدم. زود دکمه بغل خیرو زدم...و آب باز شد.   یکی

 آب ولرم شد. یسوم دکمه

 رو فوش کش کردم...  کهیمرد نیکه فوش بلد بودم دهن باز کردم و خاندان ا ییجا تا

 . یاسما همه خارج تا شامپو بود چند

 به موهام... دمیخوشبو بود مخلوط کردمو همه رو مال   یلیکه خ  دوتاشو

 که از شستنش خسته شده بودم..  ییموها

 بلند بود... یادیز

 گشتم صابون نبود  یهرچ

 روش نوشته بود شامپو بدن.؛  یکی

 بود شکر خدا... یرانی ا یکی نیا

 کردم... یاونم رو خودم خال  ورداشتمو

 بود. یحموم جداب خالصه

 ... رونی که اونجا بود خودمو خشک کردمو با حوله زدم ب یحوله ا با

مردونه بود   رهنی که مثل پ یرهنی پ دمیکه زنه گفتو پوش   ییتند تند لباس فرم ها طرف لباسا رفتم.  به
 رنگ  ی..کالباس 
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 بپوشم؟ جلو اونا.  نویزانو... اوا من ا  یکوتاه و دامن ساده تا رو یبود با سارافن سرمه ا زمیسا نمیا

کردم و  دایبه زوررررر پ یشال نازک مشک هیو  یساپورت ساده نازک مشک  هیکمدو باز کردم.  در
 کرد..  ییاسمم خود نما یتا زدم که خالکوب  هی نمویآست . دمیپوش

Mari..♡ 

حرفا   نی اما من ا سی ،خوب ن خوره یزن نم هیدعوام کردن و گفتن به درد  یکل  هیمهرناز و عط ادمهی
موهام و به زور خشک کردمو پشت   مچم بود زدم؛   کیدستم که نزد یبه خالکوب  ینبود. لبخند میحال

  سرمکشم نبستم تا نشکنه موهام. شال و رو  یلباسم فرستادم. از پشت انگار کچل بودم چون حت
خندم گرفت. دم پله    کردنیم فیکه از هم تعر  یو مهر  هی عط دنی. با درونی کردمو از اتاق زدم ب زونیم

 ها منتظر من بودن..

 با لکنت گفت:  یرفتم که مهر  جلو

 ؟؟ یخودت  ی_ مار 

 ا یو مرض..مار ی_ مار 

 :   هیعط

 هیحاال  م،،ی نیبب   اتویخشگل کمی یزد یآب به صورتت نم  هی واسه خودت... یبود یا کهی _ نکبت تو چه ت
 خوشگلت فکر قلب مام باش بابا. یو چشما پ یت  نیکاره. با ا

 .نمی _ چرت نگو ب

  یمن اخم دنیتو دهنمون بود که زنه از پله ها باال اومد. شک ندارم اومده بود دنبال ما. باد حرف
 کردو گفت: 

 رو سرت.  هی_اون چ

 شاله. ؟ین یبی _نم

 تر شدو گفت:  ظی غل اخمش
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 . اریجا غدغِن..درش ب نی_ ا

 راحتم.  ینطور ی_ من ا

 ..نی بودم...هم نیاما من هم ارم،یبا چشم و ابرو به من فهموندن رو حرفش نه ن  یو مهر  هیعط

 پوزخند گفت:  با

 . یدی_ پس جواب آقا رو خودت م

 ... دمی_ خودم م

 به هر سه تامون:  رو

 .. دیای_دنبالم ب 

 .میپشت سر هم به راه افتاد و

 .کردی رو با اخم و دقت نگاه م ییبرگه ها هی سالن نشسته بودو  لی مبل است ...رودمشید

 با جذبه بود.. یادیچرا ز دروغ

 جذاب...  میاز حق نگذر و

 گوشم وز وز کرد:  ری ز هیعط

 پسررر.. نیا هیگری_ چه ج

 خوداگاه گفتم:  نا

 ؟؟ یگیچندشو م نی_ اه ..ا

 گفت:  هیعط

 ا؟ ی چندشه مار نی_ ا

 _ آره نچسب و چندش.
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 .سمتش میگفت و رفت ی" آهسته اسی "ه رفتیکه جلومون راه م یزر 

 گفت:  یبود زر   نییپا سرش

 _ آقا آوردمشون.

 گرد شد و بلند شد... کمیمن چشاش   دنیبلند کرد و با د سر

 گفت:  ییرایحال گ   نیو با لحن خشن و در ع  کمینزد اومد

 رو سرت؟؟  هیچ نی_ ا

 زدمو گفتم:   پوزخند

 . ستنی آشنا ن یخونه با شال و روسر  نی ا یاهال بهی _ چقدر عج

 گفت:  اروی

 .؟؟ رفهمی دفعه بعد... ش  نمشیسرت بب  خوادی_ دلم نم

 راحتم. ینطور ی..من ا_ متاسفم 

 زد و گفت:   یپوزخند

 نداره دختر جون.  ی_ نه اوردن رو حرف من؟؟ عواقب خوب

ترسناک و با ُاباهت   یخونسرد  نی با حرف زدن در ع تونهیحد م ادم تا چه زدم. خی و  دمیدرون لرز از
 که گفتم: کردیباشه؟ منتظر نگام م 

 سرم بمونه.  دی_ بزار

 بود گفتم. یهر جون کندن  با

 باال انداختو گفت:   ییابرو که

 . یدار  یز یچ یض یمر ای. ی_ البد کچل 
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 گفتم :  عیسر

 تو غذاتون...  زهی بر ترسمی...مزهیر ی م یلی_ من موهام خ 

 به وضوح اخماش رفت تو هم و گفت:   ارویبچه ها گرد شد اما  یچشا

 _ سرت باشه.

 داد:  ادامه

 .دیبلند متنفرم...موهاتونو کوتاه کن  ی_ من از مو

 .نکردن  ینگاه کرد که موهاشونم چندان بلند نبود اما مخالفت  یو مهر   هیعط به

 باال داره،   نییدو تخته پا یک ی  اروی نه بابا  ام موهاش کوتا بود.  یزر 

 بلندن! با حرفش به خودم اومدم. یبودم مردا عاشق مو دهیشن

 کرد و گفت:  نگامون

 ... دیهمون جا که بود دیگردی...برمدیبار خطا کن  کیبار فقط  کی_ 

 با پوزخند به من نگاه کردو ادامه داد: بعد

 آشغاال... ی_ ال

تو چشمامو زل   ختمیو آدماش و سرنوشتمو همه و همه ..ر  ایدن نینفرت داشتم از ا ی تمام قوا هرچ اب
 زدم بهش.. 

 کنم..  یکلفت  دیبا دهیتازه به دوران رس یبه من که واس تو لعنت

 دوختم..  نینگام کرد که چشم به زم یاخم جور  با

 ساله.. ی مرد س هیهمه جذبه واسه  نیا گمیم هنوزم

 باشه...  یس خوردیم  بهش
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 بود...  ادیز یادیز

 گفت:  یاعتنا به ما رو به زر  یب

 ...امیرو آماده کنه.. پشت باغ منتظر باشه تا ب یل ی_ به نادر بگو کا

 گفتو به طرف در رفت..  یچشم یزر 

 به ما به طرف پله ها رفت ..  ینگاه نیام بدون کوچک تر  اروی

 دادو گفت:  رونی نفس حبس شدشو ب هیعط

 ه؟؟یک گهید نی_ ا

 با لکنت گفت:   مهرنازم

 _ همون شمرابن زل جوشن..

 .. دی_ زهرمار..انقد گنده اش نکن

 گرد بازومو گرفتو چرخوندم به طرف خودش و گفت:  یبا چشما هیعط

گنده   یگی..بعد به ما م یالل ش ری پاچه گ یکرد تو ینگاه کار  هی.؟؟طرف با مینکن ؟؟گندشیگیم ی_ چ
 ... دینکن

 گفت:  مهرناز

سق  ادیم  ریگ  یچ مینیبب  ِک یرب به  هی،ساعت   یاشپزخونه کوفت نیتو ا میبر  یاز گشنگ می_ بابا ُمرد
 ... میبزن

  زی داخل شدو اومد آشپزخونه و همه دور م یام از در ورود یکه زر  میهم به طرف آشپزخونه رفت با
 ..مینشست

 ام نشست و رو به من گفت:  یزر 

 ؟؟ یی..مال کجارهی ت ییدختر قد بلند و چشم و ابرو قهوه ا هی...هیشرق   یلی_ چهرت خ 



 ا یمار

22 
 

 ..لب باز کردم: یدفعه زر  هیمهربون شدن  نیتعجب از ا با

 مادرم ترک بود...  دونمی...فقط مدونمی_ نم

 تکون دادو گفت:  سر

 پوستت و قد بلندت.. دی...از سف زدمی _ حدس م

 گفت:  دویخند  هیعط

 اس؟؟ قد بلنده مال ترک  دویسف  یهرچ  یعنی_ 

 زد که باز باعث تعجبمون شد..  یلبخند یزر 

از  یپاره ذره ا  ی_ نه ، اما ترکا خاص هستن...درست مثل دوستتون..که با وجود اون لباس ها
 خوشگلش کم نشد... 

 باز کردمو و گفتم:  لب

 !؟ یما خوب شد ه؟؟بایاما داستان چ ی_ لطف دار 

 گفت:  دویکش یآه یزر 

 خوش نشون ندم.... یشدنتون از طرف آقا رو دییتا تا موقعه دی_ خوب بودم اما با

 گفت:  کردینگه م یکه تا اون موقعه با سوءظن به زر  یمهر 

 !؟چرایچ یعنی_ 

 گفت:  یزر 

 ی...کالمدیر ی بگ دهیند دیبا دیدیرو د ی...همون جا...هرکد یخاک کن دیبا نیدیخونه د  نیتو ا ی_ هرچ
 ...ی...کالمشهی خونه خارج نم  نیاز ا

 گشاد گفتم:  یچشما با

 م؟؟؟ یباند خالف شد هی_ مگه وارد 
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 تکون دادو گفت:  یافسوس سر  یاز رو یزر 

 ...  فتونیسراغ وظا میول کن...بر نارویبگم دختر...ا ی_ چ

 به من کردو ادامه داد: رو

نه   دیتو اتاق آقا وان حمومشونو پر آب کن یبر   دیبا 8_ تو...از همه کارت سخت تره...صبح ساعت 
 حموم کنن..  یکن  دارشونیب دینه سرد...ولرم...بعد با داغ

 رونیب یزار ی آقا رو م یدست از کت و شلوارا هیخودت  قهیو به سل  یکن ی رو صاف م یموقعه روتخت تا
باال تا از   یبر ی که من براشون آماده کردمو م یصبحونه ا ی ن یس یایبا کروات و کمربند و کفش ست و م 

و بند   ت کروا  دیبخورن....از حموم که برگشتن صبونه که خوردن..حاضر که شدن تو با انیحموم ب 
 ...یکفش آقا رو ببند

کردم سر چهارراه نه   یمن نه فروشنگ  ای...خدارفتمیتو باتالق فرو م شتریب گفتیم شتریب  ی))هرچ
 خوِد شکنجه اس...(( نایگفت...ا یکه زر  ییکارا نی...اییگدا

 : گفتم

 کنه؟؟؟ یداره؟؟کروات بستن و بند کفش بستن از اباهتش کم م_ مگه دست ن

 لب باز کرد :  یزر 

 ..ستنی، بستن بند کفشم بلد ن ادی_ از بستن کروات خوششون نم

 من یخدا   ست؟؟؟ی تازه به عمق فاجعه فکر کردم بلد ن  هیو عط  یمهر  یخنده  کیشل  با

 

 باز کردم:  لب

 ؟؟ یکنی م ی_ شوخ 

 ... زنهی که سرتونو م دیاری ....فقط به روش نگمیم ی_ نه جد

 خندشونو قورت دادن که من خنده ام گرفت  عیسر یو مهر  هیعط
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 گفت:  یزر 

که آماده  یدار  فهینه،تو وظ  دمیناهار برگشت شا یبرا دیشا  ،یکنی م زی _ آقا که رفت اتاقو تم
 ؟ی...غذا درست کردن بلدیباش 

 من جواب داد: یجا  هیعط

 ._ دستپختش معرکه اس

 تکون دادمو گفتم : یسر 

 کنم؟؟؟  یآشپز  دیبا ش،مگهی _ کمو ب

  ی.نباشم م کنمیم یآشپز  نجایبار...من ا کیدر هفته  دی خونه دخترم اما شا رمیمن م ییروزا هی_ نه،
 افته گردن تو.

 : هیکرد سمت عط  رو

 ..یر ی_ تو مسئول  جاروگرد گ

 به مهرناز:  رو

 کارا تو اشپزخونه... یسر  هیمالفه و  ی_توام شستو شو

 به من کرد باز:  رو

 تو اتاق بعد از هر بار حمامشون بزن... اِس ی نره آقا عاشق عطر  ادتی_ 

 به طرف اسمون بردمو گفتم:  سرمو

 دستت طال...  یدر نظر گرفت یکی ش یشکنجه  ای_ خدا

 از بازوم گرفت... یشگونیب  دویخند یمهر 

 بود..  یلکه الحق دستپختش عا  دیبرامون غذا کش یزر 
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 از خوردن  غذا، بعد

 صدام زدو گفت:  یزر 

 _ آقا احضارت کرده. 

 خبر افتاد گفتم:  نیکه به جونم از ا ینمه لرز  با

 داره؟  کاری_ چ

 . ییظرفشو  نیباال انداخت و رفت سر ماش  یشونه ا یزر 

 : ه یعط

 هم مونده؟  یا گهی_ مگه حرف د

 : یمهر 

 باز سگ تر شه.  ینر   ریوقت د هی_ برو ...

 گفت:  یبا حالت عشوگر  هیعط

 سگ؟  یبه اون هلو بگ ادی _ دلت م

 زدمو گفتم:   یپوزخند

 . _ حالم بهم خورد 

 شدمو به طرف پله ها رفتم بلند

 اتاقا فرق داشت.  یشدم که درش با همه  یاتاق  یو با نمه اخم راه دمیلباسم کش قهیبه شال و  یدست

 : یبه در زدمو با صدا یتق تق

 تو.   ای_ ب
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ورداشتو شماره   زی توجه به من تلفنو از رو م ینشسته بود...جلو رفتم ب زشی شدم ،پشت م وارد
 گرفت.. 

 بود...  یمشک  زیاتاق شدم...همه چ محو

 کاناپه اتاقش... یحت

 بود... رهی ت ییوانال پردش قهوه ا یحت

 ترسناک بود...  زشیهمه چ نجایا چقدر

 بزرگ بود... یادی اتاقش ز اما

 داشت...  زمیچ همه

 ... گهیشطرنج و هزار کوفت و زهر مار د زیکارو م  زیو م ید یمبل تا ال ا از

 پشت تلفن:  یمنو متوجه خودش کرد به شخص صداش

 اتاق من... ادی _ به نادر بگو ب

 ...مونیم کهیکه انگار شکر خدا دست خر بودم تو اتاقش...مرد منم

 ت ... بهم نداش  یتوجه  نیکوچکتر

 در و ورود نادر:  یصدا

 بود؟؟ ی_ جونم اقا...امر 

 باز کرد:  لب

 الشخور کجاست؟  اروی نی_ ا

 کردو گفت:   زیچشماشو ر کمی  نادر

 قربان؟  ی_ ک
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 شدم:   نیکه زد فک کنم خودم سقط جن یادی با فر  

 رادمهره مگه؟؟؟ نیرحس ی_ چندتا نامــــرد دور ام

 و انگار نه انگار...  دمیشن ایبودم؟؟ دهیهمون حال به اسمش فکر کردم..چرا تاحاال اسمشو نشن تو

 رادمهر..(  نی رحسی)ام

 : نادر

 ...هیکدوم گور ستیمعلوم ن کهی_ بقران اقا مرد

 و اخم گفت:  یخونسرد  کمیباز کرد با  لب

 کلکشو بکن... شیدی_ د

 بود؟مگه طرف مرِغ که بکشش؟  یروان   اروی نیحد باز شد...ا  نیتا آخر چشام

 :  نادر

 _ به چشم اقا...با اجازه.

 ...رون ی به در کردو نادر رفت ب یدست اشاره ا با

 تر..  کیترو نزد ک یشد ، نزد کی بلند شدو نزد  رادمهر

 گفت:  ستادویدو قدم فاصله ا با

 ه؟ ی_ اسمت چ

 باز کردم جواب بدم که گفت:  لب

 ؟؟؟ ی_ مار 

 اونم زل زده بهش...  دمیخالم افتادم که د ادی

 : گفتم
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 ... ای_ مار

 : دیباز کرد با ترد لب

 ؟ یچ  ای_ مار

 نداشت..  یمن یبود  سن یجور  هی رفتارش

 باز کردمو گفتم:  لب

 . یساالر  ای_ مار

شلوار،کت و شلوار   بیتو ج  یو با زبون لباشو تر کرد و دست  زدی دو دو م یب ی به طرز عج چشماش
 کرد و گفت:  شیخاکستر

 ؟ ییتو گداها ی_ از ک

 داشت به رخم بکشه که من تو گداها بودم؟؟؟  یسع یه یجوش اوردم که چ  کمی

 گفتم:  یحرص کم  با

 .. یسالگ  12_ 

 ! کنهیمصرف م یز ی چشماش دو دو زد..نکنه چ شتریب

 : گفت 

 _ خانوادت؟ 

 بابا... یداده بود به ما ا یر یچه گ نیا

 ..ی سالگ 12...از دمشونی کجان...ند دونمی_ نم

 داشت صداش گفت:  یحالت  هیبار  نیباز کرد ا لب

 برادر؟؟  ای  ی خواهر داشت ادتهی_ 
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 گفتم:  یسر  نیا

 _ مهمه؟؟؟ 

 گفت:  عیسر یمچشو گرفته باش  انگار

 _ نه، اصال....

 : گفتم

 با من بود؟؟  ی_ عرض 

 باز کرد:  لب

که ازش   یکن  یکار  خوامیهامو بپرس نم عالقه ها و نفرت  ی_ نه؛از فردا شروع به کارات کن از زر 
 متنفرم ...

 ...... اهلل اکبر..ی کهیمرد

 _ بله...

 کردو گفت:  اخم

 _ چشم گفتنو بلد شو...

 گفتم:  یدستپاچگ با

 _ حله...

 گفتم:  عی شد، سر ظی غل اخمش

 _ چشم.

 باز کرد:  لب

 . ی_ مرخص 
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 که به سرفه افتادم...  دمیهوا رو بلع یاتاق که خارج شدم جور  از

 تحمل اتاقش سخت بود. چقدر

 خودش سخت بود...  تحمل

 آدم کش کار کنم!!!  ی کهیمرد  نیبا ا یچطور  من

 که بهش کردم گفتم...   یکردم از شک فیتعر  یو مهر  هیعط یبرا

 ... دیمدام از خونوادم پرس گفتم

 ام گفت:  هیعط

 _ البد عاشقت شده...

 ازم بخوره... یپس گردن هیباعث شد  که

 کنم... کاری کرد که چ یآورد ادیحرف زدم باز بهم  یزر  با

 ازشون منم.... ییرایخانم مهمونِش که مسئول پذ هیهرشب  با یآقا تقر گفت

 بد جور کفرمو درآورد...  نیا و

 گفت:  یزر 

بدش   نی ز دارچمتنفره....ا ی مشک یبلند متنفره،از کفش پاشنه بلند متنفره،از موها ی_ آقا از مو
مشروب تو   گاروی... سادیزعفرون دوس داره...از دود بدش م  یی...برعکس عاشق زعفروِن...چاادیم

 .. ادیشه بدش م سی که لباسش خ نی...از اادی که اتو نداشته باشه بدش م ی...از لباس ستیکارش ن

..عاشق فسنجون...از عطر  ادیبدش م هی...از گرادی ...مثل بچه ها حرف زدن بدش میِ فنجون کی ک عاشق
ناهارش دلستر انگور بخوره...از  ای با شام  دی...مستند دوس داره..و حتما بااد یکوکوچنل خوشش م 

 ... ادیام خوشش م یسنت  یبستن
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 منتظر نگام کرد که گفتم:  یزر 

 ؟؟؟ یآدم آهن ایآدمه؟؟ نی_ ا

 گفت:  یزر 

 ...یمون یزنده نم یار ی ما و اگر براش بو ا ی ...ولریبگ ادی...چشم گفتنو یزنده بمون یخوای_ اگه م

 دهنمو پر سروصدا قورت دادم...  آب

 سرم کندم...   یاز شام وارد اتاقم شدم...و شالو از رو بعد

 .... زنهیشور بچه هارو م  دلم

 نشستم...  ششونیو پ   نایا هیاتاق عط رفتم

 ...یاز هر در  میحرف زد باهم

 کارش نبود.  یمجبور به تن ادامه گهیخوشحال بود...چرا که د  هیوسط فقط عط نیا

 ...دیپسندیتو خونه ارباب زاده هارو م یکلفت

 که من عذا گرفته بودم... یحال  در

 کارا نبودم..  نیا یوصله  من

 نبودم...  یاز خود راض یآدما نیا ی وصله

 خواب انقدر فکر کردم که خوابم برد...  وقت

 ...خورهی که استارت شکنجه م ه یصبح همون روز فردا

 ندارم...  یت یبخت شکا نیمن باز از ا و

 : گمیفقط م و

 ....گهی_ قسمِت د
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 زوار در رفته ام رو تخت نشستم...  یزنگ گوش یصدا با

 دم ی..چقدر خوب خواباوووم

 بازم بخوابم؛ خواستیدلم م 

 صابکار گرامم دل از تخت گرم و نرم کندم   یِ اخالق به شدت سگ یآور  ادیکه با  

 دادم... کیرک  یرفتم و تا تونستم به عمه اش فوشا  ییو به طرف دستشو 

 ...8به   قهیدستو صورت شستمو شال رو سرم مرتب کردم شد پنج دق  تا

 رفتم به طرف ته راهرو سمت در اتاقش... عیسر 

 آروم باز کردم...  درو

 م... که خواب بود نگاه کرد یشخص به

 لعنت کردم... طونوی زور چشم ازش برداشتم و ش به

 طرف حموم رفتم... به

 کنم...  دارشیرو انجام دادم و رفتم طرفش که ب یزر  یبه مو گفته ها مو

 صداش زدم:   آروم

 رادمهر... ی_آقا

 _ آقا...

 ... شاالیا یبه خواب بر  خواب

 ضرب گرفتمو گفتم:  نی حرص با پام رو زم با

 _آقا .. 
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 نشم... رهی که بدجور تو چشم بود خ یپک خوشگل  سیداشتم به اون س  یهمون حالتم سع در

 گوشش داد زدم:   کینزد کمی یسر  نیا

 رادمهر... ی_آقا

 هامون به همم همانا...  یشونیزدن همانا و به شدت بلند شدنش همانا...و خوردن پ صدا

 صداش پاشد:  یکول یآقا دمیگذاشتم که د میشون یگفتمو دستمو محکم رو پ یاروم آخ

 ... کننیم  داریآدمو ب  ینطور یدختر؟احمق ا ی_ مگه کور 

 ...یشد...چه اخم  یبهش کردم که تو دلم خال ینگاه مین

 ... کردمی انداختم و اصال نگاش نم ری سر به ز اوردمویخودم ن یبهم برخورد اما به رو یحساب 

 گف:  رفتیکه به طرف حموم م نطوریهم شدو  بلند

 ... ستیکردن بلد ن داریب هی.. یدستو پا چلفت  ی_دختر 

 

 در آوردمو به طرف تخت رفتم... یبهم بود براش شکلک پشتش

 رو صاف کردم... یروتخت 

 بود مرتب کردم ودر کمدو باز کردم....  زی برگه رو م یسر  هی

 چهارتا شد....  چشمام

 تا آخر عمرش فکر کنم لباس داره... نیا

 اون همه کفش و کت شلوار خشکم زده بود. دنید با

و کمربندو   یو کروات مشک  یر یش رهنی برداشتم و پ یکت شلوار مشک هی عیبه خودم اومدم و سر اما
 کفش ست... 
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 .. میریاکتور بگکردنشو ف داریالبته که ب رمیم  شیکه روز اولم بود اما انگار خوب پ نیکردم با ا یهوووف

 گرفتم و برگشتم به اتاقش... یصبونه رو از زر  ینی و س نییرفتم پا  عیسر

 در حموم باز شد.... که

 گذاشتم.... زیم یرو رو  ینیس

 نشست    زیحرف پشت م یجلو و ب  اومد

 بهم کردو گفت:  ینگاه  مهین کردیکه موهاشو باکاله حوله اش خشک م  یدرحال 

 _ گردنت شکست.. 

 ننداختم.... ینگاه مهیباال آوردم اما به در نگاه کردم و به اون ن سرمو

 ...با حوله جلو من نشستهکشهی نم خجالتم

 ...ای ح  یب ی کهیمرد

 : دم یصداشو شن  دوباره

 کنه....  ری تو ابرا س زنم ی حرف م  یدارم با کس یوقت  ادی_ خوشم نم 

 زدم....  یدلم پوزخند تو

 بودن تا چه حد.... فتهین خودش م یکنم...واس تو؟؟؟خدا ری ابرا س تو

 سر چرخوندم اما باز نگاش نکردم.  آروم

 بلند شدو اومد روبه روم.  زی پشت م از

 . ستیبشر نبوده و ن ن یتر از ا شیری س یعنی

 گفت:  یز یپوزخند تمسخر ام با

 ؟؟یکن ی _ چرا نگاهـم نم
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 دارم.. دیعقا یسر  هی_ من 

 تو هوا تکون دادو گفت:  یدست

 ؟؟یمرد با حوله تن پوش نگاه نکن  هیکه به  نی مثال؟ا هیچ دتی_ عقا

 گرد شد چقدر گستاخ بود چشام

 باز کردم:  لب

 . دمهیاز عقا یکی_ 

 ؟ یپاک یلیخ  یکن ی _ چرا وانمود م

 دفعه به سرعت تو چشماش زل زدم فقط چشماش  نیا

 باز کردم:  لب

 ستم؟ین نطوریکه ا نیدار نان ی_ از کجا انقدر اطم 

 تر شد و گفت:   ظیغل  شیلعنت  پوزخند

 و گفت:   نییدخترارو ....)صداشو آورد پا یسر چهارراها چطور  دمی_ از اونجا که با چشمم د

 . کننی م کاری_ چ

 رو به حد رسونده بود وقاحت

 .انداختم و جواب ندادم  ری حرص سر به ز با

 باشه به وقتش.  جوابش

 ارباب.  نیکنم که اربابه و منم غالم ا چه

 صدام زد:   دویاز صبونه لباس پوش بعد

 ..   ی_ ه
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 رفتم و کرواتشو بستم و بعدم بند کفشش رو.  جلو

 ... کردمی و ضعف م یز ی باهاش احساس ناچ ینزدک  از

 همه ُاباهتش. نیبه ا لعنت

 رو برداشتم که برم..  ینیفاصله گرفتم و س  ازش

 گفت:  باز

 روش. گل ف  ی_ مار 

 کردم و برگشتمو گفتم:  داغ

 _ آدم گل فروش باشه....فال فروش باشه اما کلفت تو و امثال تو نباشه

 کردو گفت:  یبد اخم

 _ دهنتو ببند . 

 . دمیهوا بلع ایدن هیرو باز با   یدر خارج شدمو بغض لعنت از

 اتاق و صاحبش متنفرم.  نیا از

 و نون و مخلفات وارد آشپزخونه شدم... ور یو ش وهیبشقاب کره و مربا و آب م یحاو ین یباس

 زدنیامروز حرف م  یو راجب کارا خوردنیصبونه م  یو زر  ی،مهر  هیعط

 : کیمن از جاش بلند شدو اومد نزد  دنیبا د هیعط

 که. یش یخفه م ی_ دار 

 نگاش کردم که ادامه داد:  یسوال

 .گمیبغض الکردارو م  نی_ ا

 ... ندازمیم  ریسرتکون داده و سر به ز زنموی م یپوزخند
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 نبودم...  هیاهل گر من

 که خبر از دختر گمشدشون نگرفتن نبودم....  یخونواده ا ی برا یاهل عذا دار  من

 نبودم... یچ یاصال ه من

 گل فروشم نبودم.  یحت

 گفت:  یمهر 

 صبونه.  ای_ ب

 .. ندارم.  لی_ م

 ساعت توش سکونت داشتم 48کمتر از   دیکه شا یبه اتاق  برمی پناه م و

 . کردمیم دایآرامشمو اونجا پ  ب یعج اما

 .... دهیفرمان  نم مغزم

 له شدن  نیمعماست...غوغاست... از ا توش

 خـرد شدن.  نیا از

 ها  یحرمت  یب نیا از

 نحس بودن نیا از

 . زنمی و فقط خدارو صدا م نمیش یتخت م رو

 که پناهمه...جونمه...تنها داشته امه.. اونه

 

 ...و من چقدر خوشحال بودم  ومدیناهار ن  یبرا  رادمهر

 شدن...  رهیخ وونهیمِن د نیبه ا  ریمتح هیو عط یزدم که مهر  یبار قهقهه ا هی یحت
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 ادی خوبه که سوهان روح امروز نم چقدر

 کردم ..  یو مهر  هی کمک عط کمی شب  تا

 زدمو خارج شدم.  اسیعطر   یمرتب بود...کم یاتاقش و همه چ شب بود که رفتم  7 یساعتا

 که قصد داشت خفه ام کنه.  یاتاق از

 

 باز شد ..  یگذاشتم تو آشپزخونه در ورود پامو

 خودم سوخت.  یاز نهادم بلند شد....دلم برا آه

 خودم مسلط شدم،  به

 جلو رفتم یزر  یبه گفته ها بنا

 گفتم... دیخم کردمو خسته نباش سر

...آخ که من متنفر  شدیباهاش حس بد حقارت بهم القا م  یگرفتم و کتشو در آوردم  از نزدک فشویک
 شدن..  ریبودم از حق 

 تو دستم .  فیرو دستم و ک کت

 : گفتم

 ... ارمیبراتون قهوه م  دینی_ بش

 و مبل نشست. توجه به حرف من رفت ر  یزد و ب ییباز کردو تا  نشویسرآست دکمه

 سالن رفت..  ییکردو به طرف دستشو  یسالم هیعط

 گذاشتم فاشیک یتو قفسه   فویکردمو ک  زونیاتاقش...کت و آو  رفتم

 . رفتیشمارش از دستم در م که
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 گذاشته..   زی م یرو  تی سکوی قهوه رو آماده با ب یزر  دمیقهوه درست کنم که د خواستمی م نییپا رفتم

 زدم و ازش تشکر کردم...  یقدردان یبرا یلبخند

 ...رفتیور م شی با گوش زی رو بردم و گذاشتم رو م قهوه

 خوشگل بود.  یگاز زده  بیاون س مارکش

 ...اپل

 خواست، یدرست درمون م یگوش هیدلم  خوشبحالش،چقدر

 که در پشتش رو با چسب بسته نگه داشتم....  یگوش نه

 باز کرد:  لب

 ن؟یدی م ی_ آقا اجازه مرخص

 _ برو...

 که باز گفت:  رفتمیم داشتم

 ...ی_ ه

 نفهم...  ی  کهیو اون جدت و آبادت،مرد  یخودت یمحکم بستم....ه چشمامو

 خشممو کنترل کردم که گفت:  برگشتم

 بپرس...  فتویوظا  ی_ فردا شب مهمون دارم؛ از زر 

 

 باشه  نیکه مورد پسند ا  یتحمل کردن فرد فکر

 ...کردیام م وونهید

 رفتو آمد نداره..   نجای گفته بود زن کم ا یزر 
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 پسند کنه.. نیکه ا یاون اما

 من... یخدا

 مثل خودش باشه که من. اگر

 . رمی که م رمی...مرمی به اغماء م حتما

 مِن..  تیآدما دور از ظرف نیا تحمل

 مطمئن هستم. نویا

 باز کردم:  لب

 فراهمه.  زی_ چشم.. شب همه چ

 باز شدو گفت:  کمی  اخمش

 ....من آبرو دارم.یکن یخدافظ  یاز زندگ دیباشه، با  نیاز ا ر ی_ خوبه، اگر غ

 گفتم:  دادمیکه از فرط خشم فقط بهم فشارشون م ییلب ها با

 _ چشم...

 گل فروش.. ی_ خوبه..مار 

 . دادیلپمو از داخل گاز گرفتم که طعم خون تو دهنم هشدار از اعصاب خرابم م چنان

 باشه...  زی نفرت انگ تونهیمرد تا چه حد م هی ایخدا

بچه   ییکه داشتم و با عذت گدا یآرزو کنم برگردم به همون خونه خرابه ا   کردمی وقت  فکرشم نم چیه
 هارو نظارت کنم و خودمو باد بزنم.

 ازش فاصله گرفتم. فقط

 ...فقط
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 از شام رفت طرف اتاقش.  بعد

 از صبح  دمیترسیگفت م  شهیکردم،میدل م دل

 ظالم افتادم. هیخودش به من رحم کنه دست  داخ

 . ستین  شی حال  یمن یُسن که

 . ستین  شیحال  مونیو ا نید

 هست؟  شی ،حالیچ خدا

 .کشمی م یچه زجر  یتا بفهم  یوفتیب نیو امثال ا نیدست ا ری ز دیبا

 .کشمیم  یچه درد یدرک کن  تا

بود از شستن دست و صورت گرفته تا پر کردن وان حموم و    یتکرار  زیشدم همه چ داریکه ب صبح
 کردنش  داریب

 داشت.  ینسبت  ریسگ پاچه گ هیمرد با   نیصداش زدم چون شک نداشتم ا اط یاما با احت  یسر  نیا

 از فهم و شعور نبرده بود،  ییرو به رو شدم که بو یهم با مرد باز

 _آقا.. 

 خورد. یتکون آروم   پلکش

 بلند تر گفتم:  کمی

 آقا.  _

 باز شد و به سمت راست نگاه کردو باز بسته شد  چشماش

رو روشن   نت ینازن  یساعت کوک کن نه اصال اون آالرم گوش هیبهت مرد، مگه عصر قجره خوب  لعنت
 کن.



 ا یمار

42 
 

 گفتم:  یشتر یقدرت ب  با

 رادمهرررر.  ی_ آقا

 شدو نشست و به دورش نگاه کرد.  بلند

 بسته از جا بلند شد.  مهین  یکه به من افتاد با اخم و چشما نگاهش

 کن!  ری بخ خدا

 .دادیکه شک ندارم فوش م گفتیم یز ی لب چ ریطرف حمام رفت و ز  به

 بودم هم خندم گرفته بود.  یحرص  هم

تو اتاق زدم که در  اسیشلوارشو آماده کردم و تخت رو مرتب، صبونه اش رو آوردم باال و عطر  کت
 حمام باز شد. 

 نشست،  زی با حوله پشت م  باز

 شدم یم یچشم  ری ز یصبونه خورد انگار نه انگار من تو اتاق بودم اما متوجه نگاها و

 .رونیاومد ب واریو از پشت د دی شلوار شو پوش  یحرکت  واریشد و پشت د بلند

 انداختم که صداش اومد:  ری به ز سر

 واقعا برام جالبه. یابونیدختر خ  هی یای_ ح

   گزمیم لب

  زارمیم گریدندون رو ج و

 به نوبت.  ابیآس

 : ستهیا یجلوم م 

 ._ نگاهم کن
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 زدم. خی هیاز ثان  یکسر  به

 گوشام شک داشتم به

 باز لب باز کرد:  که

 کن.  ؟نگاهمیدی_ نشن

 یهمه گستاخ  نیاز ا یوا

 ی همه کم فهم نیاز ا یوا

 ی رتی غ یهمه ب نیاز ا یوا

 از پاهام رفته،  رمق

 که هست سگ تر نشده... ینیتا از ا کنمیسر بلند م  آروم

 ..قتهی...انگار دنبال حقزی ت کنهی م نگام

 انداختن..  ری همه سر به ز نیبزنه به ا ییکه مهر رسوا  نهیا دنبال

 : کنهیباز م  لب

 مثل سگ. یگی_ دروغ م 

 ... من پاکم... گمی...دروغ نم شکنهیم دلم

 : کنمیباز م  لب

 د،یفکر کن  دیلی_ هرطور ما

  قهی دنیاز کش شهیباره وارد گردنم م کیکه به  یسارافنم و فشار  ی قهیگرفتن  با

 : زنهیو اون داد م شهیبا وحشت گرد م چشمام

 ..دیگی ...همه اتون دروغ میگ ی_ مثل سگ دروغ م
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از جنس مخالفش که سخت دلم را   بیعج  یمرد زخم خورده بود...زخم نیزنم؛ایدر دل م یپوزخند
 مالش داد.

 ..دهیغول رس نیکه زورت به ا یبود یک

 دختر.  زادیمر دست

 مادرت حاللتـــ.  ریش

 ...کنهیامو ول م قهی ادوی لحظه به خودش م  هی

 شده باشه،  داریکه تازه از خواب ب  انگار

 و کت  پوشهیکه م رهنی ...پ رهی گیم فاصله

 ... رمیبستن کروات جلو م یبرا

 .یبزرگ نذر  گی..درست مانند دجوشهیم دلم

 افته. یتنم به رعشه م یباهاش همه  یک ی....از نزدجوشهیم

 مرد صد باره مردن....سخت بود نیکردن اما هر روز کنار ا یزندگ سخته

 

 لرزه یم یبه قدر  تامدس

 کروات رو تو دست نگه دارم... تونمیدرست نم  که

 . زدمیکه مثل فلج ها فقط دست و پا م یکه زل زده به من زشوینگاه ت نمیبیم

 رو که بستم نشستم و بند کفش بستم. کروات

 که تموم شد بلند شدم. کارم

 کردو نگاش کردم... نگام
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 باز کرد:  لب

 . یببر  رای الم شیآبرومو پ  خوادی_ دلم نم

 را؟ ینگاش کردم...الم یسوال

 همون تحفه که مهمونش بود.  اها

 حرف اومدم :  به

 _ چشم آقا...

 ؟ید یمهمه...فهم  یل یمن خ یبرا رای _ خوبه...الم

 و اعطاعت..  دییهمه تا نیاز ا شمیم خسته

 بابا...مال خودت.  دمیکه فهم  دمیتکون م سر

 .رونی ز اتاق زد ببه دست ا فیکج کردو ک  راهشو

 حبس شدمو با نفرت آزاد کردم.   نفس

 ... یر یاتاقو مرتب کردمو گرد گ کمی

 .. رونی اتاق که زدم ب از

 تو اتاقشون.گفتم:   رفتی داشت م هیعط

 _ کجا؟؟ 

 نگو بابا...االنم وقت کمر درد بود اخه. یچ ی_ ه

 ...میبکش دیگرفت...ما زنا همه جوره با خندم

 اصال.... میبدبخت

 لقمه صبونه بخورم...  هیتو اتاق و منم رفتم تو آشپزخونه   رفت
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 .زدنی حرف م  یبا زر  یمهر 

 گفتم و نشستم. ری بخ صبح

 گفت:  یزر 

 ره؟؟ ی م شی _ خوب پ

 :  زنمی با تمسخر م ختهیآم  یلبخند

 اصال... میبهتر ندار  نی_ توِپ...از ا

 ادامه دادم: و

 کارست؟ یه؟چی؟ک یرو فرستاد خونه کامران نام بچه ها   اروی نیخانم...ا یزر  ی_ راست

...چون تو ادینم نجایا ادینامزد کرده...ز یتازگ دمیتره،شن کی _ داداش آقاست،کامران رادمهر..کوچ
 ...یرزم  یکار ها یسر  هیگرفتن  ادی یبا آقاست،بچه ها رفتن عمارت اون برا شهیشرکت هم 

و   اطی دور ح اهی سگ بزرگ س هیبا  یدور تا دور باغ رادمهر فکر کردم و به نادر که گاه یمحافظ ها به
   کرد،یمتر م

 شدن بود ادامه داد:  یبا دهن پر که در حال خال یمهر 

 کنن؟؟ ینم تی _ بچه هارو که اذ

 : یزر 

 خوش اخالق تر از آقاست..  یل ی_ نه ؛ آقا کامرا خ

 باز کردم:  لب

از   یینبردن،بو یاز مردونگ ییاز انسان بودن نبردن،بو ییخونواده بو  نی،اخورهی_ من که چشمم آب نم
 نبردن، تیترب 

 :  یزر 
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 _ دلت بد ُپره ها... 

 شدمو گفتم:  رهیتو دستم خ یکردمو به لقمه   نگاش

 _ بد. 

 

 :گمی و م  خورمیو لقمم رو م   ندازمیم  ینگاه یزر  به

 مهمونشه... ینام رای _ فردا الم

 : دمی آروم تر ادامه م یبعد با پوزخند و تن صدا و

 برام مهمه.....خوب به درک. یل یخ  رای_ الم

و سر تکون   زنهی م یلبخند  یو زر  شهیچشاشون گرد م یکه تازه وارد آشپزخونه شده  با  مهر  هیعط
 .دهیم

 : هیسمت عط کنهیباز م  لب

 له؟ی تکم یر ی _ سالن گرد گ

 : ی با حالت زار  هیعط

 که از کتوکول افتادم...پوست کندم بابا.  دم یح مرده و زندددددت انقدر ساب _ تو رو اروا

 امشب بود. یفکرم پ یخنده من ول ری زدن ز یو مهر  یزر 

 ادم باشه... کمیبود..؟ خدا کنه فقط  یتحفه ک  نیا

 ... کمی فقط

 . کردیمام کمکش  یاز االن و درست کردن چند نوع ژله...مهر  شی رفت سر بار گذاشتن قرمه سبز یزر 

 شب بود. میاما بدبخت  من
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 پا داده آخه؟ ختیر یب  نیبه ا یک

 بود..؟ ختی ر  یب  یراس راس حاال

 اش حرف نداشت.  افهی و ق پی ت ییخدا نه

 فقط شعور نداره. نکبت

 ست؛ یدست خودش که ن هیاونم مادر زاد که

 بود .  نجایا 8درست کنم مهمونش  افمویق کمیهفت بود که رفتم  یساعتا

به دستو صورتم زدمو موهامو محکم با کش بستمو شالمو رو سرم درست   ی ..آب دمیاتاقم که رس به
 کردم. 

 اتاقم خارج شدم ورفتم طرف پله ها..  از

 گفت:  دمیتا د یزر 

 کن.  داری_ برو آقا رو ب 

 گرد شد گفتم:  چشام

 _ مگه خونه است؟ 

 گفت:  یمهر 

شب شد    7بخور ...ساعت  یچ  هی ایکن ب  رشدایبود...برو ب  5 یتو شوک اومد ساعتا یرفت  ی_ وقت
 .. ینخورد یچیه

 از  پله ها باز باال رفتم. برگشتمو

 داشت.!! یبا جن ها هم نسبت  طرف

 کردم خوابه، در رو آروم باز کردم  فکر

 شدم که...  وارد
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 جد سادات....  ای

 گرد شد...و داد زد:  چشام

 ..نمی بب  رونی_ ُاَهه ُاَهه...برو ب

 که داد زد : نی بودم رو زم  خکوبیم

 ...رونی ب ؟گمشوی_ مگه کر 

 . رونی از اتاق زدم ب عی خودم اومدم و سر به

 رو لپام گذاشتم و لبمو محکم گاز گرفتم... دست

 دم؛ یکش یق یعم  نفس

 و سه بار...  دوبار

 بار لباس کامل تنش باشه،  نی بودم ا دواریزدم ام در

 .. کننی م وصل مولت به  220انگار برق   کنمیبهش فکر م  یوقت

 : گفت 

 تو   ای_ ب 

 وارد شدم.   آروم

 تو صورتش نگاه کنم،بـاز داغ کردم.. شدینم روم

 ندارم سرخم شدم. شک

 گه،ی د نِ ینبود، به موقعه وارد شدن هم یز یچ کم

 باز کردم با استرس:  لب

 . دیبود دار یب اید،گویکنم...مهرناز گفت خواب دارتونی_ اومدم ب
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 تمسخر گفت:  به

 ؟ یستیزدن بلد ن نجارو؟دریا یاشتباه گرفت  لهی_ با طو

 تته و پته گفتم:  با

 ..ی_ من..منظو..منظور 

 : دیبرداشت و باهاش دوش گرفت و، وسط حرفم پر یرفت و ادکلن  زیطرف م  به

 ...اد یاصل و نسب خوشم نم  یب  یمن از آدما ی..ول یمسخ شده بود یچطور  دمی_ بسه بابا؛د

 ، ادامه داد:  یدنیبه دلم زد د یتش آ پوزخندش

 بدتر...  گهی_ چه بسا گدا هم باشن، د

 برداشت و باهاش ور رفت( شویرو برگردوند و گوش ی حق به جانب افهی)با ق

که من زدم به   نهی...مهم اکنهیحکم م  یچ طیو من کجام و شرا هیک نیا ستی مهم ن گهیکردم د داغ
 آخرلب باز کردم:  میس

بچه ها تو چهارراه ها  یبه فروشندگ  یکه رو به روتم..شغلم سرک کش یز،من ی دوست عز نی_ بب 
  ادیبود کارم درست...ملت پست و آشغال ز ینرفتم...اره چهارراه ییو گدا یبوده...سمت گل فروش 

 بودنو در باغ سبز نشون دادن درست... 

 ... کردمی بچه ها نبودم و پول پارو م  ینگ کاسبل گهید رفتمی از اونا م  یکی اگر با  که

زورم    بیبودم...چون حرفاش درد داشت...و عج اشدهیح  یخوبه..)ب یل یکه پولش خ یدون یم دونمیم
 اومد...زور داشت( 

 دادم:  ادامه

 نیدوس دارم.ا دمویو درد کش دهیخود زحمت کش  نیخودمو دوس دارم...ا نیام ندارما...ا یتی_ شکا
 نده رو دوس دارم. یادب ی و ب  یحرمت   یجواب ب کنهیم یکه سع یخود

 انداختم و گفتم: ری کردو نگاش کردم سر به ز نگام
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 بکنم؟هوم؟  یجهنم به ظاهر قصر خالص شم باس چه غلط نی_ حاال تو بگو....  اگه بخوام از ا

 گفت:  دوستایبود،،رو به روم ا  یاما نگاه جالب دونمیتمسخر نم ای نی تو نگاهش برق تحس 

 ؟؟ یشیخالص م یچطور  ی دونی_ م

 ...اروم گفتم: بردیخوش ادکلن اصلش هوش از سر آدم م  یبو

 بگو!!!   دونم،شمای_ نم

 درونم غوغا بود.  ستادمیجا نزدم محکم ا  یسمت گوشم خم شد...جا خوردم...ول  آروم

 باز کرد آروم زمزمه وار گفت:  لب

 . ی_ با من باش، اون وقت خالص

 ه؟یک گهید نیا

 ! گمیم  یمن چ فهمهیم اصال

 ناخواسته رو صورتم بود لب باز کردم با حرص گفتم:  اخم

 از خفت ....  ،بهی_ خفت بردگ 

 چشمش رو محاصره کرد  یدور قهوه ا  بیعج   یبرق

 به طرف در رفتم  رهی تا بحث باال بگ نموندم

 صداش:  که

 گل فروش؟  ی_ مار 

 :دهیطرفش که ادامه م گردمیو برم زنمیم  یحرص پلک محکم با

 روز بهم،مطمعن باش.  هی یدی_ پا م

 :کنمی م ختهیزبونم آم شی رو با زهر ن  پوزخندم



 ا یمار

52 
 

کم دورت   رایآراو ،دخترینی تو خوابم بب ذارهیگل فروش نم  یمار  یزن یکه ازش حرف م  ی_ اون روز 
 . یمو کنم تروبه عل  یکلفت س؛بزارین

 خورد و پشت بهم کرد.  یتکون 

 در خارج شدم...  از

 از هر طرفم برام بباره؟؟ د یپر شد،چرا با چشمام

 طرف پله ها... رفتم

 پله بودم که صداش بلند شد؛  نیتا پله مونده به آخر  دو

 ..ی _ سالم زر 

 : یزر 

 ...نی_ سالم خانم خوش اومد

 رو گرفت... رای الم یو شال و مانتو  فیجلو ک  رفت

 گفت:  یدم آشپزخونه بودن که رو به زر  یو مهر  هیعط

 ؟ یزر   نیک نای_ ا

 : یزر 

 خانم جان...  دنیجد ی_ خدمتکارا

 سالم کردن...  عیبه بچه ها رفت که سر یچشم غره ا یزر 

 .دیسمت پله ها که منو د ادیب  برگشت

 بد نبود؛  افشیتر نگاهش کردم...ق قیدق منم

 بگم لوند بود تا خوشگل....   بهتره
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 . یتاپ قرمز و شلوار ل   ظیغل شیکوتاه کوتاه،اما بلوند کفش اسپرت و آرا یموها

 .ستادیپله ها ا نیی اومد و جلوم پا  جلو

 .. چیه گهیکوتاه بود...منم که دو پله باالتر بودم که د قدش

 . چارهی ب شدینم دهید

 غرورو اخم گفت:  با

 زدنت تموم شد؟  دی_ د

 نگفتم که ادامه داد:   یز یزدم بهش و چ  زل

 ؟یدی_ توام کلفت جد

 تو لحنش بود( یادیحرص ز گفتیم نویا ی)وقت

 گفتم:  آروم

 آقام. ی_ خدمتکار خصوص 

 به جمع کردو گفت:  ینگاه

 من؟؟؟تو؟  ریام ی_ خدمتکار خصوص 

 . نایمامانم ا رمیمن،بـم  ریام اوهو

 .قیهرچه ال قیخال

 و گفت:  یمت زر کرد س رو

 ن؟ یحس  رینبود بشه خدمتکار ام نیتر از ا ی_ داهات

 : یزر 

 _ خانم آقا خودشون... 
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 ادامه بده و گفت:  نذاشت

 بشنوم.  یز یچ خوامی_ نم

 : گفت 

 .نمی_ از سر راه برو کنار بب

 : گفتم

 . دیاز اونطرف بر دیتونیم ستادمی_ من کنار ا

 کردو از کنارم رد شد  یوحشتناک اخم

 

 باعث شد برگردم و نگاش کنم.   یزر  یمصلحت یسرفه  یصدا

 . دیرو گردن کش  یشصت دستش خط فرض با

 زدم و تو دلم گفتم:   یپوزخند

 وقته سرموبه باد دادم.."  یلی"من خ

 اعجوبه   نیاز ا ییرایپذ یطرف آشپزخونه رفتم برا به

 ه طرف اتاقشون.پز رفتم ب یزر  یشکالت کی فنجون قهوه و ک  دوتا

 زدمو درو به صدا در آوردم :  ادیاز در زدن خدارو تو دلم فر قبل

 تو،   ای_ ب

 ی کهی نشسته و اون زن  زیپشت م یرو صندل   زیعز  تیهمون غزم  ای نیحس ری ام دمیشدم د وارد
 بود.  زونی آو زی نشسته بودو پاهاش از م زی چندشم رو م

 بلند شد:  رایالم یگذاشتم که صدا  زی رو ، رو م ین یس اروم
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 نجا؟ یا شیاورد هیک نیا یر ی_ ام

 به من کرد:  یصورتم نشست و رادمهر نگاه یرو اخم

 _ چطور مگه خانم؟ 

 گفت:  یبه گردنش داد و با عشوه خرک   یچرخش رایالم

 . کنهیخونه درست رفتار نم  نی...با خانم اتهیترب یام ب  یلی ه؟خ ی_ خوب ادم قحط

 بهم کردو گفت:  ینگاه برزخ  رادمهر

 کن.  ی_ از خانم عذر خواه

 زدو من لب باز کردم:  یلبخند محو رایالم

 مـن...  ی_ ول

 گفت:  رادمهر

 دم؟ ی_نشن

 گفتم:  رای کردم سمت الم رو

 .خوامیمعذرت م ،ی_ مجبورم کردن به عذر خواه

 کرد:  غیج  غیسرخ شدو ج  رایالم

کن..بگو    یعدر خواه  گنیم ی... وقت ی کهی؟زن یزن ی حرف م  ینطور ی با من ا  ی_ به چه حق
 ؟یدیچشم...فهم

 گفت:  عیچقدر رو نجابتم حساسم،سر دونستیباز کردم خراب شم سرش،رادمهر م  لب

 ...تا موقعه شامم مزاحم نشو. رونی _ ب

 . شدمیوگرنه خفه م کردمیم  یخودمو خال دیباز کردم...با لب



 ا یمار

56 
 

 بلند رادمهر:  یبا صدا اما

 . ای_ مار

 گل فروش نخوندم.  یزن مار  نیا  یخوب که جلو چه

 ... ارمی له شدنو طاقت نم یادی ز دیخوب که فهم چه

 رو برداشتم و با خشم رو به رادمهر گفتم:   یخال ینیس

 _ با اجازه. 

 رون ی ب اومدم

 اومد. یخونم در نم  یزدی م کارد

 ... هوووف  گهیاحمق به من م کهی زن

 بودن.  جان یتو رو چه با ا  ایلعنتت کنه مار خدا

 . ستمین زونیکه باشم آو  یآشغال  هر

 ....بد.یخور یروز ازم بد م هی

 

 شب بود.  10 یکاینزد ساعت

 .میرادمهر تا شام مزاحمشون نشد  شاتیفرما طبق

 .میدیشام رو با مهرناز چ  زیم

 گفت:  یزر 

 شام صداشون کن. ی_ برو برا

 غر غر گفتم:  با
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 ؟ یتو بر  شهی_ نم

 گفت:  یزر 

 . ری _ برو دختر انقدر سخت نگ

 .پوسوندم ی هفت کفن م  دیبا گرفتمیاگه سخت م دونستیچه م یزر 

 طرف پله ها رفتم   به

 . دیچی پی تو گوشم م رایبزور الم  یخنده  یصدا

 .ستمیفالگوش وا کمیباعث شد  رایالم یدر که شدم صدا کینزد

  هیبرات  گمی خدمتکارم م  رهی...ردش کن بره من خودم به منزمی عز  شیآورد هیگدا گودور چ نی_ آخه ا
 کنه.. دایمطمعنشو پ 

 : رادمهر 

 _چرا مگه چشه؟

 که تو صداش بود:  یبا حرص  رایالم

 .زنهیداره تو اتاقت بهم لبخند م نمیبیم  امی...پس فردا مستی کرمم ن یب ن ی_ همچ

 و من همچنان خفه بودم!( زدنی)از خشم محکم لبمو گاز گرفتم...چه راحت بهم انگ م

 : رادمهر 

 هیمن  ی..اون فقط برارایباز بشه الم میخصوص میخدمتکار پاش تو حر  هی  زارمی نم رممی _ من بم
 خوب بلده فشویکلفته...که وظا

 صداش کردو گفت:  یحرص تو  یبار خشمم چاشن نیا رایالم

 اون شال سر کردنش..چندش! ست؟باین  بایخدمتکار بودن ز یبرا یادی_ز

 خنده ام بلده؟؟؟(  نیته خنده توش بودو باعث تعجبم شد)ا کمیکه  ییبا صدا  رادمهر
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 . ینه اون..به قول تو داهات یمن خوشگل یبرا ه،تو ی...واس چی_ آها..پس بگو،آروم قرار ندار 

 

و من فقط   زدنیبه غرورم م انهیرحمانه تاز یکه ب یشدم توسط زن و مرد ی)و چقدر ساده پاسکار 
 ( کردمی م ی...فقط کلفتکردمی م یکلفت

 رادمهر:   یدر زدم و صدا اوردمیطاقت ن گهید

 تو...  ای_ ب

 انداختم و فقط گفتم:  ری شدم و سربه ز وارد

 _ شام حاضره..آقا 

 ره اش نکردم..( خرج مهموِن نک  ی نگاه مهی)مخاطب من فقط رادمهر بود ن

 : رادمهر 

 االن. میایخب،م  یل ی_ خ

 گفتم و خارج شدم  یاجازه ا با

  اجیاحت  یباز ساز  هیمن به  نیوجودمو نجابتمو و غرورمو با خودم بردم...ا کهی ت کهی کردم ت جمع
 داشت. 

 از جنس فوالد...که نشکنه...که خــرد نشه. نباریا یبازساز  هی

 مظلوم بود.  بیروزا عج نیکه ا ییو ُپر شدن چشما یباز خال  و

 کشمی و سرم دارم یبرم یآب  وانیو ل رمیطرف آشپزخونه م به

  یآب توقع وان یمن از ل شهیخاموش نم لمی با رود ن شی آت نیآتش درونم فروکش کنه...اما ا بلکه
 . یادیداشتم...به چه ز
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  نیبودم از ا  زاری فقط رادمهرو بخندونه و من چقدر ب خواستینشست و به زور م   زینازو عشوه سر م با
 کردن بزورش...  لی تحم

 .میستادیا هیرفت آشپزخونه و منو عط  یو زر  میکرد ییرایپذ یو زر  هیعط  منو

 کردن به خوردن.  شروع

 . کردی به زور سرفه م زدویفقط بال بال م یتو گلوش الک دی...که غذا پر کهی بس زر زر کرد زن از

 با حرص رو به ما:   رادمهر

 .دیز ی آب براش بر وانیل هید؟ یکنی نگاه م ی_ به چ

و جلو رفتم...هنوز آب رو قشنگ رو به روش نگه نداشته بودم که احساس کردم دستشو زد  ختمیر آب
 .وانیل  ریز

 خانم.  رایالم  خوشگل  کلی چپه شد رو ه آب

 : یباز  یرفت و گذاشت به کول   ادشی سرفه

 به لباسام.  یزد  ب،گندیبد ترک یدختره  یکن ی م کاری_ چ

 گفت:  رایهاج و واج زل زده بود به الم هیعط

 خانم،شما خود... ی_ زکِ 

 ساکت شد،   هیاشاره سر من عط به

 لب باز کرد:  رادمهر

 ا،یکن مار ی_ عذر خواه

 باز کردم:  لب

 ...شونی_ آقا..ا

 ....(بردنیسوال م ری منو ز ینطور یا یلحظه کباب شد،به چه حق هی تمیمظلوم ی) دلم برا
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 رادمهر به خودم اومدم:  ادی بافر

 _ با توام... 

 

 و گفتم:  رایکردم طرف الم  رو

 . خوامی_ معذرت م 

 بهش زدو گفت:   یرفت چشمک  به طرف رادمهر دویرو عقب کش  یاخم نگام کردو رو برگردوند...صندل با

 .ادی خوابم م یل یعشقم من خ می_ بر

 ...سر بلند کردم نگام تو نگاه رادمهر گره خورد.رفتی و خودش جلو م د یکشی رادمهرو م دست

بودم که چطور ماهرانه همه  یشب باز  مهی عروسک خ نی ا رونی تکون دادو برگشت و من اما ح یسر 
 به نفع خودش تموم کرد.   زویچ

 : ستادیکنارم ا هیعط 

تو صورت طرف،وات د   یر ی م یخفه ش دیبا ی،وقتیدار یتو صورت طرف فاز ادب برم   یبر  دیبا ی_ وقت
 ؟ یمار  ای یفاز 

 بهش کردم و گفتم:  رو

 م؟؟ ینیا ری کلفت سر خم کردن و چشم گفتنه ما غ هی ی فهی_ وظ 

 باز کردو آروم گفت:  لب

 ...مینی_ ما ا

به مرتب کردن  میو شروع کرد میرو روشن کرد ییظرفشو نیو ماش میبابچه ها جمع کرد  زویم 
 آشپزخونه و غذاهارو سروسامون دادن.

 که مهرناز گفت:  میشام خورد  کمی میهم نشست دور
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 امشب؟ ی_ چقدر ساکت

 کردم مخاطبش من بودم.  نگاش

 من جواب داد: یجا  هیعط

 شده،از نوع خفن.  ی_ کفر 

 گفت:  یزر 

 راخانم؟ ی _ به خاطر الم

 : ه یعط

 عو... ی کهی ،زنیخانمم ن  ی_ همچ

 اخم گفتم:  با

 .هی_ عط 

 ب.. دمیگه؛ری_واال د

 : یمهر 

 بابا زشته. میدرست حرف بزن میکرد نی_ ما تمر

 با حرص گفت:  هیعط

 ..ادی دختره درست حرف زدنم، نم نی_ راجب ا

 : گفتم

 م یکپه مرگمون رو بزار میبر دین ...جمع کگهی_ بسه د 

 

 گذاشتم. میشونیراستمو رو پ  کرد؛دستی سرم درد م دمیدراز کش روتخت
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 . شیسال پ  12رفتم به  ناخواسته

 یاصل نسب داشت...هوا یدلم هوا بی...اما امشب عجرفتمیبه گذشته نم گهی بود که د یسه سال دو
 کس و کار داشتن. 

 که اباهتش زبانزد خاص و عام بود! یکرد.. و پدر  یسال مادر  12که،فقط  یکردم به مادر  فکر

 خواهرم جامو پر کرده بود! ایمن بودن؟؟؟ ادی 

 دختر گمشدشون. ینگشت پ  یگم شد و کس ایهست مار ادشونی

 ترم..  ک یکوچ قهی..خواهرم..خواهر پنج دقتی مارگار

 . میعاشق هم بود ی همون بچگ از

 یر عمارت ساال یکردها زیعز

 زنهی خواهرم پر م یبرا دلم

 نیکرده بودم که مستحق  ا کاریام،چرا!چ یدر مرز خفگ کنمیم  زنم،احساسیبه گلوم م یچنگ ناخواسته
 ؟ ی.. خوشبخت ی..تو چتی بودم،مارگار ییجدا

 

 رادمهر(  نی رحسی)ام

 باز کردم.  چشم

 ..؟ ومدیکردنم ن داریب یچموش امروز برا  یدختر  نیبود،چرا ا  9نگاه کردم  یساعت عسل به

 خواب بود.  رای کنارم نگاه کردم،الم به

 احمق،اروم بلند شدم  ی دختر

 لباس بودم.  یب  بایتقر

 گرفتم..  یا قهیطرف حموم و دوش ده د رفتم
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 به تن از حموم خارج شدم.  حوله

 شده بودو رو تخت نشسته بود  داریب  رایالم

 م.داد یزور لبخند زدم و سالم به

 : گفت 

 عشقم؟؟  یکه حمومم رفت یشد یدار یب  ی_ ک

 کش اومدن لبام بود تا لبخند:  هیشب  شتریزدم که ب یلبخند

 ...گهید نِ یحس ری_ ام

 نگاه کردم لباس تنش بود،خودمم حوله تنم بود. رایدر...به الم یصدا همزمان

 تو.   ای_ ب

 . دیرسی تر و خسته تر به نظر م دهیرنگ پر شهیوارد شد؛از هم اروم

 ..نیی سرشو انداخت پا عی به ما کردو سر ینگاه

 براتون.  ارمی برم صبونه رو ب نیکنم...اگه اجازه بد دارتونی_سالم آقا...اومدم ب 

 : گفتم

 ام ی... درضمن من برم تا شب نمنیبچ  زویم  نیی_ همون پا

 ..(رونی کردو رفت از اتاق ب رای به منو الم  ی)نگاه گنگ

 با پوزخند گفت:  رایالم

 نکبت.  نیا ی برا افهی ق نیا فی_ ح

 برگشتم. رایتعجب به طرف الم  با

 گل فروش.  یبود،مار   ایکرد مار فیازش تعر رایکه الم یکس نی...اولشدی ثبت م نسیتو گ دیبا
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 .یخسرو ساالر  دختره

 رسوندم.  یر یمس هیرو تا  رای و الم رونیب میاز صبونه از خونه زد بعد

 .شدیکه توسط منو کامران اداره م یسمت شرکت...شرکت رفتم

 بلند شدو سالم داد عیسر یشرکت شدم...منش وارد

 به تکون دادن سر اکتفا کردم.  شهیهم مثل

 قدم عقب گرد کردمو گفتم: هیلحظه  هیوارد اتاقم شم که  خواستمیم

 _ کامران اومده؟ 

 : یمنش

 دس،تو اتاق شون هستن.. _ بله جناب مهن

 و درو باز کردمو داخل شدم.  یسراغ در سمت چپ رفتم

 برگه تو همون حالت گفت:  یسر  هیبود و سرش تو   زیپشت م  کامران

 تو.  یایو م  نییپا ینداز ی_ طبق معمول مثل گاو سرتو م

 : گفتم

 انداختم کنارم(  فمویرنگ لم دادمو ک یکه هست...)رو کاناپه چرم مشک  نهی_ هم

 _چه خبر...؟

 _ سرتو بلند کن از رو اون برگه ها تا بهت بگم...

 بلند کردو تلفن برداشت:  سر

 بدون شکر.   حای_ خانم دوتا قهوه ترک،ترج 

 رو گذاشت.  یگوش
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جذاب بودم و کامران خوشگل بود. من بد اخالق   یادیهم نبود...من ز هیزدم ظاهرمون اصال شب  لبخند
 . زدیهامون مو نم قهیاخالق...اما سلو کامران خوش 

 به روم نشست:  رو

 _ خوب بگو چه خبر؟ 

 !!رن؟یم  شی_ تو اول بگو!بچه ها چطور پ

 : کامران

 کرد اما رامش کردم.  تیاذ کمی الدی ...مستنی_ بدک ن

  دهیخدمتکار جد نیاومده بودو ا را یاز سردرد الم  مردمیکه داشتم م روزی...جز دس ین  ی_خوبه منم خبر 
 !یدیدیم یبود دی..باچپ افتاده بودن باهم

 کامران و لب باز کردنش:  پوزخند

 شد پس؟   یچ ازیرا؟نی _ باز الم

 _اونم هست. 

 گرد:  یبا چشما کامران

 _ دوتا؟ 

 چرا!  یکن ی داداش بد حساب م گهی_ سه تا د

 : کامران

 . نی_ حس

 بود..(  دهیمنو د یفقط کامران بود که خود واقع دیبه گردنم دادم...شا ی_ جووونم...)قر 

 باهاش؟  یتموم شد کات کن  رای_ زهرمار...قرار نبود کارت که با الم

 برد. روزیافتاده ...ابرومو د لیاز دماغ ف  ی_هنوز کار دادم با اون دختر 
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 .یدر و ورود قهوه ها و خارج شدن منش  یصدا

 : کامران

 هفت خطش؟  یبابا_ چه خبر از 

 زدم و گفتم:   پوزخند

پوک   کوی باباش فرستادش ج فهممی ...فکر کرده من خرم...نممیاومدم دوباره از نو شروع کن  گفتی_ م
 منو بفهمه. 

 : کامران

 کنن یوادار م  ییمنفعت خودشون دخترشونو به چه کارا یهستن..برا ییچه جونورا گهید نای_ ا

 ادامه داد: کامران

 گرم بوده ها. بغلت شبید ی_ ول

 و گفتم:  دمیخند

 .برم یکه نم  یلذت چی_ ه

 : کامران

 .شناسمی...من تو رو از خودتم بهتر مشناسمتی_ م

 : زنم یم  لبخند

 _ من فرق دارم.

 در زدن و وارد شدن همسر برادرم(  ی)صدا

 _ سالم.

 : کامران
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 ؟یاومد  یک  زمی _ سالم عز

 همه شباهت شدم...(  نیا ی رهی )و باز من خ

 _ سالم.

 : تی مارگار

 ؟ یچطور  لوی_ سالم ام

 کنارم بود....همون کلفت چموش.  ای همه شباهت شدم....انگار مار نیا ی رهیتکون دادمو باز خ یسر 

 : کامران

 ارن؟ی_ بگم قهوه برات ب 

 که گفت:  میهم دست داد با

 .خوامی _ نه کامران جان نم

 : تی مارگار

 ؟ یحرف زد  ری_ راجب بار گمرک با ام 

 _ نه هنوز. 

 _ پس بزار خودم بگم. 

 کرد سمتم و گفت:  رو

 .شهیتن ش هیافتاده با   ریگ ی_ جواد

 رو به کامران گفتم:  دویپر رنگم

 ؟ی گینم یچی داداش..چرا ه ی_ پ تو چرا الل
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اونو چرب   نویا بلی و س یدادن بعد ولش کردن...باهزار جور هماهنگ کار  ری_چون رد شده بابا...اول گ
 کردن...

 که گاف نداده؟ ی_ خوب جواد

 نگفته.   یچی_نه ه

 : ت یرو به مارگار کامران

 اخوان. یسر شرکت حرم هی میتو شرکت پاشو بر یندار  یاگه کار   زمی _ عز

 )رو به من ادامه داد:

 کارت.  ی_  توام برو پ 

 گذشته بود!  ریو به اتاقم رفتم...بخ دمیخند

 

ها   یشک کردم...اما همه نشون تی با مارگار  بشی پاره و پوره و شباهت عج  یاول با اون  لباسا روز
 باشه. یتصادف تونستی...نم لشیسال گمشدنش و اسمش و فام 12درست بود...

 ساله گم شده. 12که  زدی حرف م یینامزد کرد از خواهر دو قلو یساالر   تی که با مارگار کامران

 همون خواهر گمشده بود. ایمار

تفاوت   تی سنگ فرسخ ها با مارگار ایکه دوقلو بودن مار نیبا ا چرا
 ..رفتارش...غرورش....نجابتش...دشیداشت؟عقا

 !چرا

 بدونه.  دمینـبا دونهینم یکس هنوز

 زود.  ی لیزوده...خ فعال

 قرار داد ها شدم. میمشغول تنظ زوی پشت م رفتم
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 ∞MaryaM   :∞ 

 ( یساالر  ای)مار

 بود،تو آشپزخونه بودم و چشمم به در، ومدهیبود رادمهر هنوز ن  10 یساعتا

 نفهمم چقدر تو باتالق فرو رفتم. شدیکل باهاش باعث م  کل

 خونه،   نیا باتالق

 بلند شدم و جلو رفتم. عی در بلند شد سر یصدا

 گم شده بود. یزنونه ا یمهر تو خنده راد یخنده  یصدا

 . نیگرد شد....ا چشام

 خـندم گرفته بود ، ههههههه.. گهید یرایالم هی

 چه ُپر کاره.  نیا

 رفتم و خندم رو پنهان کردم:  جلو

 _ سالم آقا. 

 به زِن:  رو

 . نی_ سالم خوش اومد

 فاصله از ما سالم کردن.  کمیام که متوجه شده بودن با  یو مهر  هیو عط یزر 

 اصال جواب نداد.  زنِ 

 فقط نگام کردو گفت:  رادمهرم

 مزاحم نشه! یم،کس ی_ شام خورد
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 گفتم:  یاراد ریکردم و با پوزخند غ سربلند

 شهی_ چشم ...مزاحم نم

 زد بهم و با لبخند سرتکون داد. زل

 گانهیو لبخند؟خنده دار است...ب در مغزش تکان خورده بود...او یز یاما چ دانمی وانه؟نمید ای)ُخل بود 
 اند( گانهیب  ایدن کیاند...

 

که  نیوقت اومدن و گفتِن ا ریبا رادمهر برخورد نداشتم، فـقط صبونه ..و د ادیگذشت....ز  یا دوهفته
 شام خوردم. 

 گرفته! یبی اما بارون عج میزیی پا کیکه نزد نیامشب بر خالف ا کردینگاهمم نم  یحت

 حرفاست!  نی هوا افتضاح بود نکنه..بابا اون سگ جون تر از ا ومدهیهنوز ن رادمهر

 از درد...بلند شدم  دیترکیباشن داشت م  دهیترک یانگار توش سونام  سرم

 شال سر کنم؟! خامیم  یبرا ک س ی رادمهر که ن دمیشال سر کنم که د خواستم

 بود.  دهیمسکن فقط، امونم بر یشال رو زدم و رفتم پ دیق

 به شدت باز شدو من با وحشت به طرف در نگاه کردم.  یکه در ورود رفتمیم  نییا پااز پله ه داشتم

 

 من.. یخدا

 ِن؟؟ یحس  ریام نیا

 وارد شد.   یبا حالت زار  ختیری که از سروکله اش آب م یدرحال 

 پا تند کردم به طرفش.  ناخواسته

 سر خورد که تو لحظه آخر دستشو گرفتم. واریاز د دستش
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 کرد اول با تعجب به موهام نگاه کردو بعد به وعضم.! سربلند

 تلف نشه! نیبود که ا نیتنمه...االن مهم ا ینبود چ حواسم

 گفت:  آروم

 ...نم نم بارون رو چه به قدم زدن.ییهوی  ی_ لعنت به هوس ها

 گرد گفتم:  یچشا با

 _ کو نم نم؟

 د؟ یخوردو خند  نیچشماش چ کردمیباز کرد چرا حس م  لب

 شدت)عطسه(نبود...  نی_ اول که به ا

 بود سرما خورده. معلوم

 از ترس گفتم:  یبغض ناش با

 ن؟ یزدی_ تا االن تو بارون قدم م

 بود . شی آت یکوره  بدنش

 بلندش کنم ...انگار جون تازه گرفته بود. دمیکش دستشو

 و گفتم: صورتش ترمز کردم  یسانت پنج

 ...ی...هعی_ هع

 بستم و باز کردم چشمامو

 باز کرد:  لب

 ...تو...کشمی ...ازت کار مکنمیم تتی...اذکنمیم رت ی تحق ؟؟منی_ چرا برا من بغض کرد 

 باال ُبرد و گفت:   کمی صداشو
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 . یکن ی...بغض مسوزهیدلت برا من م یکنی _ تو غلط م

 افتد؟؟ یدارد م یامشب چه اتفاق زمیری )))فرو م

 ((((گفت یم ونیاز تب هذ یشک ناش  ی...بگفتیم ونیشک هذ یب

 توجه به حرفاش گفتم:  یکنم؟ب  کاری چ ییخودم نبود از ترس و دست تنها دست

 د؟؟ یبلند ش دیتونی_ م

 به زور راه بره،  تونستیبغلش..م ریدست انداختم ز هیبرداشتم  فشویحرکت کرد..ک  آروم

 ترکونده. از فش فشش معلوم بود خودشو یول

 .میبود باال رفت یپله ها با هر زور و زحمت از

 .میاتاقش شد وارد

 گوشه و به طرف تخت بردمش.  هیپرت کردم  فشویک

 هوش شد   ینشسته رو تخت ب هنوز

 . سوختیتب م تو

 لباساش عوض بشه...   دیبه کار شدم با دست

 ؟ یچطـــور  اما

 ناله اش تو تب...  ی....اما باصداتونمیمن نم  بندمیم چشمامو

 شلوار از کشو ورداشتم.لعنت بهت همش مارکه.! شرت،ویت هی  عیشدم و سر الی خیب

 . رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب  سارویخ لباس 

 لگن آب سردو پارچه رفتم اتاقش. ه یانداختم با  نیبود،لباسارو تو ماش 3  ساعت

 .دادی . توپ تکونش نمنیی اومد پا بود تبش  نایا میون 4اش کردم ساعت  هییپاشو
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 . دمیکش  یهووووف

 بود. دهیهنوزم رنگ پر لباش

 بود... بی مرد با جذبه برام عج  هیناتوان شدِن  چقدر

 .شهینم ضیوقت مر چیه نیکه ا انگار

 بساط سوپ رو راه انداختم  عیبردمو سر  نییو پارچه رو پا لگن

 منتظر شدم تا درست شه.  یساعت دو

 بردم تو اتاقش.  یقرص سرماخوردگ  هیبشقاب سوپ و آب پرتغال و  هیکه شد  حاضر 

 افتاد. یقد نهیسالن نگام به آ تو

 خدا منو نگااااه... ای

 باز.  یوضع شلخته و موها هی با

 بود انگــار. جنگ

 عمرا به من نگاه کنه. ضهیکه مر اون

 گه یشده بود د   7,8  ساعت

 حال رو تخت بود  یکردم همچنان ب  دروباز

 رو روش گذاشتم،  ینیکنار تختو اوردم جلو س زیم

 قطع شده بود،  تبش

 تکونش دادم:  اروم

 مهندس.  ی_ آقا.....آقا

 رو اروم باز کرد.  چشماش
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 باز کردم:  لب

 سوپ براتون اوردم.  د ی_ پاش

 کرد برگشت سمتم چشماش گرد شد  ین یبه س ینشست ،نگاه  بلندشدو

 نگاهش.  یرگ یخ از

 . ووونهید نیا دهیادم ند انگار

 .ضهیمر سیحواسش ن  گمیخر م منِ 

 پروام هست.!  چه

 تعجب کرد گفت:  دنشیکه خودش از شن یدورگه ا یصدا با

 ؟ یست ی_ تو کچل ن

 کرده. یقاط ماشیگرد شد،بد بخت س چشام

 : گفتم

 گفته من کچل بودم؟ ی_ ک

 دوخته شد:  زی به م نگاهش

 سوپ پخته؟  ی_ ک

 اوردوز کرده.( شی)ننت پخته....مردک همه چ

 _ من پختم اقا. 

 ؟ یام بلد ی_آشپز 

 .دیدوس داشته باش  دوارمی بعله.... ام ییزایچ هی_

 اورد اتاق؟  شبیمنو د ی_ک
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حرف زدن رو    یرو دوست داشت....چقدر از هر در   دنیشاخه به اون شاخه پر نی)))))چقدر از ا
 مرد بود...((((( نیبودن صفت بارزه ا ین یب  شیقابله پ ری دوست داشت....غ

 خجالت گفتم:  با

 _ من آقا.. 

 بود.   دیازش بع کردویم  دادیکه تو چشماش ب ی طنت ی کردم با ش نگاش

 محکم گاز گرفتم:  لبمو

 ...خورهی به درد خوردن نم گهیکنه د خی_ سوپ 

کنار   یبامزه   یها نیبودم که تا ب حال کشف نکرده بودم...چ ییو من محو چال ها دی)))خند
 مرد بود!!!!((  نیصورت ا یچقدر خنده برازنده  ایچشمش خدا

 باز کرد:  لب

 !!یکه خودت دهنم بزار  ی_ به شرط 

 . کردیمرد درکش نم   نیبود که ا یز یچ  ای...شرم و حبیغر ژنیب ای

 کنم آقا؟؟ کاری...چی_ چ

 .کردیام م چارهیمرد ب  نیضعف دادن دست ا نقطه

 . کردیم فلجم

 :گهیو م  ندازهی باال م ییابرو

 به نظرت؟  ادیسوپ دادن بر نم  هیپسر و تا اتاقش بکشونه از پس  هیکه نصف شب  ی_ دختر 

 دورش...(  د یچی )پتو رو همزمان پ

 پاس کنه.  نیا شیپ  دیدو واحد با طونیش

 بهت مرد.  لعنت
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 نماز خون شم.  دمینجات بده قول م یخول ن یمنو از دست ا ایخدا

 اخماش رفت توهم: همزمان

 تو غذا.  زهینر نمیب ستایبرا من؟؟؟عقب وا یکرد یآشپز  سایگ نی _ باهم

 )از خدا خواسته(

 زهی ری م ادی..من موهام زدیگی_ اره درست م 

 عقب رفتم  یقدم هی

 گفت:  عیسر

 اونارو!! یشور یم ی_ چقدرم بلنده...َاه َاه...چطور 

 بود...( وانهی شک د یبود،ب وانهی)د

 داد:  ادامه

 سوپ بزاره دهنم. یکی بار  هی ادیبدم نم کنمی _ امــا..حاال که فکر م

 دمییحرص دندونامو رو هم سا با

 .کشهی مرد منو م نیمحوم کن...ا خدا

 التماس گفتم:  با

 .ــکنمی_ آقا خواهش م 

 بست و گفت:  شمچ

 ؟؟ ی نگرفت ادیچشم...هنوز  یبگ  دی_ با

 قاشق رو گذاشتم تو دهنش.  نیاول

 ازم برنداشت تا قاشق اخر  چشم
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 نگاهات! نیکه ذوب شدم  از ا ینینب   ریخ

 د یرقصی درشت عرق رو کمرم م یها دونه

 کردمو آب پرتغالو دادم دستش که گفت:  سربلند

 _ چرا؟ 

 تعجب گفتم :  با

 چرا؟  ی_ چ

 گفت:  آروم

 ؟ یکن یم میرو قا یقشنگ نی_ مو به ا

 

 مطمعنم. نمیمطمعنم،سرخ شدم مطمعنم..داغ کردم ا دیسوت کش سرم

 گفتم:  رفتمیکه به طرف در م یرو برداشتم و اروم درحال  ینیس

 معتقدن...با اجازه  نی_ گدا گشنه ها هم به خدا و د

 . رونی ب زنمی اتاق م از

 اتاق رفتن الزمه...نبودن الزمه. نیرفتن الزمه...از افاصله الزمه... فقط  فقط

 جوره جور نبود.   چیه گرفتنیپازل بزرگ ؛اما کنار هم قرار نم هی جور فکر که مثل  هزار

 است.  دهیچیپ یمرد همون معادله  نیا

 بود. یبغض لعنت نیا یباعث بان   یچ دونمینم

 وارد شد یآشپزخونه گذاشتم که زر  زی رو رو م  ینیس

 گرد گفت:  یچشا با
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 ه؟ ینطوریشالت؟لباسات چرا ا ؟کویکن یم  کاریچ  نجای_ دختر تو ا

 زدم و گفتم:   یکم جون لبخند

 _ اقا حال نداشت تا االن باال سرش بودم. 

 تو صورتش و با ترس گفت:  زد

 موها؟  نی _ با هم

 رو مهار کردمو جمله اش تو سرم اکو شد:  خندم

 ((((؟یکن ی م میرو قا یقشنگ نی)))چرا مو به ا)

 باز کردم:  لب

 _ وقت نشد بپوشونم...حاال مگه جذام دارم؟ 

 : گفت 

 بلند متنفره.  ی مو ،ازیدونی_ مگه نم

 باال انداختمو گفتم:  یا شونه

 . الیخ ی_ ب

 و شال سر کردم.  دمی تو اتاقم...دوش گرفتم و لباس فرم پوش رفتم

 پوشم؟ یم  یک یزدم،برا  پوزخند

 رفتم آشپزخونه.   باز

 گفت:  دنمیبا د هیعط

 ؟ یدی_ چشماش رو...چند ساله نخواب

 گفت:  یمهر 
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 با چشمات؟  یکرد کاری چ گهی_ راست م

 گفتم:  کوتاه

 .شبید دمی_ خوب نخواب

 وارد آشپزخونه شدو گفت:  یزر 

 آقا کارت دارن..  ا؛ی_ مار

 

 : ه یعطـــ

 بابا باز سر خـــر... ی_ ا

 با جذبه گفت:  یزر 

 !هی_ عط 

 نشست و گفت:  خی س هیعط

 _ غلط کردم. 

 روش حساس بود.   یادیز یزر 

 رفتـــم طرف اتاق رادمهــر.   یحرف چیه یب

 زدم:  در

 . دیی_ بفرما

 بود؟  یبا ک  دیی؟؟بفرمایچـــــــــــــ

 وارد شدم چشمام همچنان گـــرد بود  

 منو به خودم اورد:  صداش
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ـ   ؟؟ ی_ الــو... عاشقــ

 توجه به حرفش:  یب

 _ اره.

 چشاش گرد شد:  هـــوی

 ؟؟ ی_ عاشقـــــ 

 شدم گفتم:  هول

 _ نه..آره..نه همون نه!

 : رادمهر 

 ! یگیم یهست چ ؟معلومی_خوب 

 و گفتم:   نیی رو انداختم پا سرم

 آقا.  دی_ ببخش

 کردو رفتم جلو کرواتشو بستم با بند کفشش رو.  اشاره

 که شدم گفت:  بلند

 _ چرا ماتت برده بود؟ 

 گفتم: یبا ساده لوح  منم

 . دییبفرما   نی_ تاحاال نگفته بود

 کردو گفت:  تعجب

 د؟؟؟مـــــن؟یی_گفتم بفرما

 _بله
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 زدو گفت:   یپوزخند

 ست ین ادمی_

 حافظه نداره.  مونهیم ی..مثل ماهســـتین ادتیکنم که  کاریچ خوب

 : صداش 

 _الـــو.

 کردم ادامه داد: سربلند

 !!یدختر..کله پا نش ی_چقدر امروز تو افق محو

اومد   یعوض شدو از ته چاه در م  ب یکه عج ییرو برداشت به طرف در رفت لحظه آخر با صدا فشیک
 گفت: 

 بگو سنگ تموم بزاره.  یدعوتن..به زر  نجای_ امشب داداشم و همسرش شام ا

 سر تکون دادم که گفت:  آروم

 ...ممنون.شبی_بابت د

 د؟ ییو من رو تو بهت حرفش گذاشت...ممنون ،بفرما  رفت

 چه مرگش بود!! نیا

 

 همه ي کارا رو کرديم، تاشب

 به جون خونه افتادن.  یو مهر  ه یکردو عط یآشپز  زري 

 و ژلــه، ،ساالدیپلـــو با مــــاه یپلو با مرغ،باقال  زرشک

 بود که رادمهر اومد  7 یساعتا
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 گرفتم فشویرفتم و کت و ک  جلو

 . دی_ خــستـه نباشــ

 گذرا بهم انداخــت،لب باز کرد:  ینگاهــ

 . ــای_ دنــبالم ب 

 _ چشــم..

 به دست پشت سرش بـه راه افتـادم.. فیک کتو

از اون مقتدر  فهـــمهیباهاش برخورد نـداشته باشه م  ام یکــه هــرک داشتیمحکم قدم برم انقدر
 هاست. 

 سگ بود.. یادیداشت اما ز یخوب  یخعـــل  کـــلیه

 روزگار بود..  یمانندها یاز اون ب یمامان  ینه مثل مهر  رفتیراه م یمثل نـادر الت  نــه

 راهشو کج کرد به طرف اتاقم.  آروم

 ها... تهیخانم با شخص   هیاونجــــا اتاق  بابا

 .هــــــــــوی

 یاوهـــو

 سرم اومده.. ییچــه بال دمیبا جرقه ذهنم فهم  یوا

 تخت انداخته بودم.  یهمه لباسام و رو من

 برمــــن.  یوا

 جلــوش:  دم یکه پر دیرس یم رهیداشت به دستگ دستش

 ؟ ی_ چتـــه وحــــش
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 شدم اما باز طبـق معمـول دم نـزدم.. دلخــور

 اول خودم برم لطفا؟  شهی_ م

 بهم کردو گفت:   ینگاه مهین

 باز کـــه!!  یگورجه شد هی_ شب 

 انداختم و گفتم:  ن ییپا ســـرمو

 . کنمی _خواهـــش م

 خــورد مطمعنم...  نیکرد اما چشماش چ اخـــم

 بود!!  یبه خندون بودن چشما.... اخم فوق العاده ا ختهیآم اخم

 حرف نداشت.  بشیترک

 باز کرد:  لب

 ...برو کنـار شــهی_ نه،نم

 زدو وارد شد.   کنارم

 رو با تمام توان محکـم بستم...  چشــــمام

 . دمیگز لب

 بلند شد... یمردونه ا یخنده    کیشلـــ یصدا

 !!ـــزدیقهقهه م رادمهر

 به خجالت ام اضافه شد  رتیح

 .شدینم  باورم

 از پله ها باال اومدن مهیسراس یو مهر  هی؛عط یزر 
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 با بغض گفت:  یزر 

 _ قهقهه آقاست..؟؟ 

 منـــم!! ـه؟البدیک پ

 از پلـه ها باال اومدو گفت:  نادرم

 _ آقا بود؟ 

 _ بله..

 گفت:  نادر

 _ رواله حالش؟ 

 رو به من:   ــهیعط

 کنه؟یم کاری _خوب تو اتاق تو چ

 : یمهر 

 نکن داستانــو.. یجون هند ی_ زر 

 گفت:  یزر 

 .ــدمی_ قهقهه آقا رو تا حاال ند

 : گفتم

 خنده؟ی که نم هی_مگه روان

 از پشت سرم:  صــداش

 . ستمین ی_ روان 

 به بچه ها:  رو
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 .. رسنیسرکارتون مهمونا االن م دی_ بر

 رفتن؛ همـه

 نگاش کنم.  گشتمیبرنم 

 کنار گوشم زمزمه کرد:  اروم

 تـو..   ای_ ب

 شــد..  خیمو به تنم س دویلرز پشتم

 داخل.. رفت

 بود..  نییکتشو کنار گذاشتــم سرم پا فوی وارد شدم.. ک منم

 و گفت:  دیخند

 تو کوچولو... ی_ چقدر باحالـــ

 تو دلم جا به جا شد..  یچ هیمحکم گاز گرفتــم.  لبمو

 (لرزونه؟ی)گفتــه بودم خندهاش عرش خدارو م 

 رو کرد.  رویکردم رفت سمت کمدمو لباسارو ز سربلند

 .. ییچه رنگا ایتخت...خدا رفت سمت نگام

 شبرنگ.. ی...نارنج  ی...سرمه ادی..سف یگر یج

 همــه  نیاسگول خانم انتخاب لباس  ا اخه

 داشت!  وسواس

 بهت دختر.  لعنت

  یخندش نگاش کردم واااا یصدا



 ا یمار

86 
 

 کنم یدادم بهشون نگاه م دید

 شدم که آروم گفت:  سرخ

 ه؟؟یشبرنگ ...نظر تو چ   ی_ بنظر من نارنج

 

 ...ی...جرات ی...قدرتیتوان ایافتادم.خدا یپس م داشتم

 دهن باز کنه و من رو ببلعه.  نیزم  کاش

 کمکم کن خالص شم.کاش امروز تموم شه فقــط ایخدا

 

 گفتــم: دمویلب گز آروم

 .کنمی_ آقــا خواهش م 

 دستش بود گفت:  یدوتا چوب لباس اومدجلو

 ! یامشب کار کن ستی حاضر شــم،الزم ن  ــرمیامشـــب تنــت کـن!منم م یبرا  نــاروی_ ا

 بودم اما کارم اعطاعت بود  گنگ

 باز کردم:  لب

 _ چشـــــم آقا

 طرف در رفت و لب باز کرد:  به

 .یبود نیو کاربلدتر   نیچند وقته تومنظم تر نیتو ا یبدون دی..اما بایخدمتکارم نباشــ گهید ـدی_ شا

 )))من تو بهت بودم ..(((

 : گفت 
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 فقط رژ لب نزن  یکن اگه بلد شی_ آرا

 بود؟  یک نیمخم هنگ کرد ا گهیگرد شد بابا د چشام

 لب باز کردم:  ناخواسته

 . نیحس ری_ ام

 روگاز گرفتم گفتم االنه که خراب شه سرم.  لبم

 گفت:  اما

 ! نیحس  ریدارم...ام ی_ اسم قشنگ

 گفت:  ع یباز کردم که سر دهن

 نگــو. چسی ــــش،هی_ ه

 . رفت

 !یکن ی نم  رمی داد بزنم چه مرگته چرا تحق خواستم

 ..یدی...چرا زجرم نم یدیآزارم نم چرا

 جوابمو بده.. ستایمن داغ کرده وا مخ

 همه معما بودن؟ نیاز ا ی!خسته نشدیحل نشدن  یمعما یآها

 ! یهست ین یب شی قابــــل پ  ـــریغ چرا

 مرد مغرور آروم حرف بزنه...آروم زمزمه کنه. یخوبو ملسه وقت  چقدر

 تره..  نیدلنش اصال

 حرفاشه.  یبودن پا قیحرف بزنه مهر عم   ینطور یا یمرد بد اخالق و مغرور  یوقت

 ته ته به دل نشستن. مهر
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 ...یدل لعنتــــ نیا چرا

 کلفتت باشه ها؟  دینبا چرا

 .یفهم یباشم...م خوامیم

 کلفتت باشم.  خوامیم

 

 بود نگاه کردم.  یدوز  دیکه دور کمرش مروار یو مانتو کرم یک شلوار مش به

 بود قهیخوش سل یادیز

 . یمشک  یو کفش پاشنه هفت سانت  دمیپوش

 .دونمی م ادیبلندو کفش پاشنه دار بدش م یمو از

 .شمیرو! بلد نم  دنی ارباب لباس پوش ی قهیبه سل ستمیبلد ن اما

 رو بافتم و سمت راستم انداختم موهام

 .کنمیسر نم  شال

 رژلب.  یب  شیآرا هیمحو زدم و  هیسا کمی...ستمیچشم که بلد ن خط

 بود.  زی رو م یچ همه

 بلندمو بلندتر کردم.  یمژه ها ملیر با

 

 دیارز یسخت بود اما م یل یکفشا خ نیاتاق خارج شدم...راه رفتن با ا از

  دیکش یبلند یچشمم بهم افتاد هــــــعـــ رونوی نه اومد باز اشپزخو یسوم بودم که مهر  پله

 .رونیام از اشپزخونه اوند ب هیعط که
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 گفت:  یمهر 

 ؟ ی خودت  ای_ مار

 چرخوندم و گفتم:  چشم

 _ روحشم.

 : ه یعط

 .ـــای_ سگ خور ماه شد

 : وست یام به ما پ  یزر 

 آقا اگــه بفهمن؟  یدیپوش  هیچ نای_ ا

 پله ها: یرسا از باال ییصدا

 . ی_ دستور خودمه زر 

 .دی رسی بافته شدم که کنارم بود تا نافم م یموها

 هوا برگشـــتم یب

 گف:  یزر 

 _ امر ،، امــر شماست. 

کنار    یدوست داشتن  یخوردگ نیچ  دمیبا چشمام نگاه متفاوتو ازش د دمیکرد محو شد د نگام
 .دمیچشمشم د

 به تن داشت.  یزدم..کتو شلوار مشک  لبخند

 منم پشت سرش رفتم. نییاپ اومد

 براش بند کفشش و بست  یمهر 
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 که خواست ببنده رادمهر گفت:  کرواتو

 _ خودش ببنده. 

 بهم کرد.  ینگاه مهین

 زده بودم امشب...چه خبر بود؟  رتی ح من

 

 چهار جفت چشــم.   یرفتم جلو جلــو

 داشت   هیکه انگار ساعت وثان ییبا دستا 

 . زدیاش استارت م  برهیمرد آالرم و نیبه تن ا یک یمحض نزد به

 

 که روانه صورتـم کــرد، یکروات به دست گره زدم و نفس داغ 

 .. ندیمرد قصد داشت به زانو درآوردن بب  نیا

 ندی کردن بب رانیو

 که شد  تمام

 اش  یدوس داشتن یزنــگ خوش گوشــ یصدا

 ــرد یشـد نگاه از من بگ باعث

 

 

 درآورد و اتصال زد:  بیرو از ج  یگوش

 _ بگو کـامران!!
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..... _ 

 ؟ یچ یعنی_

 در هم شد.  صورتش

.... _ 

 _حالـش خوبه؟

..._ 

 نداره داداش...الزمه من باشم؟  ی_ اشکال

...._ 

 خبرم نزار.  یسرت..ب  ی_فدا

 .میاش بود رهی کرد و ما فقط با عالمت سوال خ قطع

 

 برگشت و گفت:  یزر  سمت

 کنسل شد.  ی_ مهمون 

 گفت:  یزر 

 _ چرا آقا؟ 

 اومده.  شی_ کار پ 

 به من کرد.  ینگاه مهین

 گفت:  یزر 

 کنم؟  کاریهمـــه غذارو چ نی_ ا
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 زد که محکم چشم بستم :  داد

 سگ. یجلو  زی... بردونمی_من چم

 به طرف پله ها رفت.  و

 بود؟  یهمه کالفگ نیباعث ا یچ

 

 دمشیند ادیاز اون داستان گذشت ز یروز  دو

 امشب.. تا

 نحس..  امشب

 دم یاش از جا پر مهی ورود سراس با

 

 ام آشپزخونه بود. یرفتن بخوابن و زر   یو مهر  هیعط

 سرعت به طرف پله ها رفت   به

 بلند گفت:  یباصدا

 اتاقم ـــای_ ب

 گرد شد...و دنبالش رفتم تو اتاق.  چشـــمام

 انداخت  سرعت برق کتشو درآوردو به

 تخت در اورد و پرت کرد رو تخت  ری از ز چمدونو

 کارش شدم. ی رهی ابولُهل خ ی مثل مجسمه  درست

 سمت چمدون . کردی چند دست لباس پرت م زدویهمون حال نفس نفس م در
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 : گفت 

 .می...فقط دو ساعت ببند چمدونتو بری _ دو ساعت وقت دار 

 

 .ن ی افتاد کف زم یو ناباور   رتی از فرط ح چشام

 ماه عسله!!  مگـــــــه

 مسافرت؟؟امکان نــــداره.  نیو ا من

 

 گفت:   یعصب یباز منو به خودم اورد باصدا صداش

 _ باز که ماتت ُبرده. 

 برم!!  گه؟کجایم ی...پس چیخدمتکارم نباش گهید دیفکرم فقط صداش اکو شد...شا تو

 باز کردم :  لب

 _ کـــجا؟ 

 . ستیتو ن  یکار  ی تهیتو ح  دنی_ حرف گوش کن...سوال پرس

 دم نزدم.  باز

 ..زدی م  شیمنو آت  نیو ا بردی ارباب بودن لذت م از

 نبود. یدست بودن کار مار  ریز

 

 .  رونیدر اتاق زدم ب  از

 توش.  ختمیلباس تو کشو و دم دست بود ر یبرداشتم و فقط هرچ یک یتو کمد چمدون کوچ  از
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 داغونمم برداشتمو لباس عوض کردم  یگوش

 .  کردمیداشتم جمع م یساعت مین   

. 

 رادمهر تو دل منم رخنه کرد.  یچرا هول و وال  دونمینم

 تو چمدون.  ختمی دم دست بود ر یفقط هرچ کنمیجمع م  ی...چکنمی م کاری چ دمینفهم

 

 رونیاومد ب  از اتاق و همزمان رونی زدم ب 

 خورد مـطمعنم  نی چ دنمیبا د چشماش

 . کــــردیکنار چشماش غوغا م  نی روزا چ نیا

 شده بود.  نیچشماش عج با

 

 بگه. هیکـــردم و ازش خواستم به مهرناز و عط   یخداحافظ  یاز زر  میرفت نیی از پله ها پا باهم

 . میباغ شد وارد

 رادمهر باز گذاشت.  یشد و درو برا ادهیپ ستادیاورد جلو پامون و ا نوی به سرعت ماش نادر

 افتاده بود !!!  یچه اتفاق  ایخدا

 چمدونارو تو صندوق گذاشت  نادر

 : گفت 

 _ به سالمت آقا. 
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 شد و سوار شدم.  سوار

 بود.  الیو  نیماش تو

 بلد نبودم.  نشمی اسم ماش یحت

 . رونیب میتکاف از باغ زد با

 

 من فقط خودمو به خدا سپردم.  و

 

 . گفتینم یچیه

 کرد   کتی جی زنگ خورد ر  شیگوش

 .کت ی جی خورد باز ر زنگ

 کرد بهم،  ینگاه مهین  دمیکش هوف

 

 اتصالو زد:  نباری ا شیگوش یصدا  باز

 _بله..

..._ 

 _ خوبم.. 

... _ 

 . نطوری_ منم هم

..._ 
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 را؟ ی بگم الم ی_ چ

 

 . شیشگیهم  اریبه   به

 ابروم باال رفت.  یتا هی

 . زیکلمه محبت آم هیاز  غیدر

 شـده؟  نیا هیچ عاشق

 : صداش 

 آستارا.   رمی_ م

 گرد شد...آستارا کجاست.  چشام

 اونجا؟  برهیم منو

 رون؟ ی ببرم ب رانیاز ا خوادیم

 امام زمان.  ای

 مومن ولمون کن.  مرد

 

 صداش:   باز

 . ستیبرگشتم معلوم ن دونمی_ نم

 شدم یهر جمله اش زهره ترک م با

 . بردمی م یپ یبه عمق بد بخت  شتریب

 !یبر یکجا م  منو
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 گفت:  رایبهم کردو به الم  ینگاه مهین

 _ نه تنهام. 

 . تیشخص یجذاب ب ی کهیبودم؟؟مرد چیمن هو وا

 

 : دیلب غر  ری رو قطع کردو ز  تلفن

 .شی ری_ س

 عشق از طرف رادمهر.  یاز ذره ا غی..درسوختیم  رای الم یام دلم برا یگـرفته بود..از طرف خندم

 . میشیکه گذشت و حس کردم کم کم از شهر خارج م کمی

 به خودم جرات دادم گفتـم:   آروم

 ..گهید ستمیخدمتکارتون ن نی _ اون شب گفت

 گفت:  اروم

 حاال؟  ی.ناراحت یشد که فعال باش یجور  هی ـطی_ شرا

 باال انداخت لعنت با ذات خرابت.  ییابرو

 دنبال آتو و سوژه است. فقط

 : گفتم

 آقا،  دمیمهم باشه.فقط پرس  میباشم ناراحت  ی_ سگ ک

 خورده اش اکتفا کرد. نیچ یها مهی بهم کـردو لبخند زد.اما به همان نصفه ن ینه چندان طوالن  ینگاه

 : گفتم

 ران؟ی آستارا خارج از ا  د،،ی کنی _ اگــــر دعوام نم
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 .دمید دی...بخدا خنددیخند

 باز کرد:  لب

 نه؟  یست ی،شهرا رم بلد ن ییگدا یهمه دب دبه  نیتو با ا یعنـــی_ 

 که ته صداش بود گفت:  یباز با خنده ا و

 خارج دختر؟  میبر شهیم نمی _ مگه با ماش

ادامه دار  شی حرف ها می...چقدر خوب برادادیم  حیتوض  میداشتم...چقدر خوب برا یبد یضعفه  دل
 .. یدر پ  یپ یو تک کلمه ...و جواب من جمله ها هیبا کنا  رایبود....جواب الم

 کردم؟ی فکر م یلحظه به خودم اومدم به چ کی

 را؟ی تفاوت هام با الم به

 سر دادم.  یا قهقهه

بار به جاده و دوبار به صورت غرق   کیمرد کنار دستم  یزده  رتی ها.و نگاه ح وانهیمثل د درست
 م بود. خنده ا

 ... زدمیکه نبود...قهقهه م  یالک

 ..زدی م یبه چشماش افتاد انگار رقاص خانه بود هر دم ساز  نگام

 بود... دایچشما ول وله پ نیا ی...در سرددمی بار اما ول وله را د نیا

 

 : گفت 

 . ستین زادیآدم هیشب تی چی؟هیشد وونه ی_ چته دختـــر د

 آروم با تک خنده قهقهه رو تمام کردم..  و

 : گفتم
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 .کردمی جوک باحال فکر م هی_ داشتم به 

 نمه اخم گفت:  با

 ؟ /یکن یم فی من واسه خودت جوک تعر ی_ وسط حرفا

 که ادامه داد: دمیخند

 _ بگو منم بخندم. 

 زدو گفت:  یبار اون تک خنده ا نیخفه شدم که ا هوی

 بود ؟  18_ نکنه + 

 بود. یلحظه ا یها تیجذاب یرد خدام نیشدم...ا سرخ

 مچ گرفتن. یخدا

 مرد فرق داشت...  نیا

 

 شد  رهی ندادم و اون هم به جاده خ یجواب

 .زدی م یدر پ  یپ یپلک ها کردویاخم م یگاه

 

 تو فکر.  رفتیم  بیعج  یو گاه ازهیخم  یگاه

 که گذشت گفت:  کمی

 تو داشپورته...وردار.  وهی_ م

 . اری گورجه سبز و خ  کمیو   بیپرتغال و دوتا س هیداشپورتو وا کردمو  در

 چاقو و بشقاب که اونجا بود.  هی با
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 داشتم و همه رو براش پوست گرفتم.  ور

 جلوش و برداشت... گرفتم

 که گفت:  خوردیم داشت

 ؟ ی_ روزه ا

 _ االن؟نه بابا. 

 .گهی.بخور دیکن ی_ پس چرا منو بر و بر نگاه م

 ندارم. لی م _ ممنون آقا

 تفاوت به جاده نگاه کرد. یب

 دادم  یجو هیبخورع به اون شکمت بابا حاال من  کارد

 . خورمایم یبزن گهیتعارف د هی بخدا

 ...الو؟؟منو

 .... مردک

 اکبر...  اهلل

 نزد  یحرف گهیاشو که کوفت کرد د وهیگذشت م یساعت دو

 شهیم نیپلکام کم کم سنگ منم

 .برهیخوابم م یک فهممی نم و

... 

... 

 رادمهر(  نی حس ری)ام
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 بهش کردم خواب خواب بود.. ینگاه

 بود اما نترس تر بود   تی مارگار هیشب  یادیز

 کنمیفکر م  افشیبه ق  یوقت رهی گیم خندم

 اون تعجب.  با

 بود چشماش.  معرکه

 م؟ یکجا بر م؟قرارهیای م یک  دینپرس یحت

 . میباهم باش دیبا

 سر کنه...  کی کوچ  یکلبه چوب هیبدونه قراره باهام تو  اگه

 شک ندارم.  شهیم وونهید رسما

 ..زاشت یاحترام م  یادیز اش یها و لجباز یدندگ ه یدختر کنار  تمام  نیا

 ...بردیحساب م  یادیز

 وقتا.....  یکه بعض آخ

 

 .میدیرس  یراه  نیمسجد و چند تا مغازه ب به

 ستادم یسرعتمو کم کردم و ا آروم

 خانمم چشماش کم کم وا شد..  نیماش ستادنیوا از

 بود و جاده خلوت.  3 یساعتا

 به اطراف کردو گفت:  یگنگ ینگاه

 م؟یشده؟پنچر کرد  یز ی_ چ
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 برو.. یخواست ییشوو..اگه دستشو ادهی_ نه پ

 شدم گفت :  ادهیشد و پ  ادهیپ

 _اذان گفتن؟ 

 

 انداخت.  نییزدو سرشو پا یگشاد شد که لبخند محو  یبه قدر   یو نا باور   رت ی از فرط ح چشمام

 : گفتم

 اذان..  یبرا کهی تار یلی_ نگفتن....هوا هنوز خ 

 ادامه دادم: بعد

 گن؟ی_ اصال ساعت چند م

 . دونمینم  قیدق شتریب شهیفکر کنم...چون من نماز صبحام قضا م 4:30....4_ 

 گفتم:  شدمیقطعا خول م گهید

 ؟ ی نماز بخون دمی_ تــــو ...چرا ند

 رفت و لحظه آخر گفت:  یبهداشت   سیکه نوشته بود سرو یزدو به طرف فلش  یتلخ  لبخند

 .ستمین  زونی_ آخه انقدرام از خدا آو

 

 بودم.. ده یپد نیفاصله گرفت مات و مبهوت ا یوقت

 داشت.  یتازه ا  زیدم چ هر

 . یبدون شتریراجبش ب  ی لحظه دوس داشت هر
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 تکون دادمو به خودم پوزخند زدم...  یسر 

 فکرمو مشغول کرده یگدا گشنه چطور  هی

 . رونمی خودم ح که

 جوان:  یمغازه شدم و رو به فروشنده  وارد

 . ری _ شبتون بخ

.... 

 کاکائو..  ری و ش کیو ک   یخوراک  کم یبزرگ گرفتم و  یآب معدن هیمغازه اول  از

 بزرگ گرفتم براش.. کیک ه ی نیهم ینه برا ایاصال شام خورده  دونمینم

 کلفتشو داشته باشه!!!نوبره واال.. یانقدر هوا آدم

 

 اومد...دستو صورتشو شسته بود  سی اومدم اونم از سرو رونی مغازه که ب از

 گرفته  بود... یشالشو به باز   دیوز یکه م  یباد کم 

 ... نیدرست کردو اومد سمت در ماش شالشو

 گفتم:  مینشست

 .. امیو م ییدستشو مر ی بخور تا من م کمی_ 

 شم که گفت:  ادهیپ خواستم

 ندارم...  ل یم نی دی_ زحمت کش

 تحکم گفتم:  با

 ...تکرار کردن حرف رو دوس ندارم.ی_ اومدم خورده باش 
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 شدم.  ادهیپ و

 دختره بود.  نیهمه ادا مثال هم نی. آدم گدا و اکنهیام م یناز  چه

 

 ( ــــای)مار

 .مهیقاعدگ کینکنم نزد غلط

 سراغم.. ادیو تهوع و کمر درد م شهیکم اشتهام داره کور م کم

 ندارم.  لیم  یچیه به

 .. تی سکویب کمی و   خورمیم رکاکائویو ش کیک  کمیاز،ترسم  اما

 .. نمشیبی دور م از

 اد یم نی و به طرف ماش کنهی صورتشو بادستمال خشک م دستو

 .. کنمیتو دلم اعتراف م  یکلیهمه خوش ه نیبه ا  باز

 و آب..  خورهیم کیک  کمیاونم  شهیم سوار

 . زنهی م استارت

و دکمه که  رهیکالفه ام دستش به طرف پخش م  فهمهی انگار م کشمیم یمتنفرم هوف یحوصلگ   یب از
 زنه یم

 رون ی ب  ادیم کیکوچ  ید یصفحه ال س هی

 

 . دمید ادیدار ز توری سر چهار راه ضبط،مان  

 : کنهیباز م  لب
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 ؟ ینیب یم لمی_ ف

 : گمیخدا خداسته م از

 . ادی_ بدم نم 

 . زارهی م یلمیو ف ارهیم رونی ب یکنار مون فلش  کیکوچ فیک از

 اسم.  به

 )عاشقانه( 

 باشه..چون زد قسمت اول.. یقسمت کنمیم  فکر

 اومد.  یبود از رضا گلزار خوشم م یخوب  لمیف

 .کردی م یباز  اونم

 . اما نه با دقت..کردینگاه م یگه گاه خودشم

 شد.  یقسمت سوم پشت سر هم پل تا

 به گفته خودش.  میآستارا بود یکاینزد  گهیچهارم د قسمت

 کنم.  سیبود خودمو خ  کیرو به روم نزد دنی...از دمیدی بود که رس 5 یساعتا

 که کلبه اس؟  نجایا

 پرت..  یجا هیوسط،

 م؟؟ یباش نجایقرار بود باهم ا ما

 شتر؟ یب نیاز ا یعذاب چه

 راه بود.  قهیدق 10  نجایمغازه به ا نیتر کینزد

 . رسهیبه دادم نم  یشکی زجر کشم بشم ه اگه
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 : گهیو م کنه ی صندوق رو باز م در

 تو هپروت!! یباز که رفت گهیشو د ادهی_ پ

 

 . گهیروشن شده د شهی..هوا گرگ و مشمیم ادهیپ  آروم

 . کنمی و شالمو درست م دمی به تنم م  یو قوس کش

 تو ساکو وردار..  گهیو م کشهیکمک کنم که دستشوم خوامی م دارهیور م چمدونارو

 ..میری و به،طرف کلبه م دارمیرو ور م ساک

 زارهی از چمدونارو م یکی

 . میشیو باهم وارد م کنهی م دروباز

 توش خوشگل بود.  یاد یباحال که ز یجا هی

 راه داشت. ییپله که باز به طبقه باال هی

 گذاشت و برقارو زد.  یگوشه ا چمدونارو

  دید شدیم  بهتر

 زد یبودو برق م زی تم زیچ همه

 کنه زودتر...  ز ی براش تم نجارویسپرده ا یندارم به کس شک

 .میبرگشت  نی طرف ماش به

 تو.  میرو برد هیو شارژر و بق وهیم یسر  هیپتو گرفته تا دوتا موشنبا جعبه کفش آقا و   از

 . میقفل کردو وارد خونه شد نوی ماش در
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 و زل زد تو چشمام گفت:  برگشت

 ؟یبلد یآشپز  کنمی_ فکر م

 تکون دادم.. سر

 : گفت 

 . ادیخوشم نم  رونیب ی..من از غذانجایکار اوردمت ا نیهم ی_ خوبه...چون برا

 داد:  ادامه

وتو کار منم دخالت   میهمو تحمل کن دیمدت با  هیاما  کهی ...کوچستین   شتری_ باال دوتا اتاق ب
شرکتم که شعبه اشو   رمیروزا م یحرف نزن،کاراتم درست انجام بده...من بعض  ادینکن..سوال نپرس،ز
 خونه ام.   شتریاما ب یافتتاح کردم به تازگ

 حوصله ات سر نره.   یکن یکن کار  یسع

 کو؟  تیگوش

 تعجب نگاش کردم که گفت:  با

 .شهیالزم م  نجای...ایداشته باش خوامی...شمارمو م خورمی تو نم  ی_ نترس گلکس 

 کردم.  ویچمدون در آوردمو شمارشو س یرو پی رو از ز یگوش

 برد باال  و منم ساک رو بردم  چمدونارو

 دو در کنار هم... درست

 ..شدیبود راحت صدا ردو بدل م  یچوب چون

 بود..  یبهداشت س یسرو کنمیدر رو به رو که فکر م  کی و

 ...شی اتاق و منم تو اتاق کنار هیتو  برد چمدونشو

 و چند تا کشو  یقد نهیآ هیتخت دونفره با کاناپه و  هی
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 گوشه گذاشتم و رو تخت نشستم... هی چمدونو

 . خواستیخواب م دلم

 رفتم و در اتاقشو زدم.   رونی در ب از

 باز کرد با من من گفتم:  درو

 ن؟یندار  یبخوابم.با من امر  خوامی_ مـ.. ن..من م

 . خچالیهست تو  یبخوا  یهرچ گردمیناهار برم یشرکت اما برا  رمیم 11 ی_ نه،فردا ساعتا

 _ چشم.

 بست.  درو

 .تی شخص یب

  یبه رنگ طوس یشلوار ساده   زیبل  هیکردم و بعد  یتو اتاق اول چمدونو تو کشو ها مرتب خال رفتم
 ... دمیپوش رهیت

 هوش شدم.  یخودمو رو تخت پرت کردمو رسما ب و

 

 رادمهر(  نی حس ری)ام

 شدم..  داریخواب که ب از

 صورتم رو شستم و به اتاق برگشتم. دستو

 بود ..به طرف چمدون رفتم  10  یساعتا

 

  شرتی ت  هیکردم و  یکه بندهاشو تو کتون یمشک  یکتون هیو  رهی ت  یشلوار ل  هیکت شلوار  یجا به
 . رونی...عطر زدمو موهامو سشوار زدمو از کلبه زدم ب دمیپوش
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 گرفتم:  تویرو برداشتم و شماره مارگار یگوش

 ر؟ یام ی_ سالم چطور 

 _ خوبم....کامران بهتره؟عملش چطور بود؟ 

 کردو گفت:  بغض

 _ خوبه...بهوش اومده نگران نباش 

 باال و ادامه داد: دیکش  شوینیب

 ؟ ی_ تو کجا رفت 

از   ی...من شک ندارم کار باباادیم شهیپا م دونمیگفتم...اونم چون م رایبه الم بهتره...فقط  ی_ ندون
 خبرشه.   یخدا ب

 _ مراقب خودت باش تروخدا ... 

 حرف زدن داشت حتما بهم زنگ بزن.  ط ی_ باشه...کامران شرا

 . زارمتی خبر نم ی_ باشه ب 

 _ برو مراقب باش.خدافظ

 ... ی_ با

 رفتم.  سیزه تاس کردمو به سرعت به طرف شرکت تا قطع

 

 کردم. یخداحافظ ی از منش رون،ی به دست از اتاقم زدم ب  فیرمق بلند شدم و ک  یبود که ب 3 یساعتا

 گرسنه بودم. یل یخ شهیم میطرف کلبه به راه افتادم تا برسم ساعت سه و ن به

 سرعت روندم..  به
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 رو زدم ، در زدم  موتیرو پارک کردم و ر نی ماش دمیکلبه که رس به

 دختر فرق داشت.  نیداشتم...اما ا دیکل

 کرد و کنار رفت و سالم داد. دروباز

 زد که از چشمم دور نموند.   یواشکی کردو لبخند  یکه بلند کرد به لباسام نگاه سر

 : گفتم

 .. نیبچ زوی_ فقط م

 ... ن ییبرگشتم پا ییعوض کردمو با دمپا یطوس  شرتیو ت  یگرمکن مشک  هیلباسامو با  رفتم

 . یزعفرون  ن ی..مرغ ته چاوووممم

ازش، که غذا رو دوس ندارم   رمی بگ رادیا تونستمیپرو دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم نم یدختر 
 غذا بودم. نی،چون عاشق ا

 بود.  یشروع کردم عال  نشستم

بود خودم رو خفه کردم بشقاب دومم کامل  زی که رو م  یو ترش  اریبود...با ماستو خ  یعال  دستپختش
 خوردم 

 . کردی گرد نگام م یخودم که اومدم تازه نگام بهش افتاد با چشا به

 گرفته بودم اما بروز ندادم.  خندم

 : گفتم

 ؟ یدی_ گرسنه ند

 : گفت 

 _ خوشمـــــزه بود اقا؟

 .. ینگ یبگ ی_ ا
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 نشستم. یو  یت یفتم تو سالن و جلونزد بلند شدم و ر یسرخ شد و حرف تی از عصبان کمی

 ..شورهیاونم از سرصداش معلوم بود ظرف م کردمیم  نییباال پا کاناالرو

 .. رونی اومد ب یفنجون کیفنجون قهوه و ک هیساعت بعد با  کی

 چهارتا شد.  چشمام

 بلد بود؟  کمیک

 گذاشت و گفت:  زی م رو

 نم؟ یبش شهی_ م

 . نی_ بش

 و گفت:  نشست

 بگم.  یز یچ هی خواستمی_ م

 شدم و گفتم:   رهی مستند خ یرو از دستم انداختم کنارم رو مبل و به شبکه  کنترل

 . شنومی_ م

 باز کرد حرفشو خورد لب

 دو دل بود مشخص بود از رفتارش   یلیخ

 

 : گفت 

 نبود.من برم با اجازه.  یمهم زهی_ چ

 : گفتم

 .گمی_ بگو م
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 گفت:  عیسر

  یک یکوچ نیمن سختمه شال سر کنم همش تو خونه به ا م؟یمدت ما محرم باش  هی نیهم شهی_ م
 . دیکال فراموشش کن ی چیکه ه شهی....اگرم نم خونمی که دس و پا شکسته نماز م دیدونیم

 

تند حرف  زد که به گوشام شک کردم برگشتم طرفش باز قهقهه زدم انقدر که سرخ شدو سر به   انقدر
 انداخت  ریز

 بودم.  ونشیدختر دوبار در تمام طول عمرم به شدت منو از ته دل خندونده و من مد نیا

 

 ( ای)مــــار

 و نگاش کنه.. نهیبس بش خواست یدلش م ادم

 د یخندیبا اون چال لپش خوشگل م  یادیز

 رفت  ادمیمسخش شدم که گفته ام  انقدر

 داشتم بد برداشت کنه.  استرس

 باز کرد:  لب

 یببند شمیخودتو به ر سی ن  ازین گهیرک بگو...د_ اگه ازم خوشت اومده 

 کردمو گفتم:  یاخم

وقته   یلی...من خ میشینم  یکیجوره   چیه میزورم که بزن یما از هر لحاظ  نیکرد یفکر  نی_ چرا همچ 
  ایمحرم  ای با شماست  ییفاتحه بفرستم گفتم حرف نها خوام یو نم  خوامیکه م یی زایگرفته واسه چ ادی

 از دائم شال سر کردن نمرده. یکس  سینه...مهم ن
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 بلند شدم برم که گفت:  کردیبه خودش گرفت و فقط چشمامو نگاه م   یبیعج  یباز رنگا چشماش

 االن؟ ارم یب  ری _ عاقد از کجا گ

 . دیدیبود که لبخندمو نم نیا شیبهش بود و خوب  پشتم

 رو خوردم و برگشتم گفتم: لبخندم

 _من بلدم بخونم. 

 به روش نشستم که گفت:  رو

 ست؟ی_ نکنه بار اولت ن

 گفتم:  یحالت زار  با

 ه؟ یقران حفظ کردنم کار شاخ هیآ هی.. دیبردار هیو کنا شیدست از ن دیخوایم ی_ ک

 و گفت :  دیخند

 تو پاچمون.! رهی م یزن چطور  نمیبب نم،،ی_ بخون ب 

 و خوندم و قبلتو گفتو گفتم و تمام..  دمیخند

 : گفت 

 _ تموم شد االن؟ 

 _ بله...

 شد با گفتن:   لیتبد نیقیکه حسم به  دمیتو چشماش د طنتوی چرا حس کردم برق ش دونمینم

 ..نمی بغلم بب ایپاشوب  فهی_ ضع

هقهه ق یسمت پله ها و بعد اتاقم وباز صدا دمیبه سرعت بلند شدم و دو  غیچهارتا شدو با ج چشمام
دل  هیرو   یکه نبودم و اون دوتا چال دوست داشتن  خوردمیبودو من افسوس م رونیکه اون ب یمرد
 . دمیند ریس
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 ..گهید رونیبرم ب  شدیاتاق نشستم ... روم نم تو

 نگاه کنم.  رونیوادارم کرد از پنجره به ب ن ی استارت ماش یصدا 

 . رفتی م داشت

  یخال   کشی زدم و از اتاق خارج شدم و تو سالن ..فنجون قهوه و بشقاب ک یبود..لبخند  دهیفهم یادیز
 خوشش اومده یعنی نیبود ا

 کتاب .  یاز رو کیبود درست کردنه ک سخت

 د یارز یم اما

 

 بود... 5بشقابو شستم وبه ساعت نگاه کردم    فنجونو

 اپن ورداشتمش..  یبه خودم اومدم و از رو میگوش  یصدا با

 اتصالو زدم:  و

 ؟ یرفت  یر به در کدوم گور _ د

 گرفته بودم یانرژ  هی عط یبا صدا دمیخند

 : گفتم

 ..شهینکره ات تنگ م  یصدا ی_ دفعه اوله دلم برا

 : ی با خوشحال هیعط

 ؟؟ ی_ ناموس وار 

 .. ی_ اره حالل وار 
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 گرفتو در همون حال گفت:  یرو مهر  یگوش

 . یکجا رفته اون دراز عل نمی_ بده بب 

 .می حرف زد یو گفتم اومدم آستارا و کل  دمیخند

 رو..   غهیکردم بجز ص ف یرو براشون تعر همه

 خراب شن سرم.   دمیترسیم

 

  ادیکتلت درست کردم تا ب کمی شب  7 یساعتا

 ،یاما چه اومدن اومد

 ...اخما افتضاح..والیه افهی ...قتلریاخالق ه 

 

 گفت:  یحرف اضافه ا چیه  یکردو ب نگام

 . نیبچ   زوی_ م

 تو اتاقش.  رفت و

 ظهر رو به روم باشه. یتوقعه داشتم مرد بذله گو دیدلم گرفت شا کمی

 ی خام الی ...چه خیچه توهم اما

 عرق بود سیخ  میشونیپ

 . دیلرزیمدام دستام م و

 اشتهام کور شده بود  دمیچ زویم 

 کردیام م  وونهیدرد داشت د دل
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 ... زمی به سرم بر یخاک هیبرم اتاقم  خواستم

 جا خورد اما اصال بروز نداد اومد جلو و گفت:  کمی رنگ و روم  دنیشد و با د وارد

 _ چته؟

 هامو پشت گوش فرستادم و گفتم:  یاز چتر  یا دسته

 آقا خوبم...شامتون سرد شد. یچ ی_ ه

 تو هم رفت و گفت:  افشیقاچ کتلت ق نیو با اول  زیپشت م نشست

 چرا نمک نداره؟  نی_ ا

 . کردیجمع م  شتری چشمام ب  یکه هر لحظه اشک رو تو یدرد

 استرس و درد کمر..  و

 بدتر هم بود؟نه حتم دارم..نه! نیا از

 دمیعرق کرده کش یشون یبه پ یگذاشتم و دست زی خودم و تکون دادم نمکدون رو م کمی و  دمیگز لب

 . زدیبود که بد به جانم دامن م ینگاه ُبَرنده اش آتش  ریز

 .. کشاندیمرد مرا به خاکستر م نینزد ا ییآبرو  یاز ب ترس

 

 : گفتم

 آقا.  خوامی_ معذرت م 

 که به شدت دنبال اشکال کار بود! ی و باز نگاه  دنمیلرزش دستم و باز لب گز باز

 . ستین  یعیحالت و رنگ و رو طب نیا

 : گفت 
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 ؟ یاز اول نمک بزن  یتونست ی_ نم

 ...خارج بود و از کنترلم خارج تر   ارمیاخت از گرید

 شک فلج خواهم بود... یفرمان مغز ب  یو من ب دیتخت خواب  دوی بر سر کش  ییپتو مغزم

 همان شد.  و

 

 که به طرفم حجوم آورد.  یسقوط کردم و شخص یلحظه آخر با صندل دمینفهم

 که بسته شد. یچشمان و

 

 رادمهر(  نی حس ری)ام

 

 ... ستیرو به راه ن ست؛یکه معلوم بود حالش ساز ن  یمن به طرف دختر  حجوم 

 . یبغل کردنش به آن و

 زانوش انداختم و به طرف اتاقش پرواز کردم .   ریز دست

 .یادیبود اونم ز سبک

 موقعه و وقت نشناس.  یاعترافات ب نیاز ا  ادیمن کفرم در م  و

 

 تخت درازش کردم. یرو

 رنگش شدم.  یتازه متوجه صورت ب  و

 بود که مثل آفتاب پرست ده رنگ عوض کرد.   شیزیچ  هیدختر  نیمن ا خدا
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 مالحظه بودم. ی!!من چه ب اوه

 و از خونه خارج شدم   دمیروش کش  ییسرعت پتو به

 . دمیرس یسوپر مارکت  ن یزدم و به اول   استارت

 . دمیخر یضرور  لیو وسا وهی براش آبم یکم

 .دونستمی... من که مهیک  دونستینم اون

 . یخسرو ساالر  دختر

 . تیمارگار  یدورونه  خواهر

 زن برادرم.  خواهر

 امان و امان... و

 که بفهمد.  یروز  از

 ببرد...امان و امان..  بو

شد و    زیخ میپتو جمع کردو ن  ریبا ترس و خجالت خودشو ز دنمیخونه که برگشتم بهوش بود با د به
 گفت: 

 ..خ_ مــ......ن..مــن..ببــ.

 تخت گذاشتم رو بهش گفتم:  یبود رو رو  یمشک لونیرو که تونا لیادامه بده و وسا نذاشتم

 دختر.  دادمیامروزو بهت استراحت م یتو دوران ماهانه ات یگفتی_ اگه م

 شد. سرخ

 ماهه من. کی ی غهیچه جالب که او محرم من است.ص  و

رو فراموش کردم. اونم از خجالت سر   یخودم افتادم اصال همه چ یاعصاب سگ ادیزدم.  یمحو لبخند
 . کردیبلند نم 
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 : گفتم

 کرد.  خیهم بخور...من برم شامم  وهی_ آبم

 .. بیو غر  بیعج یهمه خجالت ها نیقنج برود از ا ریدل س هیاز در خارج شدم و گذاشتم دلم  و

 بود   ابیدورم نا  یو خجالت یهمه سادگ نیبا ا یکه تا به حال دختر  یراست به

 ! ابهینا

 ... ابینا

 

 شرکت بودم.. ری گذشته بود و من بکوب درگ یروز  دو

 .خوردمیناهارم شرکت م  یحت  رفتمیخونه نم  ادیز

 دمشی دیو خوردن شام م نیبچ   زوی م هیدر حد  شب

 بهتر شده بود. شی دگی پر رنگ

 دختر.  نیگفت به ا زادیدست مر دیبا

 هر کس ممکن نبود   یبرا  یدوران بحران نی تو ا تی ریو مد  یآشپز 

 . شهیم تی، اون که نشون داد چقدر اذ اونم

 متنوع یغذا هی هرشب

 کنم معتاد دستپختش شدم.  فکر

 کالم پس معرکه اس. یعنی نیا

 . رهیگی، دروغ چــرا ..لجم م گمیبه خودم م  نارویا یوقت

 . یخاله زنکــ  یچرتو پرتا نیمنو چه به ا آخه
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 بود. ری تغ یدختر خدا نیا

 .ادیعوض شدنم به چشم م ...چقدرمن

 داره. ری رو فکرامم تاث یحت

 متّعصب.. یدختر 

 .شهینامحرمم سرش م محرم

 ولنگو بازش!  شهیبرعکس خواهر هم درست

 ذاتشون مثل هم مهربون بود.  اما

 ربع.  کیمن درست  لیو تحل  هیتجز

 نداشت.. شیآرا یکه ذره ا یدختر  هیاونم برا  

 نداشت.  عشوه

 ناخوداگاه  رهی تو هم م اخمام

 افتم. یم رای زنگ الم ادی

 ...مکالممون

 ادیم داره

 ...امــا.خواستمیم نویهم

 اعصابم خورده؟  چرا

 دیچ ی که تو اتاق کارم پ یزنگ گوش یصدا با

 ..کشمیشاخه و اون شاخه م نیا یاز فکرا دست

 : زنمی اتصالو م و
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 _ سالم کامران.. 

 ؟ ی_ سالم داداشم..کجاش 

 _ شرکت.چرا؟ 

 !ادیداره م ی..خبر دار رای_الم

 که از شدت فشار فکم نگران شکستنشم: یدندون

 _ آره..باخبرم.. 

 .ی_ حواست باشه داداش گاف ند

 : زنمی م یپوزخند

 ن یبده هم  دی_ فقط دوتا امضا با

 ؟ ی_ متنو خوند چ 

 : گمیم کنموی م بمیو رو به پنجره دست چپمو تو ج  شمیبلند م   دمیشدن م ضیعر  یپوزخندم اجازه  به

خودشو باباش   یکه برا یباتالق ی..چه برسه متن معامله سین  شیحال  یچ یباهامه ه ی_ وقتــ
 .دمیچ

 اخم ادامه دادم: با

 سی ن  یجرم کم  نیحس یزای _ ضربه زدن به عز

  ندازمیم دی. کل صمویترخ تانمارسیبرادر تازه از ب  یخنده  دم یو من برادرانه با جان دل گوش م خندهیم
 .. نمیکاش بازنشه نب یاما ا شهیو در باز م

 ام. ره ی فقط به رو به روم خ  رونیکه کم مونده از حدقه بزنه ب  ییبا چشما 

  تونهیو حاال خشکش زده و نم کهی چی بلند و موج دارش آب م یکه از موها یبه دختر  گه؟ید هیک نیا
 قدم از قدم ورداره.
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 بود. ستادهیشک ساعت ا یب

 بود. ستادهیتمام جهان ا ساعت

 . کنمی که مسخ فقط نگاه م یبه طرف پله ها و من  دنشیبا دو اما

 بود؟ توهم بود. الیخ

 نقص... یآدم ب هی

 پوستش. یدیاون سف  با

 گوشه. هی کنمیپرت م  فمویبندم و ک  یم درو

 کشم.. یم هووووف

 خونه گرمه. چقدر

 . برمیو دو سه بار دستمو تو موهام فرو م  زنمی اوه ..کولر م اوه

 امکان نداره.. گزم یلب م و

 شه ینم داری...من حس هام بنه

 خودم بخوام.  مگر

 خودش کنه  اریمنو هوش  یطرفم زور بزنه و باهزار لوند اونم

 . شهیباورم نم ایخدا

 .رسمی دختر  دارم به مرز جنون م نیواس ا من

 برم باال.  کنمی نم اتجر

 . ادیتا ب  شمیتو آشپزخونه و منتظرش م  رمیم
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  دهیکه به زور شن ییو  با صدا کنهی سمت فر و روشنش م  رهی راس م هی کنهی اصال نگام نم شهیکه م وارد
 :گهیم شهیم

 د ی_ سالم خسته نباش

 گرفته.  خندم

 چند وقته برا خودم ثبت کنم..  نیا دیو با نسیگ رکورد

 خندهام از دستم در رفته.  شمارش

 . دمیخند دنامیتمام نخند یاندازه  انگار

 شه یمنو متوجه نم یچشم  ریز نگاه

 لپاش سرخه.  یادیز

 محرمم نبود! مگه

 . تونمی...نه نمرهی راه م کلشیکه به خطا رو ه یچشم  باز

 .ره یکنار نم  یلحظه ام اون صحنه لعنت  هی یحت

 ...آخ...اشموه

 : کنمی و لب باز م کنهیو با ترس نگام م شمیم بلند

 . خورمی_نم

 : گه یافسوس م با

 ن؟ یدوست ندار ای _ چــرا؟الزان

 _ نه..

 :گمیکه  پشتم بهشه م یو در حال بندمیکه چشم م رونی از در آشپزخونه برم ب خوامیم
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 .ستمی ن یوقت  یکنی به بعد ظهرا حموم م نی_ از ا

 فشارم یهم م یرو  ی))دندون

 دختر نه.....((((  نیا یجلو گهی... من ....نه حاال ددهیتقاضا از زن ها بع نیمن و ا از

 : کنهیباز م  لب

 من...اومدم به غذا سربزنم برم باال.  دیایم ری فکر کردم مثل هر شب د دی_ ببخش

 ؟ یدیکه اصال دورت نباشه...فهم ی_ موهاتم ببند جور 

 داد اما باز  صداش جاشو به تعجب   فیخف بغض

 محض کردو چشم گفت.  اطاعت

 امشب واقعا بس بود. یبرا

 : لمیتکس موبا یتو اتاق و صدا رفتم

 .شتمیپ گهید قهی پنج دق زمی _ عز

 دلم بزارم.  یرو کجا  رایمن...الم یوا

 رو کنار انداختم  یحرص گوش  با

زنگ باعث شد اونم از اشپزخونه   یرو صدا کنم که صدا  ای خواستم مار نییو رفتم پا رونی اتاق زدم ب از
 خارج شه درو باز کردم 

 شد   زونیگردنم آو از

 .مونی م هیمثل  درست

 

 خودم دورش کردم و گفتم:  از
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 تو.   ای_ ب

  بستمیاخماش رفت تو هم و رو به من که درو م ایمار دنیلبخندو چمدون بزرگش اومد تو اما باد با
 گفت: 

 !نجاستیه اام ک یداهات نی_ ا

 اخم گفتم:  با

 گرسنه بمونم که؟  ی_ توقعه نداشت

 زن.  هی یسالم نکرد و من چقدر خوشم اومد از سر سخت ایمار

 دورم. دمیکه کم د یز یچ

 : گفت 

 کو؟  ؟سالمتی_ زبونتو قورت داد

 طرف من برگشتو گفت:  بعد

 یی تنها کردمی...من فکر م زمیاوردم عز یرو برات م  یکی خودم   یگفتی_ م

 

 زدم و گفتم:  یاراده ا یب  پوزخند

 باال؟  می_ بر

 داشت.   شیصورتش آرا چقدر

 کنم اگه انگشت کنم تو لپش تا آرنج تو کرم پودر غرق شم.  فکر

 : گفت 

 ..زمیعز می_ بر
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 هول دادو گفت:  ایبه طرف مار  چمدونشو

 عشقم..  یبزنم برا پی ت  خوامیباال م  ارشیب -

جلو    نهیو دست به س نییام سر انداخت پا  اید ماردختر گشاد ش نیا ییایح  یاز فرط ب  چشام
 اومدودسته چمدونو گرفت 

 طرف پله ها و گفت:  دیدستمو کش رایالم

 . زمی عز  ای_ ب

دل  نیزدم که با غم روبرگردوند و من خراب ا  یبرگشتم و به زن محرمم چشمک رفتمیداشتم م یوقت
 بودم.   شینازک

 بودم؟؟  گفته

خودش خودشو برام حاضر کرد.... اما...چرا همش صورت   یدرست به گفته   رایکه اورد الم  چمدونو
 جلو چشمه    ایمار

 .شهیبار پلک زدم که بره اما پر رنگ تر م  ده

 فکرم بودم  یهمه خطا نیا رونی بود و من ح ای فقط مار رایالم  یشب جا اون

 نبود.  ایدونگ وجود مار میود اما وجودش نب  تریشک عال   یکاملش  ب شیکه با  کارها و آرا رای!المچرا

 گل فروش. یبود...مار  یمار  همش

   یساالر  ایمار و

 خسرو..  دختر

 اون.! همش

 

 گرسنه ام شده بود 3 یساعتا
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 ..نییو رفتم پا  دمیکنارم بود نگاه کردمو لباس پوش هوشیکه ب  رایالم به

 خوابش برده بود زی که سرش رو م ی آشپزخونه که شدم مواجه شدم با دختر  وارد

 رد اشک رو صورتش بود.. و

 زدم. یاما محو  نیغمگ  لبخند

 زدم آروم:  صداش

 خانم.   ای...مارای_ مار

 خورد  یتکون 

 

 انداخت.  یاخم چشم باز کردو بهم نگاه با

 و بلند شدزد یاومد سر جاش که پوزخند ناجور  شی اریکه تازه هوش  انگار

 : وگفت

 درست کنــم براتون؟ ی..چــنی دوس ندار ای_ الزان

 زده بودم بهش...  زل

 نبودم.  نجا یا اصال

 بود! یچ داستان

 گفت؟؟  یچ

 : گفت 

 _ آقا؟؟ 

 : گفتم
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 _ هووم 

 درست کنم.  یکنم؟چ  کاری_چ

 _داغ کن. 

 

 درش آوردو گرم کرد..  خچالی زدو از   یپلک

 بودم به کاراش  رهیمدت خ  تمام

 مرگم شده؟ چه

 چرا وا دادم  من

 .. دهیمن بع از

 کردم غذارو گذاشت جلوم  یاخم

 کردم ی م یحــرصمو سر اون خال  تهیاهم یبه خودم بفهمونم برام ب  یجور  هی خواستمیکه م انگار

 

 . یزار ی مونده جلوم م ی_ دفعه آخره غذا

 اخم کرد  دویگز لب

 .. یهمون موقعه کوفت کن  خواستیتو دلش گفت م دونستمیم

 شده بود خودمو خفه کردم.  یعال  انصافا

 شدم برم که رو کردم سمتش و گفتم:  بلند

 خوابش مختل شه.. یال  خوامی_ صبح سر صدا نکن نم
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...چه مرگــــم بود دونمیتو صورتش بودم نم رییتغ هی هدفم عکس العملش بود...چرا منتظره  تمام
 . دونمینم

 

 پرت کرد تو ظرفشور  زی از رو م وانویزدو ل  یپوزخند

 داد یبد یصدا

 

 شد  یحال به حال  دلم

 نشون بده..  نوینذاشتم صورتم ا اما

 گفتم:  دیدستشو گرفتم که جاخوردو لرز مچ

 گم؟ یم یو چ میرفته من ک ادتی_ انگار 

 که به دستش وارد کردم...  یگفت از فشار  یآخ آروم

 

 .  دهیترس  یمعلوم بود حساب افشیق از

 : گفتم

 .ی_ آرامشمو بهم نزن مار 

 رفته گفت:   لیتحل  یزدو باصدا  یدرد ناک پوزخند

 _ گل فروش. 

 لجم گرفته بود ارمی لجشو درب خواستیکه دلم نم نیخودم لجم گرفته بود از ا از

 برزخ. نیشم از ابکشمش هم اونو هم خودمو خالص  خواستیم دلم
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 اش بلند شد...  هیهق هق گر یصدا رونی آشپزخونه که زدم ب از

 دختر ساختن کار هرکس نبود  نیاز ا رونهیو

 من بودو بـــــس  کار

 

 بشه... ایشد تا شب نذاشتم چشم تو چشم مار داریصبح که ب  رایالم

 وقتش بود.  امشب

 مرغ شکم پر   دنیبا د  دیچ زویم  ایمار یشام وقت موقعه

 .میبردم به گرسنگ   یپ تازه

 رونی اومد ب ییدستاشو شسته و از دستشو رایالم

 و.. ستیو اصال خوشمزه ن  یو چشم و ابرو نازک کردن و اه اه چه دست پخت  یفروش بافخر

که همه جونمو   یش یو من از درون آت  بردی به تاراج م ی قیدخترو به طر نیاز وجود ا کهی هر ت  خالصه
 بود.  بیبرام عج  گرفته بود

 بود.. یخونسردو عاد شهیام هم افهیطبق معمول ق اما

 

 ( یساالر  ای)مار

 

 تذکر .. هیبار  کی

 ساکت باش... هیبار  کی

 تمومش کن...  هی
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 ادامه نده...  هی

خشک شد اما لب باز نکردو شامشو تو   خبندونشیرخ خونسرد  میکه نگفت و من چشمام به ن نگفت
 آرامش خورد  

 آزار من داشت  یتو چنته برا یز یچ هی زن هم که هر ثان نیا

 زن نبرد و جنگ بود.  بیعج

 معروفـ...   خبندونیچه برسه به   رفتیکارهاش من هم دلم براش ضعف م با

 . ی.. هه چه توقعات داغونرادمهر

 بودم هستادیا زیانداخته و کنار م ریسر به ز خفه

 بغض.  یذره ا  یبرا دادمیدل المصب نم نیو اجازه به ا دادمیفقط گوش م  و

 ترحم...  یکم

 روزها بودم.   نیمن دختر هم  اصال

 به لبش  یبا عشوه دستمال  رایکه تموم شد الم شامشون

 رو به رادمهر:  دویکش

 باال عشقـــم  ایب ریکم د هی -

 

 شدمو چنان لبمو از داخل گاز گرفتم که طعم سرخ

 شرم بود. نیهشدار ا  نیدهنم اول یتو خون

 شد و رفت طرف پله ها بلند

 رفت یو با ناز راه م دادیتمام توان قر م  با
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 نم یبرق گرفته ها برگشتم طرف رادمهر تا عکس العملشو بب مثل

 دمید یدر کمال ناباور  که

 زهی ریدش م رو ساال تونی آرامش داره روغن ز با

 .زنهی با چنگال هم م و

 ...کنهیدر باغ سبزو نگاه نم اصال

 .. باعث شد برگرده نگام کنه.دمی کش قینفس عم  هیانقـــدر آروم شد که  دلم

 مغزمو هشدار یاهویکنار چشماش و باز ه  نیو چ 

 درازتر نکن. متی از گل پاتو

 

 کم کم جمع کــردم. زویم

 که وارد آشپزخونه شد و گفت :  شستمیم  ظرفارو

 بده.  ری ش وانیل هی_ 

 گــرد شد.  چشام

 براش،  ختمیر  ریش وانی ل هی خچالیآبو بستم و برگشتم طرف  ریش

 .وانی تو ل  ختی خورد کردو ر  زی درآوردو رو م بیاز ج یو قرص   ــزیدادم دستش گذاشت رو م و

 چهارتا شد. چشام

 بکشش؟  خوادیم

 بود؟؟  یچ نیا
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 م گفت : توجه به یب

 _ زودتر برو بخـواب..کارا بمونه برا فردا. 

 .  رونی ب  رفتی م داشت

 و گفتم:  ستادمی رفتم جلوش وا عیسر

 ه؟ی_ چ

 تعجب گفت:  با

 ه؟؟ یچ ی_ چ

 . دیاری سرش ن ییآقا گناه داره دختر مردم بال هیچ نی_ ا

 چشمام بودو آروم گفت:  رهی تمام وجود خ با

 ؟ یاز پشت هواشونو دار  یگردیبرم   کننی...تو روت تف میعار  ی_ برو بچه...تو چقدر ب 

 : گفتم

 ن؟ ی_ مگه دوسش ندار

 : د یچی زمزمه اش تو گوشم پ 

 که بهش ندارمه. ی_ تنها حس 

 _ گناه داره بخدا. 

 مهربون تر از مادر.  هی_ برو کنار دا

 و رفت.  دمیکش  کنار

 . دیکشی م ری تو اتاق که کف پام ترفتم تو اتاقم از بس راه رفتم  منم

 دستمو  رو چشمام گذاشتم.  دمویتخت دراز کش رو
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 اومد.  یصداش م هنوز

 ره؟ی بودم نکنه بم نگرانش

 خندهاشون.  یکه گذشت صدا کمی

 کردن؟ ی م مست

 نداره.  یدلهره تموم  نی...اایخدا

 ... رایقهقهه الم یو باز صدا داشتیکه واقعا آدمو به رقص وا م یشاد آهنگ

 .کشهی که سرم مثل سوت قطار فقط سوت م آخ

 . گهی ...بسه ددمیگزیم لب

 گذشت و صداها تموم شد.  یساعت مین

 نشده ی ز یکه چ دادمیم دیمطلق به خودم ام سکوت

 شده.  هوشی خورده ب ادیز

 دادم دیبه خودم ام یه

 سرصدا اومد. کمی

 

 باز شد... یو بعد در اتاق من توسط شخص       

 وحشت به در نگاه کردمو بلند شدم نشستم رو تخت  با

 ورودش خشکم زد. با

 نداره. یعیصورتش معلوم بود حالت طب  از

 ن؟ یحال ا گهیم یپس چ خورهی نم هایگفته بود از اون کوفت یزر 
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 روشنش..   یطوس یو گرمکن راسته  دشیجذب سف  شرتیجلو نگام کرد ت اومد

 مهم شده بود؟  دنش یلباس پوش  چرا

 : گفتم

 آقا؟  دیخوایم یز ی_ چ

 .دادمیاما بروز نم دمیلرزیم

 کرده بودم مطمعنم مغزم قصد فرمان دادن نداشت.  سکته

 .. نیبود به زم دهیپاهام چسب  

 و خم شد کنار گوشم و گفت:  ستادیبه روم ا رو

 هنو که...  یدار ی_ ب

 الکل بود  یاز بو شتریادکلنش ب یبو

 مست نبود. نیا

 رو رنگ کنه؟  یدون یمنه چال م خوادیم

 !!! سی ن  شیمسته...حال مثال

 . دیداد؛ افتادم رو تخت و کنارم دراز کش هولم

 خبره؟؟؟  چه

 : گفتم

 .یکن بابا اتاقو اشتباه اومد ؟ولمیکن ی م کاری_ چ

 مست خواب بود: ییرایگ ت ی که در نها ییصدا با
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...کم جفتــک بزن فقط آرومم کن اروم  شمیبرات دوم شخص مفـــرد م یشیم  یعصب  ادی _ خوشم م
 . رمیشم م

 

 ازپامم؟یمن د مگه

 زده به سرش.  نمیا ادی ز یاز خوش شنیم وونهیپولدارا د گنیراست م   ن؟یا گهیم  یژلفون؟چ ای

 منظمش  یدور گردن نفسا دستش

 د؟؟ یخواب

 که!! رهیگفت م نیه؟ایچ داستان

 د؛ یکوب ی وار م  ووونهیباهاش ضربان قلبم د یک ینزد از

 کننده بود. کر

 شدم.   رهیبه صورتش خ  اری اخت یب

 چقدر بلنده! نی هاشو بب مژه

 ! کردی جذبشو ول نم کمیتو خوابم اخم داشت، چرا  یحت

 .دادیگره خورده استراحت نم  یابروها نیتو خواب به ا چرا

 گره اشو باز کردم.  دمویابروهاش کش نی شست دستمو ب  آروم

 تکونم نخوره. یبود که حت قیخوابش عم  انقدر

 شدم.  رهی مرتب و کمش خ شیته ر به

 چــرا جذابش کــرده بود. دلم پرو شده بود دروغ

 بکشم  ششی داشتم دستمو ببرم جلو و آروم رو ته ر دوست
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 من اصال... گمیمن م هیچرتو پرتا چ نیا

 

 . شدیکردم کمرم داشت منفجر م زی وا کردم و دورمو آنال چشم

 رو کمـــرم  هیچ نیخوابم برده ؟ ا یک شبید

 با وحشت به کمرم نگاه کردم و خودمو تکون دادم. شبید یادآور ی با

 فکر کرده با بالشت طرفه.  طرف

 .یدی کپ یگرفت یمارو دق داد شبیعمو ؛ د پاشو

 خواب خواب بود. دادی شدم..اصال تکون نخورد.توپ تکونش نم بلند

 بستم.  پسی و دستو صورتمو شستم و موهامو با کل ییدستشو رفتم

 کرده بود که مو دورم نباشه  دعوام

 .دادیدستور تازه م هیروز  هر

 و به طرف آشپزخونه رفتم. رونی زدم ب ییدستشو از

 .دمیچ  زویدم کردمو م ییچا

 .کنمیامروز سرحالم خودمم تعجب م یلیخ

 بد بخت افتادم آه از نهادم بلند شد البد جنازش بو گرفته.. یرایالم ادی

 ؟ یدیکامل نچ زویتو که هنوز م  ی_ داهات

 به طرف در آشپزخونه برگشتم. غی وحشت و ج با

 روحه؟؟  نیجد سادات ا ای

 اهلل..بسم اهلل  بسم
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 جلو و با اخم گفت:  اومد

 ن؟ یحس  ری ؟کوامیکنی م غی ج  غیچرا ج ی_ چه مرگته روان

 زنده بود یانگار راس راس نه

 دهن قورت دادم و گفتم:  آب

 ...دمشونی_ ند

 شه؟یم یبغل من بوده چ شبیبفهمه د اگه

 .ندازهیراه م یجهان  جنگ

 اخم گفت :  با

 ؟یها شد وونه ی...چرا امروز مثل د زی فنجون قهوه بر هی_ 

 

 گذاشتم جلوش.  ختمیفنجون براش ر هی  یدست و پا چلفت یآدما مثل

 گفت:  دویبا ناز چرخ رایوارد شد الم نمیرحس یام

 عشــــــــقم! ی_ جووون...کجا بود

 تفاوت گفت:  یب

 رفتم ورزش.  دارشدمیب ی_خواب بود

 زدم .  یمحو لبخند

 ...چـــرا؟ کردی نم نگام

 بلد بود؟عمـــــــــــــــرا خندم گرفته بود. خجالتم

 بود.  نییخوال فقط سرش پا مثل
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 ( نی حس ری)ام

 

 ! رونیپرتم نکرده ب  پای دختره خوابم برده بود ، خوبه با ت نیآروم باز کردم من تو اتاق ا چشمامو

 .ـــدمیبو کش قیتو بالشتش فرو کردم و عم سرمو

 .دیچ یموهاش تو اعماق وجودم پ  یبو

 داشت؟  یدختــــــر چ نیداشت؟ا یچ نیا

 شمیخسته نم فشیساده و شل و ول اما از توص  یو لباسا شی آرا یصورت ب   جز

 کــــردیدختر منو سرحال م نیا

 زدم که خودم موندم توش. یجوره لبخند همه

 . کنمی م ری ابرا س تو

 

 افتم یم شبمید  یخول باز  ادیتازه  شمیآشپزخونه که م وارد

 . کشمیخجالت م   شتریب

 نگاش کنم  شهیشده بودم انگار ،فکر کن روم نم  خول

 باشه. یشب تختم خال  هیدر هفته   دیکه شا یمن

 دستم بهش نزدم.  یدختره رو، حت  نیا حاال

 بهش نگاه کنم. تونمینم

 گفتم:  رای از صبونه رو به الم بعد



 ا یمار

140 
 

 شرکتت؟  یر ی_ امروز م 

 گفت:  کردیه اشو مزه مکه قهو یدرحال 

 برم؟  خوادیچطور مگه؟دلت نم  زمی_ آره عز

 اوق جانانه زدم. هیدلم  تو

 فردا برگردم تهران.  دی_من با

 چشم متوجه اش شدم که صورتش جمع شدو سخت ابروهاش گره خورد.  ریز از

 ! هویداشتم؛بگه کجا؟چقدر زود؟چرا دوس

 سکوت جون دادم... نیسکوت کردو من چشم به راه ا اما

 : را یالم

که هست حواسش به   ؟کامرانیبر  ادی..دلت ممینرفت  ایلب در هیچقدر زود ماهنوز باهم  زمی _عز
 . گهید شمیشرکته تو بمون پ 

 خرخرشو بجوئم خوادیکه دلم م  زدی با ناز حرف م انقدر

 .سی ن زونیکارا م شهی_ نم

 بود بلند شد جواب داد  زیکه رو م شی زنگ گوش یصدا

 دم یکلمه از حرفاش رو نفهم  هی یمن حت اما

 . زدی و الم تا کام حرف نم  شستیبود که با اخم داشت قهوه سازو م  یچشمم به دختر  چون

 دختر:  نیا یزمخت و رومخ یصدا  باز

 شرکت؟  یمنو برسون شهیعشقم از شرکت زنگ زدن م ی_ وا

 ...چمدونت رو ببند زودتر. کنمی روشن م نوی_ماش
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    رفت

 و گفتم:  ایسمت مار برگشتم

 _ رنگ اون رفت. 

 عالمت سوال نگام کرد؛ادامه دادم: با

 _ قهوه ساز دختر.. 

 آبو بست و گفت:  ریش

 ن؟ یندار لیم  گهید زوی_جمع کنم م 

 زده بودم بهش  زل

 .دیدزدیشده بود حاال اون بود که نگاهشو م ادیروم ز  باز

 : گفتم

 ؟یکرد  کردم؟اغفالمی م کاری تو اتاق تو چ  شبی_ د

 گرد شد.  چشماش

 داد بزنه وبحث کنه و خراب شه سرم  خواستیفقط واکنشش بود.دلم م قصدم

 فقط گفت:  اما

 ... دی_ شا

 بود   یکلمه ا هی جواباش

 آورد   ینفسمو بند م کردیتنگ م خولقمو

 که دلش بخواد با خدمتکارش ساعتها بحث کنه...  هیک

 ، فقط من  من
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 ( ای)مار

 سوار شدو باهم از کلبه فاصله گرفتن و من شاهد رفتنشون از پشت پنجره سالن بودم. رایالم

بهش زنگ   نیبرگرده واسه هم  دمیکه ترس رمی ناهار مرغ درست کردم و خواستم برم دوش بگ یبرا
 زدم

 دوم جواب داد: بوق

 _بله؟

 . دمیاش فهم  یجد  یتفاوت ول یاز لحن ب نویرو نداشت.ا شمارم

 ن؟یگردی برم ی_منم آقا سالم!ک

 کش اومد. کمی کم،فقطیکنار چشمش افتاد و لباش   نیچ  خورمیصداش خنده بود قسم م تو

 ؟ ی_واس چ

 حموم؟  رمیبگم؟بگم م یچ

 . دیبگ شهی_کار دارم م

 کار؟ ی_چ

 بود. ی تو مخ بیغر بیعج ی مرد گاه نیا هوووف

 . دمیفقط پرس یچ ی_ ه

 شه؟ی_دلت تنگ م 

 که خراب شده بود:   یشک جنسش نابه..با اعصاب یب  شیزنه؟ساقیم یچ نیا یوا

 ر؟ ید ای  دیای_ زود م
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 . یوقت دار  گهیموهاتم خشک کن جمعشون کن تا دو ساعت د ای_برو زود ب

 با تمام قوا گشاد شد  چشمام

 . دونستیم  روی از بس با زنا بود همه چ هیک گهید نیا

 ردم.قطع ک یخداحافظ  یب

 دونمینم  یچ ایشدم  هول

 قطع کردم.  فقط

 

 ورودش از آشپزخونه خارج شدم.  با

 نگاه کرد اول به موهام،خشکشون کرده بودم بهم

 : گفتم

 . دی_خسته نباش

 : گفت 

 _حاضرشو. 

 : گفتم

 _کجا آقا؟ 

 ؟ یسوال بپرس دیاز من نبا یدون ی_هنوز نم 

 داد:  ادامه

 اتاقم. ای_ ب

 خودش جلو افتاد.  و
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 اتاقش شدم مرتب بود. وارد

 ابروم باال رفت.  یتا هی

 رونیطولش داد اما با کت شلوار اومد ب  کمی؛یحرکت   واریپشت د رفت

 : گفت 

 _کروات ، بند کفش. 

 رفتم خم شدمو بستم. جلو

 اما دست گرفتمو شروع کردم.   کردمی کروات دل دل م یبرا

 :دادگفتمیکه جونمو تکون م  یورد. با وحشت و لرزشگره کنم که دستم به گردنش خ خواستم

 . خوامی_معذ..معذرت م

 که تعادل نداشتم. دیلرزیدادم انقدر دستام م ادامه

 که چشم بستو گفت:  دیدستم خورد به گردنش و باز خواستم بگم ببخش باز

 االن... نیتروقران هم رونی _ برو ب

 هو؟ یشد  یچ

 کرم پودر وسوسه رژلب داشتم کممی زدم و  یسرتا پا مشک پیت هیرفتم تو اتاق  عیو سر رونی ب اومدم

 و تمام.  یرنگ گلبه  هی

 گازو کم کردم تا نسوزه.  ری ز رونیب رفتم

 نشسته بود  نیخونه خارج شدم؛تو ماش از

 باز کردمو نشستم . درو
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 زوم شد روم   عیاما بعد سر یکرد؛اول سطح  نگام

 انداختم که گفت:  نیی پا سرمو

 _بببنمت. 

 اش.  قهیبه  شتریکردم البته ب  نگاش

 : گفت 

 _به چشمام نگاه کن. 

 کردم اخم شدو با شست دستش رژمو پاک کرد  نگاش

 دستش باعث شد قلبم نزنه اصابت

 کردم پس.  خیُمردم؟چرا  نکنه

 : گفت 

 . یباطل نشده رژلب بزن غهیاون ص ی تا وقت ادی_ خوشم نم 

 خول بود.  وا

 که محرمم بود اما... نیاعتماده باا ی ستهیدروغ چرا  ثابت کرد شا اما

 ! یپوست ریز یها  یها و مردونگ یهمه مهربون نیکه از ا آخ

 

 راه سکوت کرده بود به خودم جرات دادم:  تو

 م؟ی ری بدونم کجا م شهی_م

 کلمه: هی

 ... ای_ناهار رستوران بعدم لب در
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 جونت برو خوب.! رای گرد نگاش کردم،با الم یچشما با

 . یتیبره صفاس   خوادی خدمتکارش م با

 : گفتم

 _اما من ناهار درست کردم. 

 . ستی_مهم ن

 ن؟ یست؟هم ی_من وقت گذاشتم مهم ن

 . سی خودتو گم نکن خوب ن دنیبهت بها م کمی _عوض تشکرته؟از خداتم باشه بابا 

 کرد ی م کانال عوض یچرا ه نیبهش نگاه کردم ا رتیح  با

 حرص گفتم:  با

 کلبه.  دی_برمگردون

 زد.  دور

 نکرد یپافشار  ـهینگفت نه، یحت شهینم  باورم

 دارم من ؟  یتوقعات چه

 بود.  نی احساس تر یو ب نی تفاوت تر یمرد ب نیا

 زل زدم. ابونیمن تار و تار تر به خ  دید شدویُپر م یکه ه ییچشما با

 رو گرفتم اما قفل بود  رهیبه سرعت دستگ دیکه کش  یتکاف با

 حرص گفتم:  با

 _ قفله، 

 داد و گفت:  هیتک الیخ  یب
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 دونم ی_ م

 لطفا غذام سوخت.  دی_باز کن

 _همون قصد رو دارم. 

 رمی ؛انگار دارم تو باتالق فرو م رفتی م جیگ سرم

 قابل تحمل بود چقدر زورگو بود ری وقتا غ  یبعض چقدر

 ردم زل زدم بهشرو پووف کردم و نگاش ک  نفسم

 گفت:  آخر

 ؟ یدی_ خوشگل ند

 نگاش کردم:  باز

 . یمون یتو م نی هم ای ناهار  میبر یایم  ایزور نزن  کنمی _باز نم

 بهت پسر ،  لعنت

 که کم آوردم و گفتم:  ستادیوا انقدر

 _ ناهار خوردن با کلفتتون چقدر لذت بخشه آقا؟

 ... یو دوس داشتن  کیکوچ یها نیکج شد با اون چ  لباش

 _به تو چه.

کردمو اون  هی تک نهیبا حرص دست به س نیشعوره ا یب  یل یاومد خ یداش از کاسه در م گهید چشام
 به راه افتاد.

 . میدیرس کیرستوان ش هیبه  یک  دمینفهم 

 شدم  ادهیپ
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 شد  ادهیپ

 زد.  موتیر

 ما؟  نسبت

 ت؟ ی و رأ ارباب

 س؟ ییو ر  کلفت

 و خدمتکار؟  قربان

 ا؟ ی و مار  نیحس  ریام ای

 افتاده؟  یاتفاق م؟چهیفقط ما بود ما

 ده؟ یم ح یترج  رونی بامن ناهارو ب اشیتفاوت یچرا با تمام ب اون

 چــــرا؟

 ُپــره از چــرا شده! یلعنتــ ی کله

 روم نشسته بود   روبه

 رخ جذابه  چقدر با اون راه رفتن خوبه! نیا چقدر

 با اون بودن رو دوس داشت.  دلم

 ی خواهــ ادهیلعنت بهت که ز یلعنتــ دل

 چه مرگمه. شهیُپر م  چشمـــام

 !دونهیچه م یکســ

ردم؟  نکنه ـُ  مـ

 . ــرهیاومد؛اشاره کرد اول مــنو رو سمت من بگ گارسون
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 بداخالق! جنتلمـنه

 .دهی..اونم کوب دهیکوب

 . کی تفاهم کوچ نیلعنت به ا  خندمیم تلخ

 از اونجــا شروع شد   مشکلم

 کنار چشماش مهم شد. نیچ

 لبخندش جذاب شد. یمحو

 شد.  ری هاش چشم گ توجه

 و زمزمه کردنش:   دنشیخواب   کنارم

 '   رمی'  آرومم کن..آروم شم م

 با من. یالمصب چه کـرد د

   کنهی نگام م شمیم بلند

 بزرگ گلوم:  یاز پشت اون لقمه  کنمیباز م  لب

 _دست بشورم 

   wcبه طرف فلش  کنمیم  پرواز

 زن ی بر  دمیم اجازه

 باال؛نــُبر نفســم  ای ،نفسم ب دیزی بر  اشکام

 نکن دختــر  دق

 خواستتم بلد شو. نیا یشو فاتحه خوندن برا بلد

 تمومه؟ گنیبلرزه م دله
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 !هووم

 ؟ ین ینش ونیمنو چه به عوالهه تهمته، نـارواست ، دروغه   د؟نهیلرز دله

 می شیقاب جا نم هیتو  ما

 .میشیهم نم اندازه

 کو؟عدالت؟حکم؟رحمت؟نعمت ؟  ؟کرمتینیب یم خدا

 . یمشت ین یبیم نمی رو کن بب یچ هی د

 

 رو به روش.  نمیشیم

 . ستی ن یاز ناهار خبر  هنور

 .زنمیزل م یا شهیش   زهی. به مکنهی م نگام

 مــرد رو  نیا نی من نب نگاه

 مــرد رو  نیمن فراموش کن ا نگاه

 جون و توان دلم باتو  ایخدا

 بده..جونش بده. توانش

 مــرد نیبا ا نمونه

 . ستین نیامثال ا ستیمن ن ی نه یتنه وصله پ ی وصله

 : کنهیباز م  لب

 انقدر قرمز بود؟  یرفت ی م ی_چشمات وقت

 شخص. نیاز توجهات ا آخ
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 دروغ نگم. نپــرس

 رفت توش فکر کنم! یز ی_چ

 کرد:  هیتک زیگرفت و دستاشو به م زیاز م  هیزدو تک  یپوزخند

 _تو جفتش؟؟ 

 ندادم و به سقف نگاه کردم.  جواب

 نکردم..نکردم.  نگاه

ـ  چه  . یلوستر بزرگـ

 تر گفت:  آروم

 ه؟یچ یاش برا  هی_ زن من گر

 وقت نگاش کردم.  اون

 باز کـردم:  لب

 تو سرم.  دیعلم نکن یسادس.ه تیمحرم  هین غلط کردم.آقا زن کدومه؟تروقران م دیگیم ی_چ

 

 واقعا داغون شدم در برابرش؟  اینشون دادم؟  د؟ضعفیلرز صدام

 ساخته بود! یمن چـ از

 !کنهیاش م وونهیتشر رعدو برقم د یکه حت  یدختر بغض هی

 مـخاطبش فقط منم:   کنهیباز م  لب

 ... یدونیدختر!بسـه نفس بکش.خسته شدم من به جـات خـودت م یگردی _ چقدر دنبال مقصر م

 ادامه داد:  دویکش یق یعم  نفس
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 ندارن نترس... یی_ امثال تو تو بغل من جا

 

 ((( دمیترسیم نی..از همدمی)))و من ترس

 

   خورمی م خورهی،م  ننی چی م زیرو م  غذارو،

 خوردم؟مزه اش خوب بود؟ یچ

 ..شهیم شم،سواری سوار م  کنهیم هیتسو

 :گهیم

 کمــربند. - 

 . دیداشته باش یخوب ونه یم ی رانندگ ییانقدر با راهنما ادی_بهتون نم 

 : لمیباب م رویدلپذ یها نیاون چ با

 _ به تو چـه.

 مرد خلع سالح بودن.  نیا یجهان جلو یها  میها و گ  یباز  تمام

 . کـردی هر لحظه له و له ترم م چـرا

 خون بود خـونتر شد. دلم

 الک خودم فرو رفتم و حرف نزدم.  تو

 ! ستهیا یم

 مسابقه دو گذاشتند انگار.  ساعتها

 .شمیم ادهی.پشهیم ادهیپ
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 پر تالطم. یای رو به در ستادیشلوار ا بیتو ج  دست

 . ستمیا یم کنارش

 : کنهیباز م  لب

 !میری_ امشب م

 . سکـوت

 ! یبگ یخواینم  یز ی_ چ

 وقته.  یلیدستور شمام...خ عیجا نزنم.من مط  یسوال و حرف ب دی_ خودتون گفت 

 رخم. میبه ن کنهی م نگام

 چه خبر بود! نجای. ایاون محِو لعنت باز

 ؟ یستی_دختر..چه مرگته چرا رو فاز ن 

 مرد بود "چه مرگته؟"  نیاحساس ا تی نها

 بود. تش یمن نها یبرا دیشا

 : دیکش رونیب  بیزنگ خورد از ج  شیگوش

 _جونم.. 

 بلد بود..( گهید یک ی ی)بلد بود جونم بلد بود..برا

 خانم کوچولوم چشم. امی_چشم.م

 

 . رمی م ایفقط به طرف در بندمیم چشم

 با من چه کرده بود. یمن زبانزد بود به راست یمرد در نابود نیا بیعج استعداد
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 و صداش:  شهیم دهیکش دستم

 ؟ یغرق ش یخوای ؟میر ی_ کجا م 

 زاتو تو آب فرو رفته بودم.  ک یتا نزد من

 شک من نبودم.  یمن ب نی من من نبودم، ا نیا

 

 .نمیشیم نهیش یرو ماسه ها م  برتمی م  یعنی. رمیم دنبالش

 :گهیم

 ؟ی_عاشق شد

 .رونی ب امیاز شوک م کمی  خورمیسوالش جا م  از

 ؟ ی_چ

 ؟ یبدن دختر؟عاشق شد حی صد بار برات توض  دیبا وی_همه چ

 _آره. 

 : کنهی م هیو تک لیدستش به طرفم ما هی با

 ؟ ی_ جد

 : زنم یم  پوزخند

 برا ما حرومه؟  یفکر کرد هی_ چ

 _حرومه.

 گفت؟  یچ شمیاش م رهیخ

 _چراحرومه؟ 
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 .؟گهید یکیو عاشق  ی_زن شوهردار 

 شه یقهقهه اش بلند م یکه  صدا کشمی م یپووووف  یکالفگ با

 

 ..(( ینقطه ضعفه من  دمیشروع شد که فهم   ))مشکل من از اونجا

 :دهیو اون ادامه م شمیم رهیخ  ایدر به

 ؟ یاز عالئمش بگ  شهی_ م

 ؟ ی_ عالئم چ

 ه؟ ی..چه شکلگهی.خوب عاشق شدن دی_ سرماخوردگ 

 گفتم:  یف ی حرص خف با

  نهیچشم.. ا یگیم ری بم گهیم یچشم وقت  یگیم ایب گهی م  یجونم،وقت یگیم زنهی بهت زنگ م ی_ وقت
 عالئمش 

 

 باز تک خنده اش.  

 . کردی ..بلد بود و رو نمکردیاضافه م کی ش  یخنده هاش خنده ها ونیبه کلکس چقدر

 باش دختر.  ی_جد

 _اسم دارم.

 .. ای_مار

 : کنم ی و لب باز م رمیگیتکرار کردن اسمم از زبونش گر م  عیسر از

..چشمت به خنده یست ی..برات مهمه و براش مهم نیشی بد بخت م دونمیعالئمشو فقط م دونمی_ نم
.. چشماش  برهی .. اخمش جونته و اون اخمشو تو خواباشم با خودش مستیتو ن یاش و خندش برا
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که...،قربون صدقه هاش...تجربه نشده اما تو دلت تصورش   ییپرستشه اما شبا با زنا یای خود خود دن
نه منم تازه  ای یفهم یم دونمیتوئه.. نم هیبه ر هی نفس هد ایدن هی قشی ..نفس عمکنهیم اغوغ
 از چشمم. وفتهیاز ذهن و دلم..ب وفتهیدعا کن ب دمیفهم ی ...کاش نمدمیفهم

 نامحسوسش و صداش:  لرزش

 _تو..

 : گمیباشه خودشو م  دهیفهم دمیترس

 ؟ ی_من چ

 _تو نه..من...باز شدم دوم شخص مفرد. 

 نره.. شهی چشممو ..دلت براش نره؟م بندمی محکم م و

 منو((  دیدی))مشکل من از اونجا شروع شد که چشماش نم

 

 افته. یراه نم  نیتو ماش مینیشیم

 جهنم حس به دلم انداخت؛  نیکه ا یجهنم نیدورم کن از ا برو

 تو رو..  حس

 د؟ یافت ی_راه نم

 . می_پنچر

 !دیکن  د؟عوضی_خوب مگه زاپاس ندار 

 . ذارهیفکر کردم غرورش نم رفتی نگاهش که طفره م از

 زدم:   پوزخند

 گرفت.  شیشب شد و غذا آت  7ساعت  دی. حاال لطفا عوض کن دیجنتلمن هست  میدونی_م
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 سر داد:  یآروم  زمزمه

 . ستمی_بلد ن

 گفتم:  دمیکه شن یاز اون چرت  نانیاطم یگفت برا  یچ  دمینفهم 

 ن؟ یگفت  یز ی_چ

 . ستمی_بلد ن

 چقدربراش سخته . دونمی.مدادیفشار م فرمونو

 . دمیخند

 شدم ودر همون حال گفتم :  ادهیپ

 _ صندوق لطفا. 

 شدو در صندوق رو باز کرد. ادهیپ

 نم بارون گرفته بود . نم

 کنار چرخ پنچر جلو انداختم و تند تند شروع کردم و  کی لوازما رو با الست عیسر

 . کردیفقط نگاه م یو ناباور  رتیکه با ح  یمرد

دلش برام    یدلخوش دویبه چه ام نیبلدم؛خوب ا  نویماش  یر یزنونه پنچرگ یز ظرافتاکه ا یمن،به من به
 بره؟ 

 شد.  دیشد بارون

 رو شونه ام حس شد .. یز ی چ یجا انداختم که گرم کویالست

 .  ستادیانداخت رو شونه امو کنارم ا کتشو

 نشد و باز ادامه دادم.  یطوالن مکثم
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 دلم خوش اون باشه دلم الل باشه به نفع همه اس. دینبا

 که شد بلند شدم و گفتم:  تموم

 شد.  اهیس ن؟دستامی آب ندار نی_ تو ماش 

 آب اورد و درشو باز کرد. یبطر  هیاز صندوق  عیسر

 رفتم و دستامو شستم. جلو

 زده بود.  رونی از رو دوشم ورداشتم موهام از کنار شال ب کتو

 . زدیم رو موهام دو دو  چشماش

 گرم و خود آرامش محض..  یمحکم رفتم تو اون جا دویدستمو کش یبه طرفش گرفتم که به آن کتو

 شدنم. دهیحس کردم؛ بوس میشونی پ  یرو رو یز ی چ یفاصله گرفتم که گرم ازش

 د؟ یبوسیم منو

 عرش و فرش جاشون عوض شده! دیرو بوس   کلفتش

 و درو بستم. نی تو ماشکه نگاش کنم رفتم  نیا یازش فاصله گرفتم و ب محکم

 کنم.  هیام هد هیتونستم هوارو به ر  تازه

 حرف به راه افتاد.  یو ب نشست

 کامل سمت پنجره بود. صورتم

 نکردم..اصال  نگاش

 شم که مچ دستمو گرفت.  ادهیخواستم پ ستادیکلبه وا یجلو یوقت

 خودم خوندم  یبرا یدلم اشهد و فاتحه ا  تو

 .. رمی نم رونیداستان سالم ب نیاز ا من
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 کردم به چشمام نگاه کردو گفت:  نگاش

 . یانقدر حساس دونستمی_ نم

 قرمزم انداختم. یبه چشما ینگاه  مهین نهیآ تو

 تعجب کردم.  خودمم

 : گفتم

 .سمهیاشم...و اون رئ غهیکه از غضا ص بوسهیرو م  میشونیهوا پ  یب  یکی دونستمی_ نم

 گفت:  ادی که کم بود از کاسه درب ییچشما با

 _ نگو دفعه اولت بود! 

 _بود.

 به طرف آشپزخونه.  عیو رفتم تو خونه و سر دمیکش رونیدستم رو از دستش ب مچ

 کامال سوخته بود.  مرغ

 و ظرفاشو شستم.  ییتو ظرفشو انداختمش

 رفت باال...   رادمهرم

 باال لباس عوض کنم. رفتم

 ه حموم. رفت دادیدوش حموم نشون م یصدا

 جذبم بود.  یلباس ممکن کل نی و ساده تر نیتر گشاد

 لباس جمع کردنم.  یبه اون هول هولک لعنت

 .گهید دمیترسیم ازش

 عرف.  یکه نه فقط برا یاما دل میمحرم بود درسته
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 .دمیهنوز به آتش نشسته ام کش یشون یبه پ یبه خودم نگاه کردم...دست نهیآ تو

 زدم.   لبخند

 !ومدهیبدش ن  نیمنم واس خودش آدم شده،همچ دل

 

 ( نی حس ری)ام

 .خوابوندیو حرارت رو م  شیآت نیدوش آب سرد ا هی فقط

من رو   یحس ها  تونهینم شکسی، ه لغزمیخوددارم و تا نخوام نم شهیبرسرم که فقط ادعام م خاک
 کنه...   داریاراده خودم ب یب

 داستان؟  نیتو ا گفتی م یدختر چ  نیا پس

 !ختهیرو بهم ر می تمام انتگرال زندگ  چرا

 هوا.. رهیم شهیدود م نیا شی و منم منمام پ  ایتمام قلدر باز چرا

 نفس بکشم. کردمیفقط تقال م خیدوش آب  ریز

 .. تونمینم

 باهاش رو به رو بشه.. تی باز مارگار نمیبرنامه بچ دیتهران با برم

 و خفه شدم!  دونستمیبفهمه تمام مدت م  اگر

 ! هـاتیکه نگام نکنه؛ه یاز اون روز  امان

 .نیی پا  رمی و م پوشمیم یست گرمکن مشک  هیاتاقم و  رمیپوش م  حوله

 تو اتاقشه؛  هنوز

 اد یم یچوب یپله ها  یپاش از رو یکه صدا نمیشیم یو  یت جلو
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 : زنمی بره آشپزخونه که صداش م خوادیم

 ..ی_ه

 ورمه.لباش هنوزم متکنهیو نگام م  گردهیبرم

 !نیدختر دست اول بود، پاک تــر نیکه ا نیاز ا رهیم یمالش هیته دلم  ته

 و گفتم:  ستادیا جلوم

فردا  نی .فقط لباسام رو تو چمدون بچیدرست کن  ستیالزم ن یز یچ دمیسفارش م رونی _شام از ب
 .امشب خسته ام.میگردیبرم

 _چشم.

 بره.. کاش امشب تموم شه..کاش امشب تموم نشه. خوادیم

 . خوادیاما فقط بودنش رو م  خوادیم  یچ  ستیمعلوم ن دلم

 _کجا؟ 

 : گردهیبرم

 .. نمی_برم لباساتونو بچ 

 حاال دقت نکرده بودم.   ده؟تایدختر سف  نیچقدر ا  گذرهیذهنم م از

 امشب با تو..فقط صبحش را برسان.  ایخدا

 خودت بود.  ری _ تقص

 زده و با تعجب گفت:  زل

 من بود؟ ری تقص ی_چ

 _اون اتفاق..چند بار بگم و تذکر بدم موهاتو از دورت جمع کن؟ 
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 و شرم بود. ایح  سی دختر تند نیفرود اومد ا سرش

 همه نجابت را ثبت کرد.  نیا نسی در گ دیبا

 که شد باز حالم دگرگون شد. سرخ

 رو رفتارم نبود.   ینیتضم  گهیبا من موندنش صالح نبود. د گهید

 رو خوددار بودنم نبود.  یقسم گهی""د

 ... چیبودم و ه چیدختر ه نیدرمقابل ا من

 مجعداش..  یصاف و کم   یموها باز

 .رودیم ینفسم رو به خاموش  من

 داستان جان سالم به در نخواهم برد.. نیمن از ا ستین  یو چهار ساعته که تمام شدن ستیب نیا در

 لباساتون رو جمع کنم.  رمی_م

 . ندیتا بماند کنارم بنش  زنمیچنگ م یسمانیهر ر به

 س؟ ی ها چه عالئم نیا

 داند؟ یم یکس

 برام.  زیبر یی_چا

 . ردیگیآرامش جانم را م چشم

 آورد. ی،با آن زاپاس تعوض کردن..کم نم یاز مردانگ  یظرافت زنانه و حت از

 و همه کار و همه کس..  زی دختر در همه چ نیا

 .."زدی اول را م حرف
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 و قند.. ت ی سکویب کمی و  ییچا  وانیل هی یحاو  ینیس

 گذاشت. جلوم

 رو کشتم تا بهش نگاه نکنم. خودم

 نشد. اما

 وقت ها؟  نجوریا کننی م کاریچ مردا

 ستادم یوا خیدوش آب  ریاون همه ز من

 کردیداشت داغونم م یکرد تا اروم شم... اعتراف به ناتوان دیبا  کاریچ گهید

 خراب ترش نکنم؟  نیاز ا تا

 گرفت ..  فاصله

 فرستادم و گفتم:  رونی رو ب نفسم

 _پس خودت! 

 بود.  دایوتعجب تو چشماش پ   رتیح

 . خورمی_ممنونم آقا من نم

 بخــور..  نجایا اری برا خودت ب زی _بر

 شدیخانمانه ها م  نیا جیسرم گ شتریکه بود ب عیمط

 شد یدختر م  نیچشمام باز ا شتریب

 ..کردی م یمشت گدا زندگ  هی یهمه سال ال نینبود ا  فی!حنیبود ا یک

 برگشت   ییچا با
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 به روم نشست  رو

 .کــردی با ارزش ترش م نیو ا  گرفتیخوب که ازم فاصله م چه

 خوردم چشم ازش نگرفتم.  ییچا

 .. کردیحالم رو خوب م شیکالفگ

 .خواستــمیشدنشو م  دیو سف سرخ

 حرص گفت:  با

 ن؟ یگم کرد یز ی_چ

 گفتم:  یچ نگرفتم

 _ کجا گم کردم؟ 

 _ تو صورت من!

 واسه سرتق بودنش.. رفتیکه جون و دلم م آخ

 اعتراف به خودم بود؟ وقت

 ..نه

 ..نه

 باور ندارم که بخوام اعترافش کنم.  اصال

 دختــــر نه.. نیا

 بلند شدم و کنارش نشستم:   طنتی ش با

 _به تو چه..

 جمع کرد و گفت:  خودشو
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 _آقا برم لباساتون رو جمع کنم.

 بلند شه که دستش رو گرفتم. خواست

 کرد ی حالم رو خراب تر م لرزشش

 دختر بود..فقــط   نیا تیفقط اذ قصدم

 زمزمه سر دادم:   گوشش آروم کنار

 . شهینم ری_ د

 به من خم کرد تا نفسام به گوشش نخوره.  لیما کمی  سرشو

 رفتن دخترا عادتم بود شوازی.پدمیند یدختر  چیکه از ه یکار 

کس نداشت قسم به   چیداشت که ه یی آهن ربا هیدختر  نیکردن از سمت اونا عادتم بود اما ا شروع
 کس نداشت..  چیکه ه یاون عل

 بود:  دهیکه ترس یدختر  یکننده  وانهیرخ د میمن و نگاه کردن به ن یزمزمه   باز

 ؟ یش یم تی_اذ

 قطره اشک.. هی دنیچک

 بودم ازش  دهینگاه کردم که ند  یبه اشک  رتی با ح شدینم  باورم

 کردم..  کارشیچ من

 داشت.  یدادنش چه سود زجر 

 د.بو  ناینش  ونیگداها سر بلند تر از تو ما ع تو

 .. کردیم تمیاذ نیا

 گنگ نگاش کردم! کرد؟ی م کاری ها زانو زد جلو پام دستامو باز کردم چ وونهیشد درست مثل د  بلند
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 سرعت گرفت رو لب باز کــرد:  اشکاش

تنم   فروشمی نم کنم؛منی سر دخترونه هام.من قمار نم کنمینجابتم نه.من معامله نم نیحس  ری_ نه..ام
بود جلو   ن ییسرم پا  می.بزار اگه تمام زندگستمیرو،من نه تو رو جون برادرت نه..با من نه.من اهلش ن

  نیحس  ریکه مادرم برام داشت براورده شه..ام یپاک  یفقط سرم باال باشه. بزار آرزو ندمیخانواده آ
. برات  کنمیخودم حموم م سگاتو رمی.مکنمی م زی اسبتو با دستام تم ری استبل..ز رمی.مکنمیم  یبگ یهرکار 
بهم رحم   نی ..حس ستمین ای فقط با نجابتم معامله نکن که من کنار ب زنمی.برات سگ دو مکنمی م یکلفت
 کن.

 

 دختر.  یگفت یکــرد من رو چ وونهیهق هقش د نیآخر

 دختر  یرو از جا کند دلم

 ؟ یمثلت هست ؟اصال مثل دار  چقدر

 . دیلرزیرو که مثل گنجشک م  یبا تمام قدرت بغلش کردم دختر  فقط

 

 داغش کرده بودم. شدینم آروم

 بشو نبود،هق هقش تو بغلم کم شده بود،  آروم

 ادامه داشت. اما

 که شد ازم فاصله گرفت.  آروم

 سرخ بود سرخه ،سرخ.. چشماش

 تته پته:  با

 . خوامی م..عذرینه آقا...من چ نیحس  ری..من اصال..امدی_من..ببخش 

 : گفتم
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 ..ی_خوب حاال دماغو خودتو کشت

 بزنم... یو باعث شد لبخند محو دیدست کش  زشی به دماغ تم عیسر

 ؟یچـ هی_بگم 

 شد و کنارم با فاصله نشست و گفت:  بلند

 . نی_بله... بله بگ

 :شهیاراده دهنم باز م  یب

 اد؟ ی_ازم بدت م

 ...کنهیم  سکوت

 : گم یو م کنمی م نگاهش

 ؟ یاعتماد ی_بهم ب 

 : شهیزبونش باز م قفل

 _نه آقا..

 رو..  غهیص   یفسخ کن خوامی_م

 

که فقط تو   یو حرف شد، پر از معما، رنگ غم و اشک  د یباخت؛شک نداشتم نگاهش پـر از ترد رنگ
 چشماش بود . 

 _چشــم.

 باز کرد بخونه که گفتم:  لب

 _ اما شرط دارم. 
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 که رولبام جا گرفت.  یسوءظن نگام کرد که بازم اون محو با

 چند وقت لبام..!  نیا یناخونده  مهمون

 : گفتم

 کنارت تو اتاق بخوابم.فردا باطل کن.  خوامی_ امشب م

 زد.   خشکش

 اما خودشو جمع کرد و گفت:  یواقع یمعنا به

 _چرا.

 باز کردم بگم به تو چه که گفت:  لب

 ا!حقمه که بدونم چـر  نی_کمتر

 کردم و صادقانه گفتم:  نگاش

 چه مرگمه. دونمی_قبول کن...نم 

 که آروم شد.  ینگاه و

 

 ( ای)مار

 

.اگر  دمشی فهمیبا بند بنده استخونم م دمشیفهم ی بود که سخت م ی چه مرگمه حال دونمیمنم نم آره،
 . شدیقطعا دلش کباب م ارهی سر من م ییداره چه بال دونستیم

 کنند؟  ینگاه م یپولدارا به زن ،به چشم دستمال کاغذ نیا چــرا

 . ششیپ رهیگ کنم،دلم ی رو باز م  اخمام
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 دفن کردِن تمام من ،بس بود.. یاعتراف برا نیا

 .میستیهم ن ی!وصله رهی ،خطا گ رهیدلم گ من

 ــرگ!...بتمنیخواه بش ادهیدله ز ا،بگویب  رونی خروارها پتو ب ری شو از ز داریبفهم مغزه خاموشم ب دلم

 رفته بود! یبه خواب زمستون  بینداشت.عج یدار یمغزم قصد ب اما

 

 ..دمی از مزه اش نفهم یز یبود،از استرس چ  م،زهــــــــــرماریسفارش داد..خورد رونی از ب شام

ما ردو بدل نشــد بعد از شام    نیب  ینفسم  به شمار انداخته بود.حرف   رشیو مچ گ قیعم یها نگاه
 ظرف هارو شستم که صداش از سالن بلند شد: 

 ..گهید میبر  ای_ ب

 من گذاشتن.. نیطرف دلش خوشه به سر بر بال برمیمن!!!!من تو مرز سکته و جنون به سر م  یخدا

 

 ..میاتاقم شد وارد

 رو تخت و گفت:  نشست

 خدمتکارش بخوابه؟ شی درخواست داشته باشه پ یکس یدی_ تاحاال د

 موها کار دستم بده گفتـم:  نیکه مبادا ا کردمی موهامو محکم م پسی کل نهیی که تو آ یدرحال 

 _ اره

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی؟کـــیدی_ د

 درخواست رو از من داشت.. نی..ارباب خودم اشی ساعت پ مین هی_ 
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 کردو گفت:  یاخم

 مزه. ی_ب

 رو، رو تخت پرت کرد.منم به طرف تخت رفتم..   خودش

 

 . دمیو منم لبه تخت دراز کش  دیکنارکش

 سرش گذاشتو گفت:  ریز دستشو

 از تخت.  نییپا  یوفتی_ بپـا ن

 بودم. ده یتخت دراز کش یجا  نیو لبه تر نیتر ینگام کردم کنار  تمیموقع به

 مــرد جزو واجبات بود.  نیاز ا فاصله

 _راحتم!

 ت: گف  یخونسرد با

 که فقط موهات راحت باشن؟ یخوند غهی_ ص

 نگاهش کردم:  زیت

 م؟یتوافق کرد   نیاز ا ری_ غ

 خورد و گفت:  جا

 _ دور ورندار..کار تو فقط اعطاعِت محضه..فقــط

 

که انقدر قابل ترحمه انقدر قابل   ی ..چقدر متنفرم از خودم..از خودمــشهیتو چشمام جمع م اشک
 .هیدلسوز
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 : ــشمیاگــر نگم خفه م گزمیم لب

از دور به کفش   یکرده؟تاحاال شده تو زمستون بر  ریگ یکفش صورت  هی شی_آقا شمــا تا حاال دلت پ
که   یتو فقط مواظب ــره؟ویکه دست تو دست مادرش از مدرسه به طرف خونه م ی نگاه کن یدختر 

  یچی که کنارتون درازه جز نجابت ه یدختر  نی..انهی نب بی ..آسنهیاون کفشا تو گل نره..خاک روش نش 
 .. یکفش صورت هی ینداره.حت

 مزاحما(  نیبه ا شه،لعنتیم ری)قطره اشک لجوج از چشمم سراز

 : دهیقط به سقفه سف و نگاهم ف دمیم ادامه

همون  کشمی )دست راستمو رو مچ دست چپ مد؟یآبروتون کنن و شما شاهرگ بزن  ی_ شده بخوان ب 
  12من  ن یا د؟آقاینون خشک کپک زده بخور یگرسنگ ی..( شده از مردن برازیمحو  و غم انگ هیبخ

 .. زونِ یمن از همه گر نیا ختهی ساله اشک نر

.من شمی..که بد داغ مادیکه بد دردم م دیاز رو ظاهر قضاوت نکن دمیبه اون وهلل قسمتون م شمارو
 ساله رو دلمه..12الک قرمز   هیهستم که حسرت  یدختر 

که هوش از سر   یادکلن هیاصالح ابرو و صورت..حسرت  هیدخترونه خاص بودن..حسرت  هی حسرت
 همه ببره. 

خوب بلدم.حاال امر ،امر شماست.فردا   یل یندن و خوب بلدم،خهمه فاتحه خوندم..فاتحه خو یبرا من
 ..دمیم یفسخه امشبم جز نجابتم تن به هر کار  غهیص

 . کنمی م نگاش

 مرد فرق داشت..  نیترحمه!چرا ا یبه جا زدیتوش موج م نیشد؟چرا تحس   ینجور ینگاهش ا چرا

 : گهیو م کنهیباز م  لب

 ؟یچ ی عنیاسطوره  یدونی_م

 : کنهیو اون زمزمه اش داغونم م کنم ی و فقط به چشماش نگاه م زنی ریم  اشکام

 تــو..  یــعنی_ 
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 دندونمه. ری که طعم آرامشش ملس ز یبه آغوش  برمی که به خواست و اراده خودم پناه م یمن و

 که نشدم؟شدم؟  معتاد

 !شهیپلکام بسته م یک فهمم یوارو..... نم  وونهیعطر تنشو د  کشمیم بو

راجب من   یچه فکر  نیافتم االن ا یم  شبیحرکت د ادی. شهیخراب م اروسرمی دن کنم،یکه باز م چشم
 بازشون کنه :  ادیدلش نم  یکه تو خوابم حت  یو با اخم  لرزهیو پلکاش م خورمیوول م کمی  کنه؟یم

 _کجا کله سحر؟ 

 : گمیو م گزمیگوشه لبم رو م آروم

 _صبونه آقا. 

 . ادیصبونه خواست.بمون خوابم م ی_ک

 .!دی شما بخواب  رم ی_من م

روزا که   نی روزام هم  نی.اما من دختر همسوزونهیکرد و دلم صدا داد از اونا که دل خدا هم م سکوت
 همه اس اال من..اال من!  یکه دل بهش دادم دلش پ یکس نمی بب

 : گهیو م رهیگیکه ازم فاصله م شمیم الل

 خوابم...به  ی_پاشو بابا تر زد

..لعنت بهت  دمیو لبم رو محکم فشار م رونیب  زنمیکه باعث لرزه همه وجودمه فقط از اتاق م یغم با
 . یکن  هیاگر گر ایمار

 .. یاحمق جان..تو که بلد یبخون فاتحه اشو تو که بلد گهید االیبلدم؟ د  یگینم مگه

 ...لعنت... هیدرد که بزرگه...چرک نیفاجعه آخ از ا نیآخ از ا ادی فاتحه خوندنم نم اما

 ..ای تورو به اون مقدسات ب  ای ا،بیخوندنم ب فاتحه

 . ییسمت دستشو رمی و م زارمیتب دارم م یرو گونه  یدست
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  ریهم موفقم چون ز یبا خودم عهد بستم نگاش نکنم تا حدود شهیکه وارد اشپزخونه م نمی چی م زویم
 نظر داره.  ریحرکاتمو ز بیعج  یچشم

 : گهیبرم که با تشر م  ردنیاز آشپزخونه ب  خوامیو م  ششیپ زارم یرو م  یی چا فنجون

 _کجا؟ 

 :گمیو م  زنمیدر آشپزخونه که روبه رومه زل م به

 _چمدونم رو جمع کنم اقا.

تموم باز سوهان روح دلم   یهمه چ یمردونه  یاون صدا زارمی نم دمیحرف زدن رو بهش نم فرصت
 ... زارمیشه نم

 باهاش روش خواب بودم.  شبیکه د رمی م یبا غصه به طرف تخت شمیاتاق که م وارد

 تره! زیغم انگ هیاز گر گنیاز اونا که م نهیش یرو لبم م یلبخند  هیکه سرم اومده  ییاون همه بال وسط

  یاهایرو گهیپروا فسخه..د یب  یچشما گهیپرده فسخه...د یب یزدنا دید گهیامروز فسخه...د گهید
 خه. دخترونه فس

 فسخه. ینداره اما از نظر من همه چ ینظر اون که فرق از

 

.مثال دل اهیس شهیهم ،مثلیو شال مشک رهی ت  نیو شلوار ج ی مشک یبا مانتو  بندمی رو که م چمدون
 اه؛ یبخت برگشته ام س

 ..رونیب  ادیو اون همزمان از آشپزخونه م  نییپا برمشیو از پله ها م شمیچمدون از در خارج م با

 : گهیباال م  ییابرو با

 مادمازل؟  میریگفته بعد از صبونه م ی_ک
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 : گمیبدون نگاه کردن به چشماش م دمیکه رس  نییپا به

 نداره.. یفرق مینداره آقا هر وقت که بر ی_فرق

 رو کنار گذاشتم و گفتم:  چمدون

 د؟ ینیبش شهی_م

لم داد و منم رو به روش نشستم و  یا پوزخند معروف خودش رو مبل راحتب دویابروش باالپر یتا هی
 گفتم: 

 د؟ی_آماده ا

 حرص گفت:  با

 ! نهیشوم ای  وارینشستم نه تو د نجایمن ا یهووو یکن یمتر م وارویدرو د ؟چرایالزم  نکی_چه مرگته؟ع

 .کردی معذبم م دزدمیشده بود که نگام رو م نیکه کامل متوجه ا نیا از

 اش چشم دوختم و گفتم:  قهیخودم رو نباختم و با  اما

 د؟ی_آماده ا

 !نمیمن نگاه کن بب  ؟بهیچ ی_آماده 

 کردم و همزمان گفتم:  نگاش

 _فسخ. 

 بود.  خبندونی یو خدا  گفتیرو نم ی چیکرد و چشماش ه نگام

 ؟؟؟ یرفت نیا یچ یسواله دل من برا  هنوز

 ها؟

 بعد و گفتم:  یدل با دلم رو گذاشتم برا دردو
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 بخونم؟  م یبهش ندار یاز ین گهیخودش فسخه اما ما که د  گهیدو هفته د یکی نمونده  یادی _مدت ز

 و رو زانوش گذاشت و رو پاش خم شد: پوزخند آرنج دستش  با

 ؟ یرو باطل کن  تی محرم مچهین هی ن یهم ی_ عجله دار 

 .شبتونی_امر شما بود با شرط د

 بست و گفت:  چشم

 _بخون. 

 ما فاصله بود. نی ب ای دن هیکه رو به روم بود و  یو باز نامحرم شدن به مرد خوندم

 ...ایدن هی

 

 افته. یو به راه م زنهیرو م یو قفل مرکز   نمیشیکه م  نیماش تو

 خبر بودم . ی همه ضعف خودم ب نیدارم و لعنت به من که از ا بغض

 کلمه هی یکلمه هم حرف نزده، حت کیکه فسخ شده  یاز وقت درست

 ...هیخود خود نامرد نیکه صداش رو ازم گرفته و ا نهی از ا یبغض ناش  نیا و

 .. ستیدر کار ن یبخوابم اما خواب خوامیو بزور م بندمیرو م  چشمام

 جا دارم... یواموندم کنارشه و من توقعه ب دل

 کم نداشت.  یز یکه چ  یمرد نیعطر خاص و ا نیا دنییشه از بودن کنارش از بو   ریبزار س  

 .ستهیا یظهر واسه ناهار م 2 یساعتا

 .زنهی کلمه ام حرف نم هیو باز اون  میشیم ادهیپ و

 تنگ شه؟  یقهقهه کس یدلت برا شده
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 ؟ یاش چ مه یلبخند نصفه ن واسه

 اگه بگم دلم براش تنگه؟واسه اخمش؟ جرمه

 : کنمی م یاما مسلط شدن رو خوب باز  شمیاز دادن منو به دستم و نگاش تو چشمام هول م بعد

 _جوجه. 

 :گهیطرفش که اونم انتخاب کنه اما روبه گارسون م رمی گیو م  بندمی رو م منو

 _دو پرس جوجه با مخلفات. 

 رو! قهیست سل  نیمن دوس دارم ا و

 خوردن ناهار تو آرامش، و باز سوار شدن و باز رفتن طرف تهران و باز درد فسخ...  و

 ..آخ

  رهی طرفش با اخم به اتوبان خ گردمیتحمل ندارم برم گهید میتهران  کینزد فهممی م ناسیا 5 یساعتا
 اس و من : 

 شده؟  یز ی_ چ

 خرجم کردو گفت:   ینگاه مهین

 شد؟ یم دیبا یز ی_چ

 افتاده؟ ی اتفاق گمی_م

 نه._

 ...گهیبگو د یچ هی خوب

 د؟ی_از سکوت خسته نشد 

 _نه.
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 مرد بود!  نیکلمه حرف زدن ا هی یخدا  هوووف

 !نی تو ماش دی_پخش ندار

 .کنمی _دارم؛روشن نم 

 

 شک شکل رادمهر بودن!  یبودن؟ب  یآزارها چه شکل  مردم

 به عمارت الم تا کام حرف نزدم.  دنی اخم کردم و تا رس منم

 شم که گفت:  ادهیرو برد داخل خواستم پ نیو اون ماش میدیرس یوقت

 _اخماتو باز کن کوچولو...

 کردم و گفتم:  نگاش

 !ستمی_اخم نکردم ،کوچولوام ن

 خوشگلش بهم کرد و گفت:  یها نیهمراه با اون چ یسرزنش بار  نگاه

 اتاقم.  اریرو هوس کردم .االن بپز ب   تیفنجون  کی که ک نیی_ بدو پا 

 گرد شد خواستم اعتراض کنم که گفت:  چشمام

 _ االن؟؟

 .شدی سرش نم یمرد خستگ  نیا ینبود که من رو تو سکوتش تا کام مرگ برد؟ حت  یمرد همون

 ...کردنیرو به رو شدم که به طرفم پرواز م  یا هیو عط  یکه شدم با مهر  ادهیپ

 . رفتنی و قربون صدقه ام م فرستادنی دور بوس م از

 گفتم:  دیبا تهد دنیکه رس میقدم هی

 اگه به من بخورن.  ترکونمی_لباتون رو م 
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نگاه  وونهیشده بودو به سه خول د ادهیپ  نیهر سه که از ماش میرادمهرو فراموش کرده بود  حضور
 ..کردیم

 : یرو به مهر   هیعط

 گفت؟  یاالغ چ نی_ ا

 : یمهر 

 _زر مفت زد. 

 همانا.  دنمی حرف همانا و حمله به من و بوس نیا گفتن

 بنفشم و هوار زدنم: غی ج و

 . دی_ چندشا؛خاک تو سرتون چقدر لوس

 و اخمش:  نی فرد اون طرف ماش یمصلحت یسرفه  یصدا

 خانم هستن؟  ی_ زر 

 : ه یعط

 _سالم آقا هستن. 

 : یمهر 

 ..دی_خوش اومد

 تکون داد رو به من گفت:  ی زورک یاخم سر  با

 نشه!  رید کی_ک

 مرد.  نیبود ا یسگ اخالق ی..خداورفت

 . تی جذاب یخدا
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 که محوش بود گفت:  یدر حال  هیعط

 باهام؟  میتا صبح برم تو اتاقش نماز بخون زارهیشب م هی_ بنظرتون بهش پول بدم 

که نادر از دور   میکردم و هر سه با خنده وارد شد هیعط ی حواله  یخنده و من پس گردن  ری زد ز یمهر 
رقص نور شده  یمهر  دمیغول بد اخالق د نیبه ما کردو با لبخند سر تکون داد که من شوکه از ا ینگاه

چند  نیشدم ا زونی خانم آو  یتو خندم گرفت دوروز نبودما.نادر چمدونارو آورد تو منم از زر  رهیو داره م
 اتاقم و اتاقش..   ی شده بود حتهمشون تنگ  یوقت دلم برا

 

 تو فر گذاشتم...  کوی ک  یخستگ با

 

 با غر غر گفت:  هیعط

 دادن؟ کی سفارش ک دهیاز راه نرس یکرد یماه بردت براش حمال کی کی_نزد

 دستور و اعطاعت و تمام.  نهی_کم وز وز کن.کار ما هم

 : یمهر 

 تا من درست کنم. نی_قربونت برم خوب بش 

 گفت:  ختیری که داشت قهوه تو فنجون م یزر 

 .شهیبراش بد م  ستی ن ایدستپخت مار شهی_متوجه م

 : یبا دهن کج  یمهر 

 _مرده شورشو ببرن. 

 کردو گفت:  یاخم  یزر 

 بزار کنار قهوه اش تا ببرم. ای اگه درست شد ب ایقهوه .مار  نیایه،ب ی_کاف
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 . دیقهوه اشو بکش حاضره شمازحمت ام ی_نه؛گفته خودم ببرم تا لباس عوض کنم و ب 

 سر تکون دادو من به طرف اتاق رفتم. یزر 

 . شدیاما نم خواستیدوش آب گرم م  هی دلم

 . زاشتی آقا نم نیا ی ارونهیو

رو   کی و قهوه و ک نییو با همون شال نازک رفتم پا دمیفرمم رو که شسته شده بودو پوش لباس 
 برداشتم و قصد اتاق کردم...

 بود.  یتقه به در زدم و وارد شدم لباس عوض کرده و سرش تو گوش دو

 بود که گفت:   شیگذاشتم سرش همچنان تو گوش زیرو م   کیو ک قهوه

 .  یبر   یتونی_م

 شدم اما گفتم:  دلخور

 _با اجازه. 

 گرد کردم که گفت:  عقب

 _صبر کن.صبر کن. 

 برگردوندم و سر بلند کرد  سر

 تعجب به شالم نگاه کردو گفت:  با

 باز؟  شونیچرا پوشوند  دمیتو فازته؟من که موهاتو د ی_دختر تو چ 

 .گهید میستی_محرم ن

 چشم دوختم و گفت:  نیبه زم  باز

 ؟  می_ محرم ش
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  تمیلحظه ا یها یشاد ایازم؟خدا م؟خواستیو دلم غوغا شد گفت محرم ش  ختیر یمن دلم هر  و
 شکر..

 نگهبانا...  ی هی_آقا نادر و بق 

 کالفه و گفت:  دیکش یهوووف

 که... شهی_نم

 رو دوست داشتم. تش یشخص نیگرفته بود چقدر ا  خندم

 ته ملس بودن و خوب بودنه...   نیکرد و ا ی نیب ش یرو پ شی حرکت و حرف بعد شهینم اصال

 _بااجازه. 

 و خندم رو ول کردم.  رونی اتاق زدم ب از

 خوب.  یکه دلم خنک شد از اون خنکا اخ

 

** 

  یگفته اما من ب یشد و رفت..به زر  دیناپد کیاز خوردن قهوه و ک ست،بعدی گذشته که ن یروز  دو
 ... یخبر  یب نیخبرم و چقدر درد داره ا

 

 خودمم باورش سخته..نگرانش شدم؟ یبرا یحت

 ..خنده داره! هـه

 نبود؟  ختنامیمــرد باعث اشک ر نیا گهبه،م ی چقدر عج زادیآدم

 نبود؟  رامی تحق باعث

 کردنم نبود؟ یکلفت باعث
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 : رونیب  دیمنو از بهت کش یمهر  یصدا

 ورا؟   نیا یستی_ن

 ؟ یورام بدجور!کو عط نی_چرا اتفاقا ا

 من نگرانتم. ی.مار یکن یم  ی!حواسم هست دو روزه فقط با غذات باز شورهیشام رو م ی_ظرفا

 :گمی و م ادی.البته فقط لبام کش م زنمی م یلبخند

 ِلوِل.. یچ  ؟همهی_چرا نگرانم 

 که؟ یمرت نیبه ا  ی.نکنه دلت رو باختشمینگران م شتریلوله ب  یگیم ی_وقت

 

باشه که  دهیرو بود!چقدر حالتام تابلو بود،نکنه خودشم فهم قامیرف شیدستم پ  لرزه؛چقــــدریم پشتم
 .زنمیشک سکته رو م یب

 

 : ی دستپاچگ با

 بابا دلم کجا بود من... ی_دل چ

 ادامه بدم و گفت:  نذاشت

 رادمهر.   شی_پ

هر م ـُ  داستان رو(  دونهیم یبگم وقت  ی.. چشهی)لبام م

 : گهیآروم م ادی م رونیاز آشپزخونه که ب هیعط

 َاه. کننی نگهبانا کوفت م  نی_پاره شدم..چقدر ا

 کردو گفت:  یاخم  یمهر 
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 بار ظرف شسته. هی_گفتم که من بشورم،حاال 

 باال اومده؟ یزوم موند.. کفرش از چ   یرو اخم مهر  نگام

 گفت:  شستیکه کنار من م یدر حال  هیعط

 جون؟   ینباش.احوال مار  ری_خوب بابا پاچه گ

 و حرف آخرم رو اول زدم:  یبودم به مهر  رهی من خ اما

 نادره؟  شی _دلت پ

 شد.  نیموجود رو زم نیسرخ تر هیاز ثان  یکسر  به

 نگاه کردو گفت:  یبه مهر  رتیبا ح  هیعط

 ؟ یابونی_نــــه!!!!اون غول ب

 گفت:  عیسر یمهر 

 _دهنت رو ببند. 

 ... دمیخندیدو روز م نیبار بود که تو ا نیخنده اول  ر یز زدم

 خنده و ورود نادر و گفتن :  ری ام مثل من زد ز هیعط

 . ااهللی_

 نگاه کردو گفت:   نی.نادر به زممیدیسه به طرف در چرخ هر

 ست؟ یخانم ن ی_زر 

 خندشو نگه داشته بود ،جواب داد:  یکه به زور جلو یدر حال  هیعط

 شده؟  یز ی_نه بعد شام رفتن بخوابن.چ

 .. دیخند  زیر و
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 گفت :  میکه ما بشنو یلب جور  ری ز یمهر 

 . کنمیاز وسط نصفت م ی_عط 

 چشم دوخت گفت:  یبه مهر   قیبا تعجب به خنده ما نگاه کردو عم نادر

 داشتم از طرف آقا براشون... غامی_پ

 مثل فشنگ بلند شدم و گفتم:  من

 _به من بگو؟ 

تدارکات    نی.گفتن بهتر انین دی.خودشونم شا نجانی_آقا گفت فردا شب برادرش و زن برادرش شام ا
 .رمیبگ  رونی من از ب نیم بگالزم بود یز یبشه،اگر چ دهیکم و کسر د یب

تونست چشم بگه و نادر نگاه آخرشو به   هیبود منم زبونم بند اومده بود فقط عط  نییسرش پا  یمهر 
 بدوزه و بره! یمهر 

 تروخدا! ایب ی دار  ؟مهمونیراحت نی ..به همییایح  یب زبانیم ان؟چهین  دیشا آقا

 

 .میکرد زشیو تم میهمه به جون خونه افتاد فرداش

 .میدیو مام فقط ساب دیتدارک د یباز کل  یزر  چارهیب

 ..میو باز ادامه بد می استراحت کن4ظهر بود قرار شد تا  3 یساعتا

ـ یبود  یمـوتکا توجهم رو جلب کرد ک  ریاز ز  میگوش برهیو یصدا دمیتخت که دراز کش رو  ؟ یعن

 : رو تخت نشستم و بازش کردم  عیسر  امکیرو برداشتم و با شکلک پاکت پ  یگوش

نره،نادر تا    ادتیاما رژلب قرمز...شالم  میمال شی.آراارهی که نادر برات م یپوشی رو امشب م  یی)لباسا
 .زودتر آماده شو.( ارهی م5 یساعتا

 رو خوندم و داغ کردم.   امیمتن پ شتر یزد ده بار ب  خشکم
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 شه؟یتکس داده بود؟باورم نم  بهم

 ..دمیدیدستوراش م یفقط اخمش بود که البه ال امی طول خوندن پ در

 مـــرد؟ نیبار نزن،کم نداشت ا هیبار رژ بزن  هی

 

 .. یو کفش مشک یمشک یشلوار راسته  هیو   یکت نسبتا بلندمشک  هیکه لباسارو اورد  نادر

 ! یام..مشکــــ قهیباب سل همه

 کردم و طبق گفته اش رژلب قرمز زدم.  شیو آرا  دمیپوش

 زنگ عمارت به صدا در اومد... ی نازکمو رو سرم انداختم که صدا  یمشک شال

 .چقدر ضربان قلبم باالست؟؟دنیرس  مهموناش

 ..یو سوم  یدوم  زارمیپله م نی و ،رو اولو پام  شمیاتاق خارج م از

 عمارت.  یبه من و به در ورود یو زر  شنیم رهیبه من خ   یو مهر  هیعط

 شده؟؟  یچ

 رادمهر.. هیشب  یل یاما فوق العاده خوشگل،خ یکل ی نسبتا ه یمرد ورود

 که پشت سرشه و گل تو دستش.. یورود زن  تیو در نها برادرش

 !کنهیبرادر رادمهر مات نگاهم م رمیم  نییپله ها که پا از

 تو صورتم بود؟  یز یداشتم؟چ جذام

 شدن.  ینطور یا نایا چرا

 باز کردم:  لب

 . نی_خوش اومد
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 نه؟یی خودم تو آ دنینگاه کردن زن از پشت گل ها به من و د و

 بودم؟  من

 

 شفاف بزنم.  ی نهیی آ نیبهت جلو رفتم انقدر که دستم رو به ا با

 بود.  نهیتر از آ یلمسش کردم واقع یوقت

 بود و مات من...  خی

 بود.. یمثل من رژ لب قرمز و سرتا پا مشک  درست

 دلمو به درد آورده بود؟   بیچقدر عج نهیآ نیا

 اش:  زمزمه

 ؟ یهست ی_تو ک

 خاطره گنگ.. هیعقب تر از االن،  یل یو رفتم به عقب خ  دمیدیکس رو نم چیه

 باال.  میبر ای ب کنهی مامان دعوا م ای)_مار 

 بهش گفتم:  احرص ی

 . امیمن نم یترس ی_تو برو اگه م

 ( ت؟ی و التماسش....مارگار دنش یکوب  نیپا به زم  و

 ! ش،یمشک ی قرمزش و لباسا رژلب

 .شهیمن..باورم نم  ی مدت؟خدا نیگرفته بود ا ی!منو به باز نیحس ریخودش بود.ام کار

 : صداش 

 ؟ یهست ی_تو ک
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 : ی مهر  ی زمزمه

 _جعلل خالق..  

 :  کنمی م ز یچشمام رو ر گنگ

 ت؟ ی!مارگاریدیگذشته رو م ی_تو چقدر بو

 گفت:  تی اومد جلو و به مارگار کامران

 !کنهیم  کاری چ ریام یخواهرته؟خونه  زمی _ عز

 : گهیو م زنهیم هق

 _سوال منم هست...

  یزخم چرک  نی..باالخره اندیآ یامان م  یب میمن هم اشک ها زندی.هق هق مکشد ی ) مرا در آغوش م
و سخت ماتش   زندی ا کنار مر شیکرد.مغزم پتو  دایزد...باالخره گذشته مراپ رونی سر باز کرد و چرکش ب

 خواهرم است؟؟؟(  یبه راست  فشاردی که مرا سخت م ستیبرده ک

 

 شدن همه بهش.   رهیو خ  ورودش

 انداخت،  ری سر به ز دیفقط با نفرت نگاهش کردم نگاهم رو که د ناخواسته

 چرا انقدر زجرم داد.  دونستیم اون

 رادمهرو گرفت:  ی قهی جلو رفت و  تی مارگار

بپوشم ؟که   یامروز مشک یازم خواست ؟چرایو تو دم نزد شتهیپ ای مار هیک ؟ازیکرد کاریتو چ  ری_ام
 ..ینداشت  ؟حقینارو زد میتو به ما که خونوادت ی؟لعنتیزجرمون بد شتریب

 دستشو گرفت و گفت:  مت یبا مال نیحس  ریام
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ستارا و کامران بگم که اون اتفاق افتادو رفتم آ خواستمیجانم بابا م   ی_گوش کن به من خانم.. ابج
 خوب نبود حالش.گوش کن بهم اروم باش..  

 کامران جلو رفت و بغلش کرد. دیلرزیم تی مارگار

 امان به طرف من پرواز کردو گفت:  یب  تی مارگار اما

 تو خونش..؟  یکردی کارمی نکرد؟چ تتی)دوطرف صورتمو تو دستاش گرفت(اذ؟ی_خوب 

 نگاه کردم و گفتم:  دشینا ام یپوزخند به چشما با

 رو جمع کنم. لمیتو اتاقم وسا رمیکارها...م یل ی_خ

 دنبالم که رادمهر صداش بلند شد:  انیخواستن ب یو مهر  هیطرف اتاق که رفتم عط به

 . دیری نم یی _جا

 خودش درست پشت سرم.  یپا یصدا و

 گوشش... ری که وارد شد برگشتم و با تمام قوا زدم ز نیاتاق که شدم دروباز گذاشتم هم وارد

 .دست گذاشت روصورتش و چشم بست و فقط گفت: کردی گز گز م دستام

 بزن. کنهی _اگه آرومت م

_لعنت بهت...خواهرم بغل گوشم بوده لعنت بهت از آرزو هام گفتم..لعنت بهت.تو با من چه 
 رادمهر.  نیحس  ری متنفــــــــــرم ام ؟ازتیکرد

 

 ـکردیبرده بود چشماش سرخ بودو بهم نگاه م تشما

 باز کـرد و پچ زد:  لب

 ؟ ی_ازم متنفــر 

 گذاشتم رو صورتم و رو زانو نشستم و هق زدم. دست
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 تو صورت خودم.. دمیتمام توان کوب  با

 . رمی کرده بود حق نداشتم غرورشو هدف بگ یبد  هرچقدرم

 و اون نشست و دستام رو محکم گرفت:   دمیکوب دوباره

 ؟ ی کنی کارمیاحمق چ هی.دختری_هــــ

 سردادم:  زمزمه

  یدونستی نه..تو م  ای یروز اولت...خونت کجاس ننه بابات کجان خواهر برادر دار  یاون سواال ی_لعنت
  باورم یدختــــر خسرو ام وا یدونست یکه م  یدر صورت یگرفت یدو سه ماهه منو به حمال کینه؟نزد

 .شهینم

 کرد و گفت:  هینشست و به تخت تک  نیرو زم کامل

 .نی هم یدرخواست نفهمن کلفتم بود هی_فقط 

 ناخواسته با نفرت نگاهش کردم خواستم بلند شم که مچ دستم رو گرفت و گفت:  باز

 کرده؟ ریی تغ یز یچ  یکن یفرار م یه یکنی _چه مرگته؟چرا رم م

 قفل شدم گفتم:  یپشت فک و دندونا  از

 _اعتمادم . 

 خاکستر شدو بلند شد بره که گفت:  چشماش

 خونه خواهرت.  یاجازه داده باشم بر  ادی نم ادمی_

 مالک منه.  کنهیشک ناب بود،هنوز هم فکــر م   یبرد جنسش ب ماتم

 رادمهر.   رونی _ برو ب

 پچ زد:   نیگغم یبا مزه کنار چشمش اما با چشما یها نینگام کردو با اون چ قیو عم برگشت

 _رادمهــــر. 
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 چرا.حاال چرا خدا؟  مونهی عمارت م نی. و من خرد شدم شکستم حاال که دلم تو ارونی ب  رفت

 بگم کفـــره.  یبگم که هر چ یتو؟عدالتت؟چ ی؟بزرگیثابت کن یخوایرو م  یچ

و از پله ها   شمیاز اتاق خارج م ستی مال من ن  چکدومیلباسا ه  نیاما ا دارمیو چمدون ورم شمیم بلند
 که هنوزم شوکه ان... یو مهر  هی.همشون نشستن رو مبال بجز عط رمی م نییپا

 . کنمی و نگاش م  رمیگ یرو مبل دونفره جا م کنهی امان به کنارش اشاره م یب  تی مارگار

 یخونواده با شال و روسر  ن ی.استین یاز سرش افتاده کامرانم انگار که اصال مسئله مهم شالش
 مشکل بزرگ داشتن. 

 گفت:  دویبه صورتم کش یدست

 .شهی_هنوزم باورم نم 

 

 بود بلند شد:  ستادهیمهرناز که باال سرمون وا یصدا

 شده. دای پ  ایمار هی.خواهر افسانه انطــوری_ ماهم هم

  کردینگاه م تی به مارگار یبغلش کردم به کامران نگاه کردم با نگران  اری اخت یکردن بباز شروع   اشکام
 مرد بود.  نیا یحرف چشما نیعشق اول

ام که همچنان تو بهت بودن مثل   یو مهر  هیرفته بود آشپزخونه.عط  ینکردم..زر   ینگاه مهیرادمهر ن  به
 من..

 رو بستم و گفتم: چشمام

  یخواهر  ی ،بیگاه هیتک یب یمادر  ی،ب یپناه یب یپدر   یب  ییتنها سوزم،بایساله دارم م12_سوختم..
سر،گــرما و آفتاب ظهر و تاول زدن   هیسا یزمستون ب یبودسرما  یی!گداخونه بود گدایهم زبون یو ب
خونه   تورسر تو انبارها،مو یسقف باال یسر ب  هیسا یب  زیی بود..پا دهیکه پوس ییپام از کفشا یکفا

 ها،خرابه ها.. 
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 فاصله گرفتم و مات و مبهوت گفتم:  ازش

 گم؟ی م  یچ یفهم ی _اصال م

 و گفت:   دیهق زدو دستام رو بوس تی مارگار

 .میشد،بابا کمرش شکست،من سه ماه لکنت گرفتم ما همه تو نبودت سوخت ری شبه پ هی_مامان 

 تمام عمـــر هدر رفته ام..  یزدم،به تلخ  یتلخ  لبخند

 : گفتم

 .ی_چقدر بزرگ شد

 !یموند یفضول سابق باقــــ ی_نه که تو همون دختر بچه 

 زدم:  لب

 _مامانم؟بابا خسروم! 

 کردن:  دنیو اشکاش باز شروع به بار نییانداخت پا  سرشو

 _مامان...مامان..سه ساله که...

م...دادم رو تو گلو خفه کردم و باز هق هقم  نزن غی دهنم گرفتم که فقط ج یزدو من دستمو جلو هق
 گوش فلکو کرد کرد.

 بجز خواهرم..  دیدینم  ویداشت آرومم کنه چرا چشمام کس یسع تی مارگار

 آب اومدو به زور به خوردم داد. وانیبا ل یزر 

 ؟ ی_بابا چــــ

 :یبا لبخند محو  تی مارگار

 _خوبه. 
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 زدمو گفتـم:  یتلخ  لبخند

 _هنوزم اخموئه؟ 

 جواب داد:  کامــران

 _به شــدت. 

 گفت:  تی مارگار

 ...ی_بابام به اون خندون 

 توجه به بحث گفتم:  یب

 ن؟ی_چــــرا دنبالم نگشت

شدو گفت از تهران  دیشد شینفس تنگ  گهی.مامان دمیسال به کوب گشت 4ا؟ یمار یگیم ی_چــــ
 . میبر

 .. یکه نبود یاما نبود میبابا به کوب دنبالت بودن.گشت یحال آدما نیا با

 

 دادم و رو کردم سمت کامران:  سرتکون

 منو خوشبختش کـــرده باشه! ی مهین  دوارمی_ام

 گفت:  دویخند کامران

 .میشیسه تا م میکه دار می_انقدر خوشبخت

 سرخ شدو گفت:  تی همه ساکت شدن و مارگار هوی

 _کـامران... 

 رد گفت : گ یبا چشا  رادمهر
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 _تروقران؟ 

 بلند شدو بغلش کردو گفت:  نیحس ریسرتکون داد و ام کامران

ـ   یکه باباش تو ی_ جــونم اون بچه ا  .عموش منه جنتلمن!یجذابــ

 گفتم:  تی و من با مهر به مارگار هیبق دنیخند

ه  ..مراقب تولهینعمته خاص بیرو برات کامل کرده مادر شدن عج ی_ خدا دوست داشته که خوشبخت
 خاله باش.  ی

 رو بغل کـردم.  تی مارگار منم

 یهاله  هیبوده که چشماشون با   م یزندگ ی هیپا شهیهم ق یاورد و من چشمم به دو رف وهیخانم م یزر 
 شده بود. نیاشک عج 

 رو به رادمهر:  کامران

 تو؟ ی_چرا بهم نگفته بود

 تفاوت گفت:  یب  رادمهر

 ندارم به شما شام بدم.   امفتی.وگرنه من پول زیاسمش؟؟آها همون سوپرا هیچ ای اسکول باز نیا

 گفت:  تی مارگار

 .کنهیشام دعوت نم  یداداشت واسه دل خوش نی_گفتم ا

 درست کردو گفت:  نشو یخم شدو آست  کمی

 کـــردم؟  دایپ تویخواهر افسانه ا ی_ناراحت

 . دیبلند شدو جلوهمه لپ رادمهرو محکم بوس تی مارگار

 مهر گفت: راد که

 .ت ی _چندش نشو مارگار
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 کامران گفت:  که

 _خدا بده شانس! 

 نشست و گفت:  دویکامرانم بوس  عیسر تی مارگار

 _ازدست شــما. 

 با بغض دستشو تو چال لپم کرد گفت:  تی که مارگار دمیخند

ـ   . یشیناز م یخند یم ی_هنوزم وقتـ

 گفت:  هیکردم و اشکام باز اومد که عط  بغلش

 ه؟ یبازم گر ی_بسه مار 

 ازم جدا شدو گفت:  تی مارگار

 ؟ یکــنی نم ی_معــرف

 

 زدم و گفتم:   لبخند

 .  میو مهرناز،باهم بزرگ شد هیمنن.عط  یساله 12 یخونواده  نای_از بس هول شدم خب،ا

 : یمهر 

 _من مهرنازم.

 : ه یعط

 . ه،خوشبختمی_منم عط

 کـرد.  یزدو باهاشون خوشو بش  لبخند

 به طرف رادمهر برگشت و گفت:  تی مارگار
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 ــکرد؟ یم  کاریچ  نجـایدوماه ا یکی  نی_خواهر من ا

 لب باز کرد حرف بزنه اما من شروع کردم:  نی فقط به من نگاه کردو من به زم نیحس  ریام 

مشغول شدن منم امروز فردا منتظر پست بودم که شمارو بهم   نجایدنبال کار بودن ا یو مهر  هی_عط 
 رسوندن.

  یچشما بود با سر اشاره نا محسوس نیحرف ا نیاول رت ی چرا بعد حرفــم نگاش کـردم.ح دونمینم
 کنه. دییکردم تا تا

 گفت:  رادمهرهم

 خواهرته. دمیکنم.که قسمت االن شد.از شباهتش فهم یمعرف  یجور  هی خواستمی_بله بله.م

 با اخم به هم نگاه کردن،  یو مهر  هیعط

 شن.  الیخی تکون دادم که ب یسر 

 کردی.اما کامران با شک به رادمهر نگاه مــخواستمیم نوی اما انگار باور کردو من هم تی مارگار

 : گفتم

 م؟ یبر شهی_م

 .دیبگم رنگ رادمهر پر تونمیم ت یقاطع به

 ام گفت:  یزر 

 . یدون یعالمه غذا پختم،خودت که م هی  کنمی خواهش م  ای_مار

 زدمو گفتم:   لبخند

 _بعد از شام.چشم.

 : یبا دلخور  هیعط

 گه؟ید یش  الیخ ی_مارو ب
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 . نمیبابامو بب خوادیخوله،دلم م  یگیم ی_چ

 گفت:  کامران

 . زننیبهتون سرم  انیباالتره،م ابونی_بعله،خونه من سه تا خ

.. 

 خاطره..  یکل  رن،ویگینم  یعروسکه بخاطر بچه  نیگفت و ا  شیاز نامزد تی مارگار

 کرد که کامران گفت:  هیبس گر از

 خانمم...   خوامیرو نم   زهی که مامانش همش اشک بر ی_من بچه ا

 بود.  دنیقابل فهم یکه به راحت یدوس داشتن نیبه ا زنمیلبخند م  قیمن باز عم و

 بود!  شیکه سکوت کرده بود و فقط سرش تو گوش یرادمهر 

 

 بشه،  یجان ی و کمتر ه  رهیخودشو بگ یجلو  کردی م یسع تی مارگار

 که دستم تو دستش بود گفت:  یدرحال 

هست،مبله ام  یمتر 200,250 بایواحد ساخته شده به خواست من،تقر هیعمارت ما   ی_طبقه باال
ـ  یا یب  خوامیهست،ازت م ـ  یاونجا زندگـ  !یکنـ

 ـکرد، یکامل به ما نگاه م تی مام گـرد شد و به کامـران چشم دوختم که بارضاچش 

 رفته بود،   شیتو گوش قیرادمهر که عم  بعدم

 عمارت بود!   نینموندنم تو ا ایکه واجب تر از موندن    یداشت اون گوش  یچ

 همــزمان گفتن:  یو مهر  هیعط

 _نـــــه
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 گفت:  دویخند تمیمارگار

 . ـدینگــران نباش  میزن ی_بهم سرم 

 ادامه داد: نطور یرو به من کرد وا تی مارگار 

 _بعد از شـام چمدون ببند. 

 کدوم مال من نبود. چیها!اونا ه لهیزدم،کدوم لباس ها و وس   پوزخند

 رادمهر سر بلند کـردو گفت:  هـوی

 خانــم چند لحظه.. دی_ببخش

رف زدنشو اما بلند شدم و اون به طرف  با احترام با من ح  ینطور یمن بودم،عادت نداشتم ا مخاطبش
 پله ها رفت و منم به دنبالش.. 

 .. سـتادمیرو تخت نشست و منم سر پا رو به روش ا میاتاقمو باز کرد و وارد شد در

 باز کرد:  لب

تو   ی،) پاهاشو صاف کرد ودست ـخورهینم  یبه درد کسـ نجایا یز یچ گهیببـر د یالزم دار  ی_هرچــ
الزم   یمدتت،هـرچ  نیبرگشت،(حقوق ا هیو به حالت اول دیکش رونی ب  یرتشلوارش کردو کا  بیج

 بخر.  یداشتـ

 گفتم:  شهیعادت هم  به

 آقا. ی_مرس

 زدو گفت:   یکامال مصنوعـ  لبخند

 _ آقا نه،همون رادمهـر. 

 مـرد با من چه کــرد(  نیداشتم و فراموش کردم ا مــری)و من الزا

 که مچ دستم رو گرفت.   رمی نگفتم،دست دراز کردم کارت رو بگ یز یچ
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 سر داد:  زمزمه

 !گهی_و سه نکته د

 شمیچــرا خراب نم دونمیو لعنت به من که رسمـا احمق شدم و نم دیگرفت دلم لرز شیدستم آت مچ
 مدتـم! نیا یها یتمام خراب یسر باعث بان 

 

 : زنهی دوخته بودم باز پچ م نیمکه به ز یچشمام رو چشم  نهی رو خم کرد تا بب   سرش

 _نگـام کن،تا بگم. 

 وقته کردم. یل یکه اعتراف به تک بودنش رو خ شهیم ییو نگاهم محو چشا  کنمیبلند م  سر

 :دهیو بم مردونه ادامه م  رای گ یباهمون صدا  باز

 کردم.  یحرمـت  یو ناخواسته ب یهست  یک دونستمیکه ببخش که م نی_ اول ا

 دور آخــره(  نیدلم،ا نی)محـــکم بش 

 . دیاونم خط جد یاون گوش یزن یخونه کامـران به خودم زنگ م  یداشت ی_کار 

 ( ز ی رو م  کردی م یخودش بهم دهن کج  یدوست داشتن  یگاز زده  بیدرست مثل اون س یگوش هی)

 باز کـردم:   تیلب به شکا 

 _آخـه...

 ادامه بدم:  نذاشت

 هست بزار تو چمدونت.  تو کارتونش ی_ شارژر و همه چ

  ازین ژنی با اکس دایکه شد رونی کردم و خواستـم برم از اتاق ب  یتشکر  ریدستمو ول کرد،سر به ز مچ
 داشتم،اما لحظه آخر برگشتم و گفتم:

 شد؟  یچ ی.سومزی سه چ ی_گفتــ
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مرد   نیا یلبخند زورگ  صیکه سخت استاد تشخ یشد اونم توسط من دهیباز د یدوس داشتن  محو
 بودم.

 فرو کرد:  بیباز کردو دست تو ج لب

ـ   ی_ موهات...حق ندار   . یکوتاشون کن

  زنمیم رونیتموم شد.رسما قلبم هدفش بود از اتاق فقط ب 

 ن؟ یبامن حس ی کنـی م کاریچ

فوق  یمدل،لباس و غذا نیآخر  ی،گوش یپولدار  یقشنگ یایچه رو گمیو م زارمی م بیرو تو ج  کارت
 وقت..  چیه میر یقاب نم هیوقت تو  چی که ما ه نیقشنگ تر ا ایالعاده..و از اون رو

 به ما ملحق شد،   نمیربع بعد از من حس  کی

که فقط با   ی و رادمهر  شکستیکامران م یکه هرازگاه یهشت نفره صرف شدو سکوت  زیکه دور م  شام
 خوره؟ ی نم یز یکرد،چرا چ  یغذاش باز 

 : کردیم  یقرار دادنم توسطش فقط ضربان قلبمو دستکار  مخاطب

 خانم نمکدون لطفا..   ای_مار

 ؟ یناراحت  یچشماش خوند،از چــ نیتو ا شهی رو م  یفقط ناراحت میش یتو چشم که م چشم

 خی یو دستا خورهیدستامون بهم م یفقط لحظه ا یلحظه ا  یو برا  رمیگیرو به طرفش م  نمکدون
 . لرزونهی..و وجودم رو مزنهیم شمیزدش آت 

 بود.  نایاز شام صحبت سر شرکت و ا بعد

 بدونـم بابام خالفکاره!؟ خواستیم دلم

 که با من من گفت:   دمیپرس  تیسوال رو از مارگار نیبا چشمام ا 

 .. ای_مار
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 من نذاشتم ادامه بده: و

 .دمی_فهمـ

 تاسف تکون دادم که کامران منو مخاطب قرار داد:  یاز رو یسر 

 خانم خانما.  میکم کم بر  دیحاضر ش  دی_بر

 گفت :  تیزدمو مارگار  لبخند

 کمکت.؟  امی_ب

 . ی_حتما مامانــ

 زدو گفت:   یقیکامران لبخند عم  

 خانم طالم،مواظب خودت و نخودم باش. ادهی_پله ها ز

 رادمهر:  یلحظه آخر صدا و

 تو.  یچقدر هول  ینگرفت  یخشک نشده عروس  تتونیمهر محرمهنوز  سی_دهن سرو

ردم.  یکه سرخ شدومن  یتیمارگار ـُ  که مـ

 .. دادمیکوتاه اما مهم جواب م دیپرسیازم سوال م تی . مارگارمیکم کم جمع کرد هردوباهم

 جمع شد.لباسام که خوب بود شالم که داشتم.  یبود که همه چ کی یساعتا

 برد. نییشدو چمدونارو پا  داشیبا دو چمدون که نادرم از پله ها پ میدر خارج شد از

 اومد. یاشکاشون م یو مهر  هیعط 

 :  یمهر 

 م؟ی_پس ما بدون چوپانمون چه کن

 و زدم تو سرش و بغلش کردم.  دمیخند



 ا یمار

201 
 

 

 ت مواظب خودم و بچه ها باشم. ازم خواس  ختیریکه اشک م یام درحال  هیعط

 کردم سمت نادرو گفتم: رو

 آقا نادر.   دی_زحمت دادم ببخش

 بود. فمونی،وظ خانم   هی_چه حرف

 و گفت:   دمیام به طرفم اومدو بغلم کردو چند بار بوس یزر  برگشتم

 .شهیگرفتم دختر دلم برات تنگ م ادی  زایچ یل ی_ازت خ

 . نطوری_منم هم

 کردم و گفتم:  نیرحس ی به ام رو

 ممنون.  ی_لطف کـرد

 تکون داد و فقط نگام کرد.  یسر 

 و کامران استارت زد. میشد سوار

 عمارت بود،  نی از عمارتش ُبرد و من فکر و ذهنم تمام ا منو

 از بچه هارو انتخاب کرد. یکی د ی.شابندهی کرواتش رو بندکفشش رو م یکنه؟کی م دارشیب  یفردا ک از

 بگم؟تو سکوت تو الک خودم فرو رفتم. یچ

 ( نی حس ری)ام

 نه؟ یاز ا ریخدمتکار نبود مگه غ کی که بسته شد خونه تو سکوت مطلق فرو رفته بود فقط  نگی درپارک

 .رهیگی خودم از همه لجم م از

 : گهیم یزر   رمیکه به طرف پله ها م یدرحال 
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 _آقا؟ 

 : دهیو ادامه م گردمیبرم

 د؟ یدرنظر دار یخدمت شخص  یرو برا  ی_از فردا چه کس

 کس.  چی_ه

 رو..  یکس  یعنی_

 : خورهیاز کجا آب م  دونستمیکه نم یادامه بده و با کالفگ نذاشتم

 ندارم.   یبه خدمتکار شخص ازی خانم ن ی_نه زر 

 تکون دادو رفت.  یسر 

 . ترکمیخودم رو آروم کنم وگرنه تا صبح م  دیبا

 . دارهیشب بود اما اون ب میو ن کیرو ورداشتم ساعت  یگوش

 : کردم ی تحمل م  دیمثل سوهان رومخمه اما من با صداش

 سالم عشق من. مهیشمارش رو گوش  یک نی_بب 

 تفاوت گفتم:  یتوجه بهش ب  یب

 خونم.  ای_امشب ب

 بلندو مستانه.دراتاقم رو باز کردم و وارد شدم و روتخت خودم رو پرت کردم ادامه دادم: دیخند

 . یساعت فرصت دار  کی_فقط 

 _اوه اوه.اومدم چشم.

 آروم شدن بود. یکه فقط برا  یدختر  یباز قهقهه  و

 نوع دختر!   نیبودم از ا زاری من ب و
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 گذاشتم میشون یرو به کنارم پرت کردم و دست رو پ یپوزخند گوش  با

 زمزمه کردم:  و

 ؟ی کنی لج م یدار  ی_با ک 

 

** 

 با حرص گفتم :  ازیبودم رو به ن کالفه

 _پاشو بندو بساطتو جمع کن. 

 : کنمیم یشوخ  کردیکه فکر م  ازین

 صبح کجا برم.؟    3االن،ساعت  ختهیبهم ر هاتی چ ی پ میس زمی _عز

 و گفتم:   دمیرو پوش رپوشمیز

 شدنم.   داریفردا صبحم گورتو گم کن قبل از ب ی_گمشو تو اتاق بغل

 گفت:  رفتیم رونی که از اتاق ب یحرص بلند شدو به طرف لباساش رفت و در حال با

 ...یتو احساس ندار   گنی_راست م

 تر شدم. یشم اما انگار وحشـــ هیتخل  کردمی رفت و من کالفه تر از قبل رو تخت نشستم.فکر م و

 .دمیاتاق قدم زدم و قدم زدم که روشن شدن هوارو دتو  انقدر

 تو فضا زدم.  کمی برداشتم و  اسویرفتم و عطر   زیطرف م  به

 . دمیبو کش  قیعم

 و قهقهه زدم.   دمیهوا لبخند زدم و خند یبود.. ب  نجایا انگار
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  نمیبی م کنمی.چشم باز م کنمی خودمو درک نم فهممیشدم شک ندارم زده به سرم.حالمو نم  وونهید
 گل فروش" ی"مار  خوندمشیکه م یمحتاجم به دختر 

 

 ( ای)مار

 خونه رادمهر..  یعمارتش بزرگ بود اما نه به بزرگ میدیزودتر از تصورم به خونه کامران رس   یلیخ

 

 اومــد. یپارسشون م یمثل خونه رادمهر دو محافظ گنده دم در و دوتا سگ که صدا درست

 و باران. دیمج نطوریبغلم ماچم کرد هم دیخرس گنده پر الدیم میاومد نییکه پا  نیماش از

 با تعجب:  تی مارگار

 شون؟ یشناسی_م

 من جواب داد: یجا کامران

 _دوستاشن خانمم. 

 شده بود گفت:  زونیاز گردنم آو کردویکه باعشق نگام م نطوری هم باران

 توئه! هیشب یلیخانمــه خ نینگاه،ا  ای_مار

 : گفتم

 وروجک.  مهی _ابج

 گفت:  دیمج

 خانمه؟  نیهم تتیمارگار  یآبج ی_ناموسن؟آبج 

 _بعله آقا. 
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 به کامران کردم و گفتم:  یخوب بود،نگاه یل یوعض بچه ها خ  سرو

 _ممنونم بابت بچه ها.

 زدو گفت:  یق یعم  لبخند

 خواهــر زن! کنمی _خواهش م

 گفت:  الدیم

 ؟ یچ  یو مهر   یعط ؟پسی بمون ی_اومد

 و به طرف خونه برد گفت:  دیکه دستم رو کش یدر حال  تی مارگار

 بهمون.  زننیسر م  مونه،اونمی_م

  تی صداش زدن اومد و چمدونامو برد طبقه باال خودمم خواستم برم که قبلش مارگار  دریکه ح یمرد
 اومد سمتم:

 !ادیزنگ بزنم پدر ب  خوامیشو م داری_صبح زودتر ب

 تکون دادمو رو به کامران گفتم:  یسر 

 باران باال بخوابه امشب؟  شهی_م

 گفت:  الدیگفت و م یآخ جون باران

 _مام که دسته خــــر. 

 گفت:  تی مارگار

 . دینی بی _هرروز همو م

  یرزم میخرجشون کرده و داره بچه هارو تعل  یکامران کل دمیشد شب باران با من بخوابه.فهم قرار
 ..  نایمخصوصا باران رو واسه محافظو ا دهیم

 خوابم برد.   یچطور  دمینفهم
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  سی و دوتا اتاق و سرو  یپرده سرتاسر  هیو  یو یت هیسه سالن بزرگ داشت با دو دست مبل و  باال
 . یبهداشتـ

  ییغرق خواب بود.بعد از دستشو باران

  اطیز داخل ح کردم.ا   داریو بارانو ب دمیپوش  یخونگ  یشکالت یشلوارقهوه ا  زیکردم و بل یم یمال شیآرا
 رفت و آمد کنم.. نجایفعال از ا دمیم  حیعمارتم پله داشت از بالکن اما من ترج 

که کال   یکی  کردنی و با تعجب بهم نگاه م گفتنیخدمتکارا مشغول بودن هرکدوم خوش آمد م نییپا
 گرفت،  ی ض عو تی منو با مارگار

 .میشد  یآشپزخونه بزرگ  وارد

 زی...چه میپر بود از همه چ یحساب  زیصبونه منتظر من نشسته بودن م زیو کامرانم سر م تی مارگار
 . یصبونه ا

 کامران بلند شد:  یکه صدا دمیرو بوس تی شدم و مارگار خم

 . کنمی_کم کم احساس خطر م

 

 : تی مارگار

 . ای نبود ی_حسود

 گفت:  باران

 نم؟ ی_منم بش

 با لبخند گفت:  کامران

 _البته مادمازل. 

 رو به من کردو گفت:  عی سر باران
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 _فوش داد؟

 خنده.  ریز میخودم رو کنترل کنم همزمان همه زد  نتونستم

 جور احترامه. هی زمی_نه عز

 .میو صبونه خورد  نشست

 وارد شدو گفت:   یلقمه تو دهنم بود که خدمتکار   نیآخر

 دن.آور فی_خانم آقا تشر

 ردو بدل کردو رفت.   تی منو مارگار  نیب  یجی گ ینگاه بعد

 سال؟12کـرد ،پدر اومده بود بعد از   ری تو گلوم گ لقمه

 .میرفت  یو به طرف در ورود میدستم رو گرفت و هردو بلند شد تی مارگار

 پشت سرمون اومد. کامرانم

 رخش.  میکنار لبش،ن  پی پ ی! کت شلوار دوددیسف دهیبلند و بسته شده با کش ،سف یمو

 ام!  یمرد زندگ نیتر  ی.دوست داشتنیهم اخمو و جد هنوز

 از دستش افتاد پیو خشکش زد،پ سرچرخوند

 .. داریب داریبود ب داری بود که حاال ب یدستور مغز  نی کردن اول پرواز

 بود، ای پرواز دن نیتر نیری به طرف پدرم ش  پرواز

 .کردیو کامرانم آرومش م هیطبق معمول گر تی مارگار

 چند قدم بلند به طرفم برداشت و من فرو رفتم تو آغوشش.  پدر

 سال؟ 12بعد از   پدر

 محکم بابام داده بود. شهیبه تن هم  یعطر خاص پی!با تتون پیقهوه ا لی،دانهیشگیعطر هم همون
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 . دمیاما محکممو با تمام وجود بو کش ری ..پدر پدمیکش بو

 بابا:  ی زمزمه

 شده! دایپ  ،دوردونتینازلـــ یی_کجا

 ..د یکه ند دیکه مادرش رو ند یهق هق دختر  و

 بودم.  دهیند  سیوقت اونو خ چیبودو من ه  اچهیکه در ییکردمو زل زدم تو چشما سربلند

 باز کرد:  لب

 دختربابا؟  ی_کجا بود

 سر دادم:  زمزمه

 دختـر.   گاههی_دور بودم ازت تک 

 ت: پاک کردو گف  اشکامو

 منو آرامش بابا؟  یدی_بخش

 پاک کردمو گفتم: اشکاشو

 دختر. یسخت گذشته  یسالها نیتمام ا یوقته،مرد قو یل ی_خ

 .  خوامینم یز یچ گهیخدا د  ری جونمو بگ حاال

 و بابااونم بغل کرد.   کی اومد نزد تمیمارگار

 

  تی مارگار یکه باعث تعجب کامران و حت  زدیو لبخند م  زدی بابا انقدر بهم زل م میمبل ها جا گرفت رو
 شده بود.

 ییدهنش گرفت و به طرف دستشو یدستش رو جلو  عیسر تی که قهوه تعارف کرد مارگار خدمتکار
 رفت. 
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 نداشتم پدر خبر نداشت.  شک

 : ی خی با لحن توب کامران

 خونه قدغن؟  نیقهوه تو ا گهی_مگه نگفتم د

 ارم؟ ی ب ی_آقا پس چ 

 زد: داد

 حساسه.   تیمارگار ینیب یبجز قهوه نم   یهر کوفت نویکاپاچ  ییه چانسکاف دونمی_چم

 هم بودن. هیشب  ب یعج دمیرادمهرو د یلحظه ا یبرا

 هواشو کرده بود. دلم

 گفتم:  کردی به بابا که با تعجب به کامران نگاه م رو

 بابا.  ن یشینوه دار م نی_دار

 باز گفت:  مهین یبا دهن   بابا

 ؟ ی_چــ

 . نیدی_بعله درست شن

 و رو به منو بابا:  وستی به ما پ  تی انداخت و مارگار ریسر به ز کامران

 د؟ یکنی نگام م ی_چرا اونطور 

 رو به من گفت:   بابا

 ؟ ی_تو ازدواج کرد

 ام اره ازدواج کرده. گهی_نه بابا اما اون ُقل د

 شد.  رهی خ ت یباز به مارگار  بابا
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 دنش انداخت و گفت: سرخ شدو کامران دست دور گر تی مارگار

 بد،خانمم خجالتش اومد. ی_مار 

 لب باز کرد:   بابا

 _ مبارکته بابا  

 به کامران:  رو

پدر  هی  تی.از االن مسئولیایشرکت ب   یحت  خوامیدنگ حواست به زن و بچه ات باشه نم شی_ ش
 کن!  نیخوب بودن و خوب شدن گردنته.تمر

 بود به پدر نگاه کردو گفت:  یاز چ یناش دونمیبا عشق  و احتـرام فراوون که نم کامران

 _حتما رو چشمام جاشونه.

 

 

 

 

 → فصل اول∞∞ انی ∞∞پا←

 

 یاونور پارچه رو از رو نوریباال و ا نیی بعد از دوساعت پا  بردی خوابم م  شگریدست آرا ریکم داشت ز کم
 برداشت و باذوق گفت:  نهیآ

 !ین یرو بب یفرشته آسمون یتون ی_حاال م

 چشمــام گرد شد.  هوی دادمیزنه لقب اسگول و شادو م نیکه تو دلم به ا  یدر حال نهیسمت آ برگشتم

 .کنهی نگاه م نهیداره منو برو بر تو آ هیک نیا
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 خودمم؟

که اصال  یو دختر  یپوف د،دامنی بود دور کمرشم پر مروار یدوز  دیمروار ناشی که آست یزرشک   رهنیپ
 .. شناختمشینم

سفارش داده  یفرانسو یگفتم لباسو به گفته خودش از ژورنال ها نیآفر  تیمارگار ی قهیدلم به سل تو
 بود،

بلند شده  یحساب  یمحاصره کرده بود.و مژهام به کمک مژه مصنوع یخوشگل  یاهیس چشمامو
 همه عوض کرده بود! نیبود که منو ا  یچ نایبود.اصال ا

 ..رهی ت یو رژگونه آجر  رژلب

 مجعد شده بود. نشیبلند و لختم ساده دورم بود فقط پا یموها

 سرم تا اونطرف سر فوق العاده بود. نطرفیکه از ا نیتاج تمام نگ   تیدرنها و

 : یکردم سمت خانم رستم رو

 _ممنونم واقعا ممنون.

 زدو گفت:  یلبخند

خانمم   ت ی کم کم جمع کنم مارگار گهی.من دکمونهیکوچ ی فهی .وظ  دییما  شما دختره بزرگ  دیی_نفرما
 .رسنیمهمونا م گهیکه قبل شما آماده شد االن د

 داخل شد تیزدم که در باز شدو مارگار یلبخند

 گفت:  دویکش یخفه ا غی ج دنمید با

 عشق من. ی_چه ماه شد

از من نداشت اما تمام موهاشو   یدسته کم  ششی.آرادشیمن تنش بود اما سف رهنی مدل پ درست
 فر کرده بود. 

 . زمیعز ی_توام خوشگل شد
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 اومد جلو و دستامو گرفتو گفت:  تی مارگار

 خوبه. یل ی.خیچقدر خوشحالم که هست یبکن  یتون ی_تصورشم نم

 زدم که گفت:   لبخند

 کشمتون. ی.نپره بغلت که مستمای بفهمه من ن نهی لبخند بزن تا چالتو بب عی_کامران اومد سمتت سر

 خنده که گفت:   ریزدم ز بلند

 _با اون چال المصبت. 

 باز کردم:  لب

 به فنا. رهی م شتیآرا زهیریکه اشکات م ی_پلک نزن

 زد:   غیج

 . ادیاگه اشکم در ب کشمتی_م

 چک بهش داد که گفت :  تی به دست جلو اومد تا بره که مارگار  فیک یرستم

 _آقا قبل دو برابر حساب کردن خانم مچکرم. 

 رفت. و

 برم که مهمونا همه اومده باشن.  یرفت قرار شد من وقت تمیمارگار

 

 بده.   یو اومدن من مهمون تی به افتخار بچه مارگار خوادیافتادم که بابا گفت م  یاون روز  ادی

 .میبود دیخر  ریدرگ یهفته ا کی

 ..ییجورا هی.دلم دمشیند گهید رونیزدم ب   ریکه از عمارت ام یاون شب  از

 کرده.  یادیغلط ز ییجورا هی.. دلم هه
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 همه اومدن.. میبر ایاومدو گفت ب  تی هشت بود که مارگار یساعتا

 .اد یم رمی افتاد به دلم،حتما ام یز یاسترس ر هی

 برداشتم و زدم.  زی ادکلنمو از رو م تی قبل از همرا شدن با مارگار 

 فوق العاده بود.  بوش

 . میشد یراه نییعمارت کامران به طرف طبقه پا  یگرفتم از طبقه باال تویمارگار دست

 همه چشما متوجه ما شد،  یپله دوم رو

 بلند پدر:  یصدا و

دختـرم  یتو راه  یو بچه  ایامشب  به افتخار برگشت دخترم مار ی_ضمن خوش آمد مهمون
 .. تی مارگار

  یمحافل.بعض  نیجمع نگاه کردم دست پاچه بودم منو چه به ادست مردم بلند شدبه  یصدا
 .  کردنی با حسرت نگام م یبا بغض و بعض  یبعض  یبامهربون 

 بابا جلو اومدو دستمو گرفت.  میاومد نییکامل از پله ها پا  حاال

 پرفسور.  ایمهندس  ایدکتر بودن  ایشدم  یبه همه معرف  تیبابا و مارگار با

 ،تشکر یه،مرس ین،خوشوقتم،عالی داشت از کلمه مچکر،ممنون،لطف دار گهیاز دمم خالفکارها..د حاال

 خوردیبهم م حالم

تعارف شدبرداشتم داشتم آب پرتغالمو   وهیبزنو برقص بلند شد.بهم ابم  یکه صدا ستادمیگوشه ا هی
 شد.  کمی کامال کامال جلف نزد یبا دختر  تی که مارگار کردمیمزه م

 :  تی مارگار

 . ازی دختر خاله کامــران،ن کنمی م ی_معرف

 حال دستشو فشردم و گفتم:  نی به چشمم آشنا اومد اما با ا یل یکه خ دختره
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 _خوشوقتم خانم.

 هستم. ازی_ن

 (. یبد حجاب پروتز  ی)خوب گور بابات باش،دختره 

 : تی مارگار

 خانم دوستاتم اومدن، ی_بفرما مار 

 بغلم. دنیپر غی جفتشون با ج دنمیوارد شدن.باد  که هاج و واج یو مهر  هیسمت عط برگشتم

 .میهفته دور بود هیحاال خوبه  دایپد دیند نیا مثل

 : ه یعط

 خووووووب ی_ماه شد

 : یمهر 

 توله سگ.  گهی_راس م

 و گفتم:  دمیخند

 زود.   دیایب  دیاتاقمه لباس عوض کن یباال اتاق دوم دی_از پله ها بر

 : ه یعط

 .میکرد یچه ذوق خرک  دیای ب دیتون یآقا گفت م یوقت  یدونی_نم

 هفته اسمش اومد..آقا  کیباالخره بعد   ختیر یهر  دلم

 _خودش کجاست؟ 

 : طنت ی با ش مهرناز

 _به تو چه.
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 : ه یعط

 تو. می ما اومد زدیحرف م  یک ی تو باغ با  ادی_داره م

 .شدیکه رد م یخدمتکار   ینیروگذاشتم تو س  وهیآبم وانیها رفتن باال منم ل  بچه

 

 نفسم بند رفت.  دنشیکه با د یسمت در ورود  برگشتم

 ! می..ما ناخواسته ست شده بود رهی ت  یزرشک رهنیو پ  یشلوار مشک  کت

 بود.  یناخواسته چقدر دوس داشتن نیا و

 . تشیبود تو جذاب گهید یکی بود اصال  شیاصالح شدش.دفعه اول بود بدون ته ر  صورت

 برم.. دیبا دهیو ندجمع و جور کردم تا من خودمو

 رقص بودم. ستیخودمو گم کـردم،سر بلند کردم وسط پ  تی جمع تو

 گفت:  یجـ یشانس من د از

 باحال.  یدوقلوها نیواسه ا میدار ی_افتخار 

 گفت :  یجـیاومد وسط د  تمیمارگار

 ؟ ی_درخواستـ

 : گفتم

 تو .  یبود ی_ماکان باند ک 

 شب بود. هیآورد اما   یدمت گم جوونا بلند شد.لبخند زدم رقص نورا سرمو درد م یصدا 

 آروم گفت:   تی مارگار میکرد شروع

 .بچم گناه داره.ساده برقص! ی_آبرومو نبر 
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 .میگرفتم و قر داد  کـمرشو

  تی نگاش به مارگار هیبود اما اون چشمش به ما بود. دهی بهش چسب ازی.ندمشی و د دمیلحظه چرخ  هی
 گاش به من.. ن هی

 کرده! مونیکنم قاط فکر

 .میشد  یبه ک  یفک کنم ک دینگاهو حواله اش کردم که فهم  نیتفاوت تر یب

 .میدیکامرانو گرفتم و آوردم وسط هر سه باهم رقص دست

 .خواستمیکردنو م  یمنم که از رادمهر دور  دادیرادمهر رو م یچرا کامران بو دروغ

 گذشت..  شهیبرادرا نم نیاز عطر ا یول

 دوباره دوباره مردم .  یکه تموم شد کامران جفتمونو بغل کردو صدا آهنگ

 . دمیرقص  یهاپ بود و من باز کنار نرفتم و حساب  پیه یبعد آهنگ

 اومد وسط.. دمیکه د دیبرگشتم بگم ببخش یک یکه رقص پا برم که خوردم به  دمیچرخ

 .. دیثبت کنه.با دیبا  نسید؟گیرقصی رادمهر م نیحس  ریام

 . یلعنت رقصهی ناز و مردونه م چقدرم

 همراه شدم.  باهاش 

عقب و همه برام   دمیشدم و رفتم گوشه کتشو گرفتم و سر خم کرد طرفم که کش طونی لحظه ش هی
 کردن.  غیج غ ی دس زدن و دخترا ج

 ..دمیباهاش تا آخر آهنگ رقص  یآبرو دار  یبرا

 از احساس.  فهمهیچه م وونهید نیدخترونه بود ا یتوهم ها نایاما ا زدی برق م چشماش

 

 دستش رد شم و بچرخم. ریرقص وادارم کرد از ز  آخر
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 تنگ شده بود.   ناشیبرا چ شتریبامزه،دلم ب  یها نیاون چ با

 

 از تموم شدن رقصمون ولش کردم  بعد

 برسونم،هوا تو سالن نبود،اصال نبود..  ژن یبه خودم اکسـ دیبا

 جلوم سبز شدن   یو مهر   یلن خارج شم که عطاز سا خواستم

 و گفتم:  دمیخند

 لباساشونو. -

 گفت:  یمهر  

 . دی_آقا برامون خر

 . یمشکـ یعروسک رهن ی دو پ هردوتاشون

 گفت:  دویلپمو بوس یمهر 

 خوشگله؟ میقر بد می_بر

 منم.  امی م دی_شما بر

 که رفتن منم از عمارت خارج شدم  یو مهر  هیعط

 .دمیکش یق یو نفـس عم دمیفقط هوا بلع و

 داشت.  قیلباسو گرفتم و رفتم سمت ته باغ که آالچ دنباله

 گفت:  یمــــردونه ا ینشسته بودم که صدا هنوز

 _اجازه هست؟ 

 بلند شدم و با احترام گفتم:  عیسمت صدا سر  برگشتم
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 .دیی_بله،بفرما 

 زد    لبخند

 نشست.  یشلوار کت شلوار مارکش بود اومد و رو به روم رو صندل بیکه دستش تو ج یدرحال 

 ( یادکلنــ  یصاعقه از ذهنم گذشت )چه بو مثل

 .دیکردم دنبالتون اومـدم منو ببخــش  یمنم فضول رونیب  نیاز عمارت زد دمی_د

 باز کردم:  لب

 ی نه فضولـ ی_کنجکاو

 بود. ستادهیگوشه ا هینزد .فقط  یچ یلب به ه دمید یبود. که در طول مهمون   یر یدکتر امـ پسر

 دیرس یبه نظر م   یاومد پسر خوب یخوشم م ازش

 هوا گفت:  یب

 د؟ یرفت ی_کالس خاص 

 ُمنُگال نگاش کردم و گفتم:  مثل

 _کــــالس؟ 

 خنده اش گرفتو گفت:  افمیق از

 _رقص خانم. 

 زدمو گفتم:  یآسوده ا لبخند

 .هینرفتم.مادر زاد یمتوجه نشدم .نه کالس خاصـ  دی_ببخش

 . لولنیکرم فقط تو خودشون م  د،مثلیرقص اون عقب مونده هارو نظاره کن   دیبر خوادی_آخه دلم م
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 لپش شدم. کیکرد که متوجه چال کوچ یگرفت اونم تک خنده ا خندم

 به سمتم گرفت:   یکتش کردو کارت بیتو ج  دست

 . دیریتماس بگ  شمیبود خوشحال م یمنه.کار  هیوص آدرس شرکتم. و شماره خص نی_ا

 زدمو گفتم: یق یعم  لبخند

 . یر یام یآقا ی_مــرس

 گرفتم که گفت:  کارتو

 _آراس 

 زد :  ینگاش کردم که  قهقهه ناز  گنگ

 هستــم. یر ی _ آراس ام

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف  یاز شرمندگ یسر 

 شدما.  ی_چه خنگ

 بلند شدو  منم بلند شدم:  عیسر 

 .یداخل خانم ساالر  می بر  نیبد تی _اگه رضا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . ی_مـار 

 با تعجب نگام کردو من با خنده گفتم:  اونم

 هستم. یساالر  ای_مار

 زدو زمزمه کرد:  یلبخند

 . ای_مار



 ا یمار

220 
 

 کارتشو تو مشتم فشار دادم. رونیب  میزد قیبا هم از آالچ 

 شد. رهیرادمهر از عمارت خارج شدو به منو آراس خ   دمیبلند کردم که د سر

 صورتش و چشماش شدم،  ی متوجه سرخ میشد کشینزد

 شده. یندارم عصب  شک

 : دیکه بازوم رو گرفت و غر دمیلرزیو نامحسوس م شدمی از کنارش رد م داشتم

 . میخانم چند لحظه حــرف بزنــ شهی_م

 بهش قلبم رو از جا کنده بود.. یک یاما نزد ترسوندمیم شتریتو صداش ب حرص

 ازش قلبم رو از کار انداخته.  یهفته دور   کی نیا دمینفهم چرا

 تو وجودم آشکار شده.  دنیتپ یتازه صدا دنشید با

 زدم و اون با لبخند وارد عمـارت شد. ینگام کردم که پلک آروم  آراس

 بود. ادیز  کی موز یصدا هنوزم

 : ستاد یبه روم ا رو

 ؟ ی_کجا بود

 ردمو گفتم: ک اخم

 هنوز کلفتتم؟  یکه بهت جواب پس بدم؟نکنه فکر کرد یا کارهی_ چ

 مدت اون بود. نیتو ا دنشیاما انگار باعث ند خوردیاز کجا آب م دونمی نم  یمتیهمه نامال نیا

 

 : دمیدستمو که کارت اراس توش بود فشار داد و نال مچ

 _دستــم... 
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 گفت:  دوییرو هم سا  دندوناشو

 ؟ ی_سگم نکن،کجا بود

 ولم کن. یروان  ق،ی_آالچ

بهم داد که غرق  یجوونم رو به لبم رسوند و لذت  رتشیغـ نیری کرد اما حس ش ی اش قلبم رو ته  عربده
 شدم.  یو خوش  ایرو

 

 زد: داد

 با آراس؟  ی_غلط کرد

 . دمیبه سازش رقص  یهر چ  زنه؟بسهیساز م هی دستشه و  پوریش هی قهیمرگشه؟چرا هر د چه

 زدم:  داد

 . گهیبا آراس بودم د یبود ؟کوریزنی_چته چرا داد م

 ول کردو گفت:  ری زدو دستم رو محکم و با تحق  پوزخند

 نشه و نمازو فوالن... دهی مـحرم نا محرم سرمه موهام د میش  غهی_ص

 از تاسف تکون دادو به سر تا پام اشاره کرد:  یسر 

 فقط واسه ما خار داره. ایدن  نی_پس تو ا

 گوشش.   ریا باز زدم زتمام قو با

  کردی که از من خورده بود فقط نگام م یل یس نی وار جلوش تکون دادم و اون مات دوم دیرو تهد دستم
 : 

ام به خواست   یمهمون نی.امشب به خواست بابام تو اپرونهیبعد م  کنهیآدم حرفو مزه م نی_بب 
 کنمیو خوشو بش رد م تیی لباسام اما به خواست خودمه که دست همه رو واسه آشنا نهیا تی مارگار
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  یکیبا  قهیهر د خورهیبهم م  بتی و غر بی عج یبکش کنار که حالم از تو اون اخالقا ؟حاالیدیفهم
از   ه؟اصالیچ ؟دردتیچی پینسخه منو م یش یجلوم سبز م یتو تختته اون وقت ه یکی و  یالسیم

 چه مرگته!  یدیخودت پرس

 باز کرد:  لب

 _کارتو بده. 

 _بکش کنار  رادمهر. 

 شدنم:  رونیو لب باز کردنش و و یدوس داشتن یها نی اون چ باز

واسم.سرخت   یگوشت کیکنم،است یتالف  ه؟بخوامینگفتم خبر یچی و ه یزد یل یدو بار س  ی_فکر کرد
که تو ظاهر   ییاز آدما ادیو کم دم تکون بده و رو اعصابم باش.خوشم نم ن یپس بش ایمار کنمیم
 ؟ یفهم ینبردن. م تی از انسان ییبو چی و در باطن ه  غمبرنیپ

 کردم و گفتم:  اخم

 .میکن چشم تو چشم نش  ی_جلوم سبز نشو.سع 

 که صداش:  شدمی از کنارش رد م داشتم

پاتم خورده بره سمت   ت،قلمیز ی اون کارت و یاگه دستت بره سمت شماره  شکنمی_ انگشتات رو م
 رفهم؟ ی .شتی زیارت وآدرس اون ک

 

خوب بود  یل یخت،خیدلم فرو ر قیلبخندزدم و عم قیاومد..پشتم بهش بود پس عم لبخنده
 . یلــیپسر.خ 

 عمارت شدم.  وارد

 بود.  شی رو لپام گذاشتم کوره آت دستمو

 خان. نیرحس ی ام نیبود ا یبرد.چه دلبر  یم یمونیشدن معشوق چه دل و ا ی رتیغ
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 ها. هیشه خود خود خوشبخت   یرتی برات غ خی کوه

 من چه خوشبختم! و

 

 . زمی ببره بزاره رو م یرو دادم خدمتکار  کارت

 .ارنی ب  کویدستور داد ک بابا

 رو.   یرو امشب حس کردم از اون مهم تر خوشبخت یجلوم گذاشتم و من خوش   کویک

  نیواس ا دمی تا کجاس و من جونمو م تی بزرگ دمیخودتو به خودمو من فهم یخدا،ثابت کرد  ممنونم
 خواهرم  تی مارگار یبابا و قهقهه ها یلبخندا

 ! یندار  ری خدا گفتم نظ 

 کنارم بودن. یو مهر   یت،کامران،عطی، مارگار  بابا

 شد و چشم چرخوندم   میتقس  کی دست جمع بلند شد .ک یو صدا می دیبر تی با مارگار  کویک

نباشه چشم تو  دیداشت نگاه بدزده و تو د ینبود سع زون ی آراس لبخند زدم اما اون انگار م دنید با
 چشمم شد و لبخند زد 

 زدمو اون از جلو چشمم محو شد و جاشو عوض کرد.چش بود!   لبخند

 به دهن بردم.   یکیو تکه ک  دیباز چرخ چشمم

 کرد تو گلوم.  ری زهرمارم شدو گ کی اون صحنه ک دنید با

 گذاشت دهن رادمهر.  ی کی با عشوه تکه ک  ازین

 . نمیشدنمو نب  رونیبستم تا و چشم

 صحنه هارو.   نیا نمیبستم و آرزو کردم کور شم و نب  چشم

 ول کردم. زی رو م  کوینشستم و با حرص بشقاب ک یبه آشپزخونه رسوندم و رو صندل خودمو
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 . ییبهت رادمهر که استاد ضدحال زدن بهم فقط تو لعنت

 . یبرد نمویبهت که دل و د لعنت

 . تی تو روحت دختر با اون دلبر سگ

 به درک..  اصال

 جهنم..  به

 من چه.. به

 ! اقتشهیل

 کردم وارد شد.  سربلند

 . گفتینم نوی ادکلنش ا یکردم توهمشو زدم اما بو فکر

 شد.  کینزد

 ختمیو من فرو ر  دیشدم و پشتم به وضوح لرز بلند

 بود ادی چشما ز نیشدن به  ا  رهی خ یمن برا واهمه

 

 که هستم شم:  ین یاز ا رونتری از کنارش رد شم که صداش باعث شد بمونم و و خواستم

 . سین  یخوب یبو بو نی.واس مردا ایبزن گهیرومخمه!خوش ندارم د  یلیعطرت خ  ی_گفته بودم بو

 

مرد پرفسور   نیکردن.ا فیامشب از ادکلنم تعر یکه تمام مردا ییرخش نگاه کردم بو میبه ن  ناباور
 آورد.  یلج منو در م نیزنونه بود و ا یتمام دونستن ها
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   ستادیورداشت جلوم گرفت و رو به روم ا  زی از رو م کوی ک بشقاب

 تعجب گفتم:  با

 قا؟ یکنم دق کارشی_چ

 بزار تو دهنم. کهیت هی_

 ی.چدی کشی سوت م بیگوشم عج ی.سمفونخواستی گفت؟گوشام شست و شو م یزد . چ خشکم
 ا یگفت؟خدا

 کردم.  گرانیکارو واگذار به د نیکارا ندارم و ا نیبه ا یعالقه ا  فهممت،منی _نم

 زدم.   یپوزخند

 قد بلندش.  یکننده بود حت وونهیمرد د نیا یرو گرفت و باز محو لبخند زد همه چ   منظورم

 _گفتم بزار دهنم بگو چشم .

 عجز نگاش کردم و گفتم:  با

 که... یدون یم ستمی_کلفتت ن

ـ عی_سر . 

 . کردی از بشقاب کندم و با چنگال تو دهنش گذاشتم و اون فقط به من نگاه م کهی ت هیکرد، اخم

 انداختم ر یچنگالو تو بشقاب ول کردمو سر به ز عیسر

 : صداش 

 _چه خوشمزه بود. 

 تته پته گفتم:  با

 . یار ی .. به روم ب ی_حق ندار 
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 شدم  ابینادر و نا ی خندها نیبلند و مستانه و من محو ا دیخند

 ..یل یخ  یخور یحرص م ی.وقت  تونمی_باور کن نم

 آورد ادامه داد: نییصداشو پا  

 . یــشی_ماه م

 هم سرد بود.  سوزوندیبود هم م خی یکه پر از تکه ها ییپرتم کرد تو آب ها  یکس انگار

 .. دادیوار زجر م وونهیو د کردی م یکه عاشقانه بلد نبود اما ماهرانه دلبر  ی شدم توسط کس پرت 

 بلند کردمو گفتم:  سر

 ؟ یگیبهم م زویچ هی_

 

 خالصم کنه شهیوارد آشپزخونه ام نم یکس  یتکون داد و سر خوش زل زد بهم ،لعنت سر

 باز کردم:  لب

 ؟ یکن ریهمه تغ نیباعث شد ا ی_چ

 لب باز کرد:  

 فتنات شد تو .. شما گ  ی_از وقت

 با گفتنه:  زنهی خالص رو بد م  ریو اون ت زمی ریمن فرو م  و

من  یسال تو گداها بود12.تو دمیکه از اصغر دارو دسته اشو خر یتو همون گل فروش  یفکر کرد ی_چ
 نکرده.  ریی تغ یز یپس چ ستیتو شانم هم کالم شدن با تو ن  یحت

 

 رفت و من مات و مبهوت بودم.  رونی آشپزخونه ب از
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ذات   هیکانال داشت؟چرا هر لحظه   هیهر آن  ست؟چراین ماریب  نیحس  ریام د یپرس  تی از مارگار دیبا
  یرحم  یداشت..لعنت به دلبرم با زخم زبوناش.مگه انتخاب من بود؟ من خواستم گدا باشم؟ب

 رحـــــم صفت بارزته.   یرادمهر،ب

 وارد شد:  یخدمتکار 

 شده؟ یز یچ_خانم جان...

   کنهی و منو به حال پرت م خورهی که تو سرم م یپتک  با

 نشده.  ی...چـ..ـــی_ه

رو بهش دوختم،چقدر  میاشک یبرخورد کردم و چشما   یکه محکم به شخص   رون ی آشپزخونه زدم ب از
 کورم امشب...

 دوختم   نیآراس باز چشم به زم دنید با

 لبخند گفت:  با

 خانم. ای مار نی دار یبه چشم پزشک ازیشما ن ایکوچولوام  یلیمن خ  ای_

 آراس هم نتونست داغ دلم رو کم کنه.  یشوخ

 و گفتم:  نهیزدم تا اشکم رو نب  پلک

 . دیتا باال نگاش کردم(درشت هست نیی ام)از پا یل ی_شما خ

 بلند و اروم گفت:  دیخند

 _بعله حق با شماست. 

 تو بغلش لم داده بود و... از ین دیدیم  دیکه نبا یز ی باز چ دیچشم المصبم دنبالش گشت و د باز

 من؟تو جمع!!  یخدا

 من کار داره.  کنهی مهم نبود؟اون که سرش گرمه غلط م براش
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 که... یینگران لبا ای کار زشتشون تو جمع بودم  نگران

 احمق جانم.  یندار  یباف الیحق خ گهیتو د ایاوه ترمز مار اوه

 که اشکم رو پاک کرد:  یرو صورتم و نگاه کردن به کس یشدن دست دهیکش

از دستش نده اگه دوسش   فهممتیبدم م  فهممت،ی.مزنهینفهمن چته،اما داد م  یزنی زور م یل ی_خ
 .یدار 

 زدم:   یپوزخند

 وقت...  چیه یقضاوت کن  یتون یبودم پس نم کارهیهستم و چ  یمن ک یدونی_تو نم

 و آروم گفت: کرد  سربلند

 جاذبه عشقه.. نیا کنهیطرفت پاک م ی..تمام و تمامتو برا یو کثافتم حت یو بد  ی_عشق زشت

 داداش داشتن چه خوبه!!!!(  هیحس کردم   بیو عج  دمیبه روش پاش ی)لبخند پر مهر 

 اومد طرفم که و گفت:  هیعط

 .میبرقص  می؟برییکجا نمی_گمشو بب 

 ست، یکنارم ن دمیسمت آراس تا ازش تشکر کنم و برم که د برگشتم

 همراه شدم.  هیتوجه به رادمهر با عط یباال انداختم و ب یا شونه

 

 هفته بعد..( کی)

 

 _بله پدر،چشم. 

....._ 
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 خونه،  ادی _نه فکر کنم ناهار ن

....._ 

 _امشب؟؟

...._ 

 . دی،مراقب خودتون باش ادیکامرانم م چشم

 کرد. قطع

 

 انداختم لب باز کرد:  تی به مارگار یسوال نگاه

 _بابا بود. 

 زدمو گفتم:   لبخند

 اس.. هی _فک کردم پسر همسا

 گفت:  دویخند

 .یرسون یاما شب خودتو م   ی.گفتم برا ناهار قرار دار  میی_شب شام اونجا

 ام ی .من مدی.شما زودتر برامیبرم شرکت آراس ناهار باهاشم اما شب رو م  خوامی.مامی_آره م

 با چشم و ابرو:  تی ارگارم

 گه؟ید یر یام ی_پسر آقا

 _همون حاال.. 

 عوض کردن بحث گفتم:  یبرا دیخند

 ؟ یسونو گراف یر یم یک  نمیپرداز..بگو ب الی_خ
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 . میریبا کامران م ی_فردا عصر 

 و گفتم:  دمیبود کش ومدهیرو شکم خوش فرمش که هنوز باال ن  یدست

 جانم.  یپس فندوق رونی ب  یایم ی_ک

 اومد:  یبه دست به طرفمون م ییچا وانیکامران که ل یصدا همزمان

 خاله جونم.  گهیهفت ماه د شی_ش

 : تی مارگار

 . شهی_بچم خودش زبون داره اونم زبون مادر

 : کامـران

 متره. شی_که اونم ش

 : اد یبا فر تی مارگار

 _کـــــامران. 

 رو بغل کردو گفت:   تیمارگار کامران

 ی _عشق منــــ

 شدم:  بلند

 ...میابلفضل ما رفت ای_

 دم یو من به طرف اتاق دو دنیخند

  شیکرم اسپرت و آرا  یو کتون فیبلند اما نازک انداختم.ک   یشال کرم  هیو  دمیپوش رهیت  یشلوار ل  مانتو
 داد زدم:  نییکردم.ازپله ها که رفتم پا یمیمال

 . دیمواظب کردار خود باش ادهای داره م یکی  ااهللی_
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 رو مبل کنار هم بودن.  دمشونیقهقهه کامران اومد د یصدا

 : گفتیرو به کامران م رفتیکه لم داده بود و با ناخونش ور م  یدر حال  تی مارگار

 ناخون. میترم میببر دی_پس فردا با

 که گفت:  رفتمیم داشتم

 ؟یبلد  یمگه؟اصال رانندگ  یر ی نم نی_کجا؟با ماش

 کرده بودم و بلد بودم. یا اصغر مسافر کشمدت بر هی)

 پدر به من بود(  یشب مهمون یکادو نمیماش

 کجاس؟  چی_بلدم.سو

 . یدیلی_رو جاک

 برداشتم:   دویلیک

 .فعال  گردمی_زود برم

 

 بود:   دیزد مج شه یتق تق به ش یباز شد و کس نگیشدم استارت زدم و در پارک  سوار

 _کجا؟ 

 _به تو چه پسر خوب. 

 دختر؟  می_ داشت

 فضولچه. امی_زود م

 به کارت نگاه کردم و دنبال آدرس رفتم.  رونیکنار رفت و براش بوق زدموو از خونه زدم ب  

 رادمهر مدام تو گوشمه یاکو شده  یصدا و
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 (ت یزیسمت آدرس اون کارت و  ی)قلم پات خورده بر 

 :یمهر  ای اس  هیعط ای یعنی نیخودم بود ا  یزنگ خورد خط قبل میگوش

 _هووم؟ 

 .؟ یعوض یی_کجایمهر 

 .. رونی ب  رمیمحبت.قرار دارم م ی_مرس

 گمشو دلم برات تنگ شده.  نجایا ای_ب

 کردم و گفتم:  یفکر 

 .. یعــــنی...ـزهی.چام یبتونم م  6 ی_ساعتا

 . گهید ایشب اومده.ب12صبح رفته  8االن که  ست،تای_نه،خونه ن

 خدافظ   امی_م

 کردم.  قطع

 درست اومدم. 11طبقه  نمیا 30که پالک   نمیکه ساختمون آرمن ا نیرو پارک کردم اوممم ا  نیماش

 

 دستم.  نمی ماش دیرو دوشم و کل فیبه خودم انداختم ک یاسانسور شالم رو درست کردم نگاه تو

 ازش خارج شدم،  عیسر ستادیکه وا آسانسور

 د : نشسته بو زی محجبه پشت م ی شدم زن 11واحد   وارد

 _امرتون؟ 

 کار داشتم. یر یآراس ام  ی_سالم با آقا

 د؟ یداشت  ی_وقت قبل
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 : صداش 

 کن تو اتاقـــم. شونییچون و چرا راهنما  یاومدن ب شونیبه بعد هر وقت ا نی_از ا

تنش بود .خوشپوش و خوش    یمشک رهنیبا پ  یلـبخند نگاش کردم کت شلوار اسپرت زرشک  با
 . کلیه

 رفتم دست دراز کرد و گفت:  جلو

 .ی_سالم خوش اومد

 اخم به دستش اشاره کردمو گفتــم:  با

 . نمی_بکش کنار ب 

 .کردینگام م نی با تحس یبلند و ادامه دار.منش دیخند

 کنار رفتو گفت:  آراس

 بانو.   دیی_بفرما

 لم دادم.  یها کردم و رو مبل چرم راحتــ  یصندل زیبه م  یداخل نگاه کل رفتم

 صداش:  

 . یباش  یانقدر تعصب ادی_بهت نم 

 کردم رو مبل روبه روم نشست   نگاش

 آخر..  میاما اونقدرام نزدم به س ستمی_ن

 ،نسکافــــه! یــــی_اوهوم،قهــــوه ،چا

 _قهوه لطفا. 

 نگام کردو گفت:  قیسمت تلفنو سفارش داد برگشت سر جاش و عم رفت
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 . یبهم زنگ بزن   کردمی _اصال فکرشو نم

 باال انداختم:  ییابرو

 _چـــرا مگه چمه.؟

 .  امیدورو ور یشدنا بی غ هوی_عادت دارم به 

 هستم. مونمیو خراب خواهر برادر نجامی_ اما من ا

 .  دیخند

 آراس  گفت:  میکه خورد قهوه

 . میدوتا قراره کنسل کنم بر یکی_

 . کردی جذاب ترش م نیبود تو کارش و ا  یدادم و منتظرش شدم اخمو و جد سرتکون

 دم شرکت رو بهم:  

 ؟ یآورد  نی_ماش

 برو خونه. نتیجا با ماش   نیهم ارمتیکارمون که تموم شد م  چیسو نمیا ای _اره ب  

 گرفتو سرتکون داد.  چویسو

 که گفت:  مینشست

 _کدوم رستوران.؟

 استارت زد..  همزمان

 

 زدم و گفتم:  یزهرخند

 . هیو فرمان شی تجر یبرو،جز رستــورانا  ی_هـــرجا رفت



 ا یمار

235 
 

 فت: آروم گ  

 دو منطقه؟  نیا ارهیم ادتیرو  یز ی_چ

 و من زمزمه سردادم:  میراه افتاد به

 رو... می_دوازده سال آوارگ

 سکوت بودم .  نیکرد و من ممنون ا سکوت

 که گذشت:  کمی

 _آراس؟ 

 _بله؟

 ه؟یبپرسم داستانش چ  تونمی..میفهمیمنو م  ی_اون شب گفت 

 با غم لبخند زد:  دویکش  قیعم  ینفس

 ؟ یست ی_گرسنه ن

 . دمیکه پرس د ی؟ببخشیجواب بد  یخوای_نم

 تا برات بگم.. ییجا هی میبر یستی اگر ن گمی_نه دختر م

 . میستم،بری_نه ن

 

 .میطرف بام طهران رفت  به

 .میکرد هیو به کاپوت تک میشد ادهیجاش ترمز کرد هر دو پ نیو ساکت تر  نیدنج تر و

 شروع کرد:  ینطور یا آراس
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توجهم رو جلب   ابونیکنار خ یدختر  گشتمی برم   یداشتم از مهمون ی وقت شی سال پ کی_ 
 کرد،ناخواسته جلوش ترمز کردم. 

 بزنم گفت:  یکه حرف  نیا بدون

 ..       نشست و من به راه افتادم.300 ی_شب 

 که گذشت گفت:  کمی

 ؟ ی_عمـــو الل

 آراس واقعا دگرگونم کرد(  ی)برق اشک چشما

 داد:  امهاد

 به تو چه.  - گفتم

 گفت:  

 _درست حرف بزنا. 

.عاشق نشدم اما تکون خوردن دلم دیبکوبم تو دهنش که چشماش تا مغز سرمو تراش  یکیبرگشتم  
 رو هم نا پاک نکردم.  یپاکم نه!اما دختر  گمینبود!منم..نم یز ی... کم چ هیتوسط 

 گفت:  دویکش یخونه سوتــ دنیکه با د میبردمش خونه مجرد 

 .یو به ما چقدر نداد یچقدر داد نای _قربونت برم خدا به ا

 گفتم:  میخونه شد وارد

 و پول در آوردم.  دمی_چالق نبودم زحمت کش

 : گفت 

 .اوردم یاما پول در ن  دمیزحمت کش  دم؟منمیمن نکش یدون ی_از کجا م

 مقدمه گفتم: یتو چشماش جمع شد،نشست رو مبل کتم رو در آوردم و رو به روش نشستم ب  اشک
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 _چند وقته؟

 کرد:  زمزمه

 _سه ماهه.

 کردم و گفتم:  اخم

 ؟ ی_هر شب کاسب 

 حرص و اخم گفت:  یبغض اما کم  با

 بارمه.. نیچهارم  نیسه ماه ا نی_ تو ا

 آروم گرفت اونقدرام تو لجن فرو نرفته بود. دلم

   زی کردم و پونصد تومن پول گذاشتم رو م بمیتو ج  دست

 باز کرد:  لب

 _هنوز که...

 ادامه بده و گفتم: نذاشتم

 _امشب پاک باش. 

 گفت:  هیباگر

 .ستمی_من گدا ن

 شد و بلند شدم   بلند

 .کنم ی _ خواهش م گفتم

 م: از کجا اومد رو لبـم گفت دونمیکه نم یزد بهم ..از اونا که مثل نوازشه،با لبخند  یلیس

 _پاک باش امشب رو. 
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 زد: داد

تو هم انجام بدم که آب از لب و   یبرا کنمی اونا م یکه برا  یها؟ اگه همون کار  یخوای ازم م ی_چ
 . زهی ر یلوچه ات م

 هاش رفت که چشم بستم و با تحکم گفتم: سمت لباس  دستش

 _ بس کن تروقران. 

 زد: داد

واسه از دست   یز یکه چ یپس رو منبر نرو واس آدم سی توام دست خودت ن  ار یاخت یبفهم خوامی_م
 دادن نداره.

 و فقط نگاش کردم.  ستادمیگرفتم .اما محکم وا شیکردم زل زدم بهش آت داغ

بودنش رو تو تک تک   یکه واقع یتومن رو گرفتم جلوش.ازم گرفت و با لبخند500بره که  خواست
 گفت:  زدی صورتش داد م یاجزا

 . رمیامشب رو زجر بکشم و باز بم  یازت،که نذاشت  ی_مرس

 رفت...  

و به در نگاه   شستمیکه نشسته بود ساعت ها م  یها رو مبل  وونهیخوابم نبرد مثل د گهیاون شب د از
تمام    یابون یدختر خ  هیشده بودم. ونهی.دکردمیاخم م قیعم  یو گاه  دمیخندی بهش م  ی.گاهکردمیم
 بود.  ختهیرو بهم ر م یخونه و زندگ ستمیس

 شب بعدش هر شب رفتم همونجا که سوارش کردم اما نبود که نبود.  سه

شدو رفت   یدیلندکروزه سف نی سوار ماش دمشید یخواب   یزجر کش و ب یبعد از اون سه هفته  
 .  دمی.بهش نرس

 : در واحدش رو باز کرد گفت   یبغل  هیخراب برگشتم خونه،کفشام رو درآوردم که همسا یاعصاب  با

 .نیسالم.بسته دار یر یام ی_آقا
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 گفتم:  رشمیگیبودم که پ یتر از اون خسته

 آورد؟  ی_کــ

 بود.  یموتور  کیبه شما فکر کنم پ  میگفت بد دونمی_نم

 خودش بود.  دیچی تنش تو خونه پ یبازش کردم بو عیرو گرفتم و رفتم تو دروبستم و سر بسته

 نامه رو باز کردم:  عینامه سر هیتا تراولم.با  500 همون

راه   یلی؟خ یچ گهید یدمت گم اما شبا یمهربون!اما اون شب که نجاتم داد  هیاسمت چ دونمی_نم
اش دو   هیبود که جواب داد.ما یراه تنها راه نیاما جواب نداد،ا ارمیهارو رفتم تا خانومانه پول درب

 شهپاک  دیخودم که شا ندیساعت تو حموم نشستن و ساب 6 یو روز  هیساعت زجره و چهار روز گر
 اما...  ینجس نیا

 ' ــهیطرف "عط  از

چقدر گرده، داستانش گره   نی زم یعل  ای...؟؟اشکاشیابونیخ  ه؟دختریه؟فرمانی)من خشکم زد،عط 
 خودشه!( قمی!!! رفهیخورده به عط

 

 شد برگشت سمتم:  ریکه از چشماش سراز  یپوزخند و قطره اشک  با

 !قی..رف قتهیدختر اون روزام رف ـه،ی_عط 

 رو فوت کرد و اشکش رو پاک کردو گفت:   نفسش

کنارت خندهاش کاراش فرم دستاش نگاهش ،   دمشی د یبوده.اون شب تو مهمون نکارهیا دونمی_م
 گــم؟یم یچ  یفهمیم

 دور گردنم حلقه شدواون دست متعلق به آراس بود. یکه دست دمیکش سمیبه صورت خ یدست

 م: باز کرد لب

 !یشب مهمون  دتی_د
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 افسوس سر تکون داد: با

 .نهی _نذاشتـم بب

 رخ فوق العادش:  میکردم ن نگاهش

 _هنوزم دلته؟ 

 زدو گفت:   لبخند

 _چــه جورم! 

 صداش بلند شد:  میکرد سکوت

 .میبر نی؟بشیستی_ دختر گرسنه ن

 تو راه سکوت حکم فرما بود.  میشد سوار

 . کیرستوران ش هیگفته من آراس رفت سمت پاسداران  به

 سالن رو انتخاب کردم.  یجا نیتر دنج

 و گارسون جلو اومد:  مینشست

 ن؟ یدار لیم یچ ن یخوش اومـد یل ی_خ

 .میجوجه و مخلفات سفارش داد هردو

 رفت و من منو رو بستم.  گارسون

 : آراس

 ؟ ی_چرا انقدر ساکت

 زدم و گفتم: یپلک محکمـ مهیلبخند نصفه ن با

 شــوکه! ی_بهــتره بگ
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 زهرم رو آب کرد گفت:   شیکه تلخ یبا لبخند آراس

 !؟ کارسـتی چ قتیرف ی دونست ینم  ایعاشق شم  ادی_چـرا؟به من نم 

شبا تا   ی نبود اصال!بعـض ی)با خجالت ادامه دادم(اما مجبور بود باور کن،راضکارسی چ دونستمی_م
تمام لباساشو   دیرس یشبا تا م  ی.بعضمیختی ریام پا به پاش اشک م  یمهر  منو زدی م غی صبح تو حموم ج

 دختر...  نیا شهیدور اصال باورت نم  ختیریم

 زمزمه سر داد:  آراس

 دختر جان من است.  نی_ا

 زدم و گفتم:   لبخند

 ؟ یکن  کاریچ یخوای م وونه،حاالی_د

 کرد:  هیتک یباال انداخت و به صندل  یی ابرو آراس

 _ناهار بخورم.ناهـــار! 

 ؟یچه کن یخوایم هی_مسخره با عط

 به دور تا دور سالن کردو گفت:  یباز کرد و نگاه لب

 راحته. المی راحته خوشبخته خ المی خ کنهی فقط بدونم اون کارو نم یچ ی_ه

 اورد.  یاما به زبون نم زدیرو دوخت بهم چشماش خواستن رو داد م نگاهش

 

 با طعنه بگم: و عشق چشم هاش باعث شد غم

 . یدی..کامال ازش دست کش شیخواینم  زنهی_ اصال داد م

 تحکم گـفت:  با

 . خوادی!اما اون من رو نمیــگیم  ی_جونمه چ
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 ؟؟ یگردیبرم  یو راض  یقاض شیپ یر یطرفه م هی  یدون ی_از کجا م

 بگو خب! گهید خوادی_نمـ

 آوردم:  نییباز کردم و صدام رو پا لب

براش پس فـرق   یار یاسم مرد م زنهی م ری !از مردا متنفره.کهیخوب  گهیمرد نم هی به  هیعط یوقت چی_ه
 داداش. یدار 

 گفت:  دیبا ام دویخند

 _خداکنه. 

   میبا آرامش غذامون رو خورد  دیرس  ناهار

 شد حساب کرد درحال خروج گفتم:  بلند

 ... بیانقدر عج  ینطور یاونم ا دیگرفتیهم قرار نم ی_اگه قسمت نبود باز روبه رو

 زد:  پچ

 ... دی_شا

 داد:  ادامه

 م؟ یقدم بزن کمی نجاسیپارک ا هی_ 

 . شهی_اوهوم غذام هضم م

 باخنده:  آراس

 مهمونم کــن!! ی_هضم شه که باز شب بگ

 ها..شب خونه بابامم نترس.  یناهار به ما داد هی_حاال 

 . دیبزرگ برسون  ی_اوووه سالم خدمت ساالر 
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 _حتمــا. 

 م یو به راه افتاد نیسمت ماش میبرگشت  میکه راه رفت کمی

 لب گفتم:  ری زل زدم و ز هیثان78به  یحوصلگ  یبا ب میافتاد ریچراغ قرمز گ پشت

 _بر پدرت صلوات. 

  نییرو پا شهیش  عیزدم و سر یلبخند  کردی م یساغر که گل فروش دنیبرگشتم با د شهیزد به ش  یکی
 : دمیکش

 جان!  یسغــ  ی_چطور 

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی_مار 

 و گفتم:  دمیخند

 _احوال ساغر شادزد؟ 

 خدا بده شانس!  یگل فروش!چه دکو پز  ی_چطــور 

 بهش دادم که چشم هاش برق زدو گفت: 50تروال  هی

 دمت گم. ی.بخدا که ن ین  یلنگه مار  گنی_م

 . ای اصغر ند ایواس خودت خرج کن به حشمت   زی_کم زبون بر

 ام چشم.  وونهی_مگه د

 .میکرد یاز شاخه گل هاش رو بهم دادو خدافظ یکی ز شد سب  چراغ

 . وفتادیبه راه ن  نیماش

 بوووق ها کالفه ام کرده بود  یصدا
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 زمزمه کرد:  رتی سمت آراس که باح برگشتم

 .. ای_مار

 سرم رفت.  وفتی_راه ب

 .میبه راه افتاد  نیماش کیالست یها غیج  با

 

 .دهیوقت حـرف زدن رس  دمیجلوتر زد بغل و ترمز کرد فهم  آراس

 : صداش 

 . شنومی_م

 رو بستم و زمزمه کردم:  چشمام

 _و اگه نخوام بگم؟ 

 نگام کرد با هراس گفت:  آراس

 ..؟ هیتوام مثل عط فی_شغل شر

  موندمی خارج شدم.دست خودم نبود اگه م نی درو باز کردم و از ماش یحرفش رو خورد عصب ادامه
 نزنم تو دهنــش! دادمینم نیتضم

 !؟کردی راجبم م  یچه فکر  یاعلــی.... ! هی من

 شد برگشتم:  دهیدستم کش یک ی توسط

 _غلط کــردم! 

بهمون زل    یبا تعجب و کنجکاو  شدنیکه رد م یینایماش رونیب  دمیدستم رو از دستش کش باحرص
 .زدنیم

 زدم:  داد
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 تـ... هی!من کنهیمن رو کتمــان نم یردنت تهمت بد نام_غلط ک

 : دیحرفم پر  ونیکرد و م اخم

 _ببند دهنت رو. 

 ؟   یکنی فکر نم ینطور ی_ هستم مگه ا

 ببند.  گمی_د م

 :   تیشدم با تحکم و جد ساکت

 _سوارشو . 

 .خوامی_نم

 سوار شو.   کنمی خواهش م  ای_مار

 از جا کنده شد.  نیظهر بود.اونم سوار شد.ماش 3شدم ساعت   سوار

 اشتباه کردم.  دینداشتم ببخش ی_من منظور 

 فا...  یبودم که بهم بگ  ن یبدم مستحق ا حی_من فقط نخواستم توض

 زد: داد

 .گــمی_بسه م

 .هیبه چ  یبه وقتش چ گمی_م

ـ   ؟ ی_باشه،حاال آشتـ

 منتظرن.  یو مهر  هیعط  وفتی..راه ب  ی_آشت

 : ی اصل ابونیتو خ  دیچرخ نمازدو راه

 اونجا؟  یبر  یخوای_م
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 که شام زودتر برسم خونه بابا.  رمیبرم اما االن م 6_اره قرار بود 

 ؟ یوقت دار  یعنی_

 _اره فعال چطور؟ 

 از طرف خودت بده بهش.  هیعط یکنم برا د یخر  یسر  هی خاامی_م

 _مهرنازم که دست خــر!

 خنده. ریز میو زد میبه هم نگاه کرد همزمان

 . ی من برا مهر  ریجونت بگ   هیعط ی_باشه تو برا

 پاساژ.. یبه سو شی _پس پ

 

 متفاوت بخرم.  یهمونارو البته با رنگا و مدال یمنم مجبور شدم برا مهر  دیخر هی برا عط یهمه چ آراس

 . کردمی تا خرخره پر شـده بود منم با هر قدم عمه آراس رو منور م دستامون

 ...میو به راه افتاد میذاشتعقب گ یرو صندل دارویخر

 

 

 )مهرناز( 

 شده از برنج اومدو گفت:   یخال یباز با بشقابا  هیرو خشک کردم که عط دستام

 بشقاب آقا نادره. نمیا خورنی مثل گاو م  نایا نمی _عقب نکش بب

 کرد و من با اخم بشقابارو گرفتم.  یمنظور دار  ی خنده

 گفت:  هیبندو که در اوردم عط   شیپ دمیشستم و عقب کش  اونارم



 ا یمار

247 
 

 چوپان گَلمون!؟ ادیم ی_ک

 .کشمی م ایخدا کنه آقا سر نرسه که مار  ی.وانطورایا 6_ گفت  

 . مشینی بی دو هفته اس خودشو تو کار خفه کرده صبونه به صبونه م ری_اون سگ پاچه گ

 سر برسه اوه اوه. هویکه شانس نداره  یمار  گمی_م

 .؟ادیم ینگفت ک  یول کن زر  نارویبرنگرده.ا گهیگوشت تلخ بره دبابا مردک  ری _زبونتو گاز بگ

 .ستمیفعال ن  دهیی.گفت دخترم زادونمی_چه م

 از نگهبانا:  یکی یصدا

 ه؟ ی؟عطی_مهر 

 گفت:  عیکه سر رونی ب میزد عیسر

 . سی آب بده آقا نادر حالش خوب ن وانیل هی_

 .کردینشسته بود و سرفه م  واریپرواز کردم. کنار د اطی وحشت به طرف ح با

 .کردیبند قالده به دستش دورش بودو پارس م شهی رنگ هم  یمشک سگ

گذاشتم.دستم در  شی شونیهوا دست رو پ یخودش رو جمع کردو نشست جلو رفتم ب کمی دنمید با
 فندوق بود. هیبرابر سرش 

 ؟ ی_خوب 

 زدو گفت:   یجون  یب  لبخند

 . کنهی شلوغش م دیوح  بابا  ستین ی_طور 

 که خورد بهتر شد. کمیآبو آورد و بهش دادم  هیعط

 ازمون فاصله گرفتن. دیو وح هی. عطکردی نم سرفه
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 اومد و لبخند زد.  یی چشم و ابرو هیعط

 : گفت 

 _خوبم خانم نگرانم نباش. 

 گفتم:  تی از کنارش ورداشتم و با عصبان گارویشدم و پاکت س خم

 .گهیبکش خووب!بسه د  گاریفرت فرت س ی_ه

 زدو آروم گفت:   لبخند

 . ای زنیسرم داد م یوجب مین یکه تو رنی گیبرام دس م نای_باشه داد نزن سرم ا

 _نادر تروخدا..

 .کشمی ..کمتر مگهی_باشه د

 کردم و با عجز گفتم: اخم

 _نکش اصال. 

 زد:   هیتک واریو پاهاشو خم کردو به د دیخند

 . کیخانم کوچ  شهیکه نم هوی_

  تینشستم واسش فدا میندار یبابا خوبه باهم سرو سر   خوامیم یچ  نجایه خودم اومدم من اب هوی
 .خونمیشوم م

 نداره. با اجازه. یاصال به من ربط  دی_ببخش

 بلندشم که مچ دستمو گرفت و گفت:  خواستم

 ؟یی لوی_ دختر تو چند ک

 گرد شد اما گفتم:  بشیسوال عج  نیاز ا چشام



 ا یمار

249 
 

 59چطور؟-

 و گفت :  دیخند

 ام.  159_من 

 .؟گفت یم یجد ای کردیم  یگرد شد شوخ چشام

 باز کرد:  لب

 ؟  یبا من کرد کاری تو چ  یوجب می_ ن

 و بلند شدم به طرف عمارت پرواز کردم..  دمیزدم و دستمو از دستش کش  لبخند

 کرد.  میکه نگاهش تا لحظه ورودم به عمارت همراه ینادر  و

 !شـمیکردم بهم حس داشت و من دارم ذوق مـرگ م داغ

 

 ( ای)مار

 دم خونه رادمهر ترمز کرد لب باز کردم:  آراس

 شدی نم رمی دم شرکت خودت آراس.من د یرفتی_م

 گفت:  کردیکه کمربندشو باز م یدرحال 

 .یباش   ششیپ  شتریتو برو ب رمی م ی_من با تاکس 

 چقدر دلش برات رفته.. هیزدم خوشبحالت عط  یتلخ  لبخند

شدم و از   نی شد رفت منم رفتم و زنگ درو زدم سوار ماش  یتاکس نی دست تکون داد و سوار اول  آراس
 درب بزرگ وارد باغ شدم
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 .گرفتنیهمه باهام گرم م یکی  یکی

 من  اومد جلو:  دنیبه پنجره اتاق رادمهر زل زده بودبا د یکه با نگران  دمید نادرو

 . خانم ی_خوش اومد

 شک گفتم:  با

 ؟ یکن ی .کمکم مادیدارم اونم ز دی_ممنونم نادر .خر

 کرد سرتکون داد. یسر سرک  خنده

 داخل داد زدم:  میبرد دارویکمک نادر خر با

 ..دخترا؟؟ یچه استقبال گرم  ی_ه

 : هیو داد زدن عط شهی شکستن ش  یصدا با

 .. دی_آقا آروم باش

 گفتم:  میرفتیکه از پله ها باال م ی از دستم افتاد نادرم انداخت و باهم در حال دایخر 

 _مگه رادمهر خونه اس؟

 انقد..  کردمیاالن اومدن .حالشون بد بود اما فکر نم نی_هم

 جلو رفتم:  کردنیم هیکه گر هی و عط  یمهر  دنیبا د  

 _چه خبره ؟

 آروم زد رو دستش گفت:  یمهر 

 شده.  یچ گنینم زنن یرو شکستن داد م ی امروز..همه چ یایرفت اس بدم ن ادمی ی_وا

 رو گرفت و برد طرف پله ها. یدست مهر  دمیجلو اومد و من با بهت د نادر

 شده بودن؟؟  یچ نای.اکردی ام با لبخندو اشک بهشون نگاه م هیعط



 ا یمار

251 
 

 زمزمه کرد: هیزدم.عط در

 . ای_مست بود مار

 گرد گفتم:  یباچشما

 .کنهی_اون که مست نم 

 گفتم:  دیسرتکون داد هووف کش هیعط

 ؟ ی_کو زر 

 . ستین  دهیی_دخترش زا

 . امیتا من ب نیی _برو پا

 با ترس:  هیعط

 ها.  کشتیم زنهیمسته م گمی_خره م

 _برو دختر برو. 

 و من در زدم.داد زد:   رفت

 اصال اه. رمیبم  دیبزار شهینم تونیبابا حال دیولم کن گمی_م

 گفتم:  آروم

 رادمهــر. ی_منم آقا

  مهیبود و کروات ن  ی! لباساش خوننیبود تو اتاق رادمهر؟موهاش رو بب  یک نیدر با شتاب باز شد ا هوی
 اومد. یبسته  دستش خون م

 . نشناختمش

 بود.  شهیاتاق ش تمام



 ا یمار

252 
 

 

 اتفاقا بود. نیباعث ا یکنار چشمام پر شد چ رفت

 شدم و از ته دل آخ گفتم... وارد

 ... پام

گردنم انداخت و بلندم کرد مثل   ریز   یکی زانو و   ریدستش رو ز هی یرفت توش، با دست پاچگ شهیش
 رفت.   ادمیپر کاه و من درد 

 : دیغر

 _مواظب باش دختر. 

 رو تخت.نشستم روش و پام رو بلند کردم نشست کنارم.  گذاشتم

 بد الکل بهم فهموند مسته اونم از اون مستا.. یبو

 نشده بود. دهیبر ادی پام نگاه کردم ز به

رو اورد و جلو پام نشست و تند تند پام رو شست و شو داد با   هیاول یبلند شد و جعبه کمک ها عیسر
 .نیبتاد

 گفتم:  ناخواسته

 _آخ..

 گفت:  پاچهدست

 _تموم شد تحمل کن. 

 عوض شده بود.   بیرو که عج یمرد  شناختمینم  قتیگرد شد و من در حق  چشام

 دور پام.  دیچی پ باند

 نبود. قیشد،من جعبه رو برداشتم و شروع کردم دستش رو شست و شو دادن زخمش عم تموم
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 . گفتی سوزش چشماش پر از اشک بود اما اخ نم از

 انداختم کنارگفتم: کردم و جعبه رو  پانسمان

 ه؟ ینجوری_اتاقت چراا

 گفت:  دیکه تا مغز سرم سوت کش یپوزخند با

 راست اتاق من؟  هی  یاومد دونهی_آراس م

 . زدمی بود.حدس م دهیاوه مارو از پنجره د  اوه

 : گفتم

 ه؟ینطور یچرا اتاقت ا گمی؟میدار  کاری _تو به ما چ

 رو تخت نشست و گفت:   دویتو موهاش کش یکالفه دست 

 .دونــمی_نم

 دست خودش نبود. حالش

 : گفتم

 ..ی و راست یمست گنی_م

 باز کرد:  لب

به بعد سراغم رو    یاز شب مهمون یکنی .غلط میکن یم ی محل یب  یکن یم جا ی سر توئه.اصال ب ری_ز
 . یستین  زونمیآو  یکن  یغلط م یر یگینم

 . یحق ندار  ؟تویدیجواب تلفن نم یچ واس

  یباز  یهمه کول نیهمه ا نایرو سکوت بود ..خوب ا یو گوش  دمیبار زنگ زده بود که ند هی)
 شده بود( گهید یکی داشت؟تعجب کرده بودم رادمهر 

 گفتم:  رتیح  با
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 . نیحس  یست ی_خوب ن

 نگام کردو گفت:  یگنگ با

 _من تا به حال مست نکرده بودم. 

 حرص گفتم:  با

 ؟ یخودت رو خفه کن  ی_مجبور بود

 کرد: باز   لب

همه جاش   ییهمش تو ستمیدختر.لعنت به تو که تو خونمم اروم ن  یدقم داد ی_تو .. مجبورم کرد
 ... ییتو اممییتو تنها   ینباش انقدر همه جا جلوم نباش حت خورهی .حالم ازت بهم مییتو

 فندک زد و روشن کردو فندک رو پرت کرد اونطرف.  یگار یس دمیشرم لب گز با

 خول شده بود.  دادیسر تکون م یوسط حرفاش الک یدست خودش نبود ه حرفاش

 باز کرد:  لب

 . شیداده برم خواستگار غامیپ  ازینشستم.ن  اهینشوندم.حاال خودم به خاک س اهی رو به خاک س  رای_الم

 ،من مرده بودم!  تپهیو قلبت نم ین زیم خیکه  نیبود؟مگه نه ا یزدم مردن چه شکل  خی

 باز کردم:  لب

 ؟ یر ی_م

 زدو گفت:  گارشیبه س  یقیعم  پوک

 فراموشت کردم. دی..شا رمی_م

  دیدیبا حرفاش اما منو نم  کردی ام م کهی ت کهی د؟تیدیمنو م ایزنه؟یبا توهمش حرف م  کردیفکر م  اون
خودم کنارش    ریغ  یعروس دنیبا د شمیم وونهیفکر کنم که د نیبه ا خوامینبود.نم   نجایاون اصال ا

 ام نباشه.  گهیکس د چیمال من نشه خدا اما مال ه رم،ی میم
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 زدو دودش رو تو صورتم فوت کرد. گارشیبه س  یقیعم  پوک

 ! گاریس نی بهتر تانیکاپ

 : رون ی شدم برم ب بلند

 جمع کنه.  نارویبگم نادر ا رونی ب  ای_ب

 سمت در صداش:  رفتم

 .. ای_مار

 مرد زمزمه نشد...( نیتوسط ا یبود!نبود تا وقت نیباتریو ز نیاسمم مقدس تر  ای)خدا

 گهیرو که د یمرد یبرا ختمیاشک ر دمیلرز میشونیپ یرو گاریاز حس بوسه و عطر س برگشتم،
 نکردم..  یمن مخالفت  مونهینم  ادشیندارمش مال من نبود.ازش جدا شدم.اون مست بود 

 موهام بردو زمزمه کرد:  نیاز سرم افتادو دستش رو ب شالم

 .ـایدن یجا یمثل تو ه  ستی_ن

 من هق زدم ...  و

 نزده! شمی آت شتریاز در و رفتم تا داغ دلم ب رونی زدم ب 

 

 تفاوت نشون دادم.  یرو پاک کردم و خودم رو ب  اشکام

 .شنونیو گل م گنیباهم گل مرو پله آخر چشمم به نادر و مهرناز افتاد که  ن ییپله ها رفتم پا از

د بود طبق معمول. هیعط ـُ  ام که سرش تو مجله م

 فاصله گرفت.  یبرگشت طرفم و از مهر   عیکردم که نادر سر یمصلحتـ سرفه

 گرفت و گفتم:  خندم
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 ؟ ی کنــی شوم زمزمه م تینامه فدا  نجای_صابکارت  رو به موته تو ا

 نگران گفت:  نادر

 آقا؟  ستی_خوب ن

 تو.  دیفقط با کفش بر دیحموم اتاقشم جمع کن دشی ببر  دیبر  ی_دو سه نفر 

 .  انیب  دیو ام دیدرآورد و گفت وح بیاز ج یک ی کوچ میسیب  نادر

 باهاشون رفت باال.  نادر

 رفتم و گفتم:  دیخر یها  سهیبه طرف ک منم

 . دیوسط ولشون کرد نیا ینطور یبرا شماست ا نای_حمال ها ا

 فت: بلند شدو گ عیسر هیعط

 نم؟ی ؟ببی_حاللوار 

 اتاق من. میبر  دی_وردار

 با لبخند گفت:  یمهر 

 .گهی_سابق د

 و گفتم:  دمیخند

 _اتاق سابق حاال. 

ام به خودش دادم که افتادن روم و شاالپ شاالپ لپام رو   یرو به خودش مهر  هی عط یدایباال خر میرفت
 بوس کردن.

کردم و شالم رو تو   یبود به سرعت از بچه ها خدافظ  8 کیبا بچه ها بودم ساعت نزد  یساعت مین 
 مرتب سرم کردم و به راه افتادم. نهیآ

 و دست تکون داد.  رونی که نادر از عمارت زد ب رونیب اطی از ح رفتمیم داشتم
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 شدو گفت:  کینزد  نیماش شهیو به ش کی کردم که اومد نزد ترمز

 _آقا باهاتون کار دارن خانم. 

 اضطراب گفتم:  با

 . نمشیبی دعوتم بعد م ییبرم شام جا دی_با

 نگاه کـرد.  هیعمارت پر حرف و حاش  نیو به خروجم از ا ستادیا ریگرفتم و نادر متح گازشو

 تمام قدرت گاز دادم. با

 

 !خواستـــمیربوده بود را م  نمیکه دل و د یفاصله گرفتن از عمارت  

 

"و من سخت دلم قنج   سوختیم  بی اش عجبوسه  یرفت انگار جا میشون یناخودآگاه به طرف پ دستم
 را!  نیریگناه ش نیا رفتیرفت و پذ

 شد."  یکه از معشوق بر جانت جار  یاست بوسه ا حالل

تو گوشم گذاشتم  یهنزفر  ــدیکش  رونیمن رو از افکارم ب   میگوش یکه صدا دمیکش  میشونیبه پ یدست
 و اتصال رو زدم: 

 !؟ تی_جونــم مارگار

 ؟ ییکجا یر ی_درد نگ

 ! ی_اومدم آبجــــ

 خونه بابا.  می_مثال مهمون 

 _مگه ساعت چنده؟ 

 . 8:30 یکای_نزد
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 _آخ آخ اومدم.

 کردم.و زمزمه کردم:  قطع

 !؟ ـنیحس یزار یحواس برام م  مگه

 

 رو بردم داخل.   نیباز شدو ماش  نگیدر پارک  یتک بوق با

رو برداشتم و وارد عمارت   دمی خر ابونی رو که االن از سر خ  ینیری پارک کردم وجعبه ش یهولکـ هول
 شدم: 

 _سالم بر اهل خـــونه!

 گفت :  غیدرش رو باز کردو با ج دوی رو ازم قاپ   ینیری و ش دیبه طرفم دو تی مارگار 

 دختر؟! خوادیدلم م یخامه ا یدونست ی_از کجا م

 انداخت تو دهنش و با دهن پر گفت:  یکی

 حال اومد. ـگرمی_ج

 و بابا با خنده جلو اومدن که کامران گفت:  کامران

 برات.  رمی بگ زم؟تای عز ی_خوب چرا زودتر نگفت 

 اومد پدر باشه. یخاص فقط بر م یفرو رفتم که از اون بو یتو بغل  همزمان

 

 رو. میمرد زندگ نیعطر تن اول دمیبو کش  قیعم

 : گفتم

 شـدم. هیو عط یمهر  ریکردم،درگ ری _شـرمنده د
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 : بابا 

 دل بابا.  زی نداره عز ی_مشکلـ

 مبل نشستم و شالم رو از سرم درآوردم پدر به خدمتکار گفت:  رو

 . اری خورد حداقل نسکافه ب شهی_قهوه که نم

 کامرانم لبخند زد. دو یخجالت کش  تی و مارگار دمیخند

 اعطاعت کردو رفت.  خدمتکار

 اونطرف بابا جاگـرفت!  عیسر تمیکنارم نشست و مارگار  بابا

 : یبا اخم ساختگــ تی مارگار

 ؟ یچ_پـس من 

 زمزمه سرداد:  کامران

 !شودی_کم کم فوران م

 گفت:   یبا دلخور  تی مارگار می دیخند زی کامران ر منو

 کن.  تی_کم منو اذ

 گفت:  دویکش تیبه سر مارگار  یدست  بابا

 !؟ یکنــی م تی_کامــــران دختر منو اذ

 گفت:  عیسر کامران

 کردم.  جای _نه اقا من ب

 

 نگاه کردم.  کمیلبخند به خونواده کوچ با
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ـ 12 نیا یخوردم برا افسوس ر زدم گفتـم و گفتــم.. یسال ـُ  که سر خدا غ

 اومدن نسکافه ها بابا نگام کرد:  با

 . ییبابا ی_تو فـکر 

 گفتم:   دمویآروم بوس  دستشو

 _نه جان دل.

 

 شد.  رهی با مهر به صورتم خ تی مارگار

بودم    نینظر داشتمش نگران حس ری ز دیابروش باال پر هی م طرف اس دنیکامران زنگ خورد با د یگوش
 زد.  یبا بابا حرف مــ تی اون باشه مارگار دیگفتم شا

 رو زد:  اتصال

 _بله نادر؟ 

 !!خت؟؟نادریفرو ر دلم

 مارستان؟ یشده؟کدوم ب ی_چــ

 . امی م امی_م

 کرد و بلند شد.  قطع

 چرا؟ مارستانی رفت؟بیاز جا کنده شد کجا م دلم

 : تی مارگار

 زم؟ ی _کجا عز

 برم.  دیبا مارستانهیب  ری_ام
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 گفت:  بابا

 شده؟  ی_چرا چ

 .کنهیاز بس مست بوده االن فقط داره استفراغ م گنی_م

 گرد: یبا چشما تی مارگار

 و مست کردن؟  نیحس  ریشد؟؟ام  یچ  دمی_نفهم

 کرد.  یخنده ا تک

 تم. انداخ ریبهم انداخت که سر به ز  ینگاه معنا دار  کامران

 کامران:  یصدا

 . ستین دی بع یچ یازش ه گهی_د

 بلند شد:  تی مارگار

 . امی_منم م

 بهش کرد:  ینگاه سرزنش بار  کامران

 باهاش حرف بزنــم. دی.باست ین  یز یچ امیم کنمی مرخصش م  ؟منمیایکجا ب تتیوضع  نی_با ا

 به من کردو زمزمه کرد:  ینگاه  باز

 _ُمَفصل.. 

 گفت:  تی که مارگار  رفتیداشت م  کامران

 . یخبرم نذار   ی_ب

 تکون دادو کت به دست از عمارت خارج شد.  یسر  کامران

 رو کرد بهم و گفت:   بابا



 ا یمار

262 
 

 بابا.  یطفره رفت دمیوقت پرس ا؟هری مار یسال کجا بود12 نیا یبگ  یخوای_نم

 بود. نی حس  ری و روحم دنبال ام نجاینبود جسمم ا یبودنش شک  یمصنوعــ یزدم که تو یلبخند

 زمزمه کردم :  ماا

 د؟ یبدونـ  نیخوای_چــــرا م

 _من پدرتم. 

 تکون دادم اما با احتــرام گفتم:  یبا کالفگ یسر 

 بابا.  کنمی _خواهش م

 شد گفت:  نیکه غمگ ییبابا با چشما 

 ؟ یبگــ  ستیقرار ن یعــنی_

 .شهیبلند م  شتریگند رو هم بزنم بوش ب نیا یهرچ  یکه چ باالخره

 . کردمیبه بابا نگاه م  یو گاه  تیبه مارگار یکردم به گفتن.همه و همه. گاه شروع

 .   شدیم ی چشماش بارون یو گاه دیخند یم  یکه گاه ییبابا

 و با افسوس سر تکون دادنش. دمید دنیکش گاریکه تموم شد بابا رو با اون اوباهت درحال س حرفام

 . سوزوندیسال آواره اش دل م12اهر خو ی.داشت براکردی م هیگر یخجالت چیه یب  تمیمارگار

 

 که کبود شده بود برگشت.  یچشم یسرخ و  پا یکه کامران با صورت میشام بود  زیم سر

 قاشق از دستش افتاد و بلند شد.   دویکش غیج  تی مارگار

 .میو بلند شد  میدیو منم دست از خوردن کش  بابا

 گفت:  یلبخند مصنوع  با
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 .شهیسرد م دیی. بفرمادمیچه به موقعه رس ری_شب بخ 

 : تی مارگار

 ؟ ی_کجا بود

 که کامران صورتش از درد جمع شد.   دیگونه اش کش یبه کبود  یرفت و دست جلو

 . ستین یز ی_چ

 ؟یدعوا کرد  یبا ک گمی_م

 چقدر خوب بود. نینداشت و ا  یدخالت کردویبابا نگاه کردم که خونسرد به مکالمه بچه ها نگاه م به

 من اهل دعوا هستم اصال؟ زمی _عز

 با عجز گفت:  تی مارگار

 دق کنم؟ یخوای م ای یگی_م

 _دست گل داداشمه.

 و گفت:  دیکش ینـــــ یه تی مارگار

 چرا؟  شهی_باورم نم 

 دستش دادو گفت:  ینشوندو بشقاب  یرو گرفت و رو صندل  ت ی دست مارگار کامران

 _بکش برام لطفا. 

 .می بابا با اکراه نشست منو

 گرفت و گفت:  تی بشقاب برنج رو از مارگار کامران

 نبود زد. شی حال یز ی_مست بود چ 

 اخم کردو گفت:  تی مارگار
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 بزنه ؟  یستادی_وا

 نگاه کردو گفت:  تی با عشق به مارگار کامران

 شد. اری عاقل و هوش کمی_منم زدمش خانمم تا  

 بهش که از کوره در رفت؟   یگفت ی_چ

 رو من زوم شدو گفت:  دویچرخ زیباز نگاهش دور م نکامرا

 اونم زد تو صورتم.  شیخوایکه نم یدختر  یخاستگار   یبر  ی_گفتم حق ندار 

 

به دهن بردم و با    یو قاشق ماست ختمیبود فرو ر یجد  یبستم. قرار خاستگار  خیشدم و  یمن ته  و
 هزار زحمت فرو دادم. 

 رفتم.  ییشد تو معده ام با تمام توان بلند شدم و به طرف دستشو زهرمار

  ایاما کامران نذاشت و خودش اومد و من تو دلم ناله کردم ن ادیبلند شد که دنبالم ب   تی مارگار و
 تروخدا.

 :    تی رو مارگار  بابا

 بابا؟  هیچ انی _جر

 .دونمی_نم

 شد.  یخال معده ام   اتیتوسط من بسته شدو تمام محـتو ییدر دستشو و

 به در خورد:  یبه صورتم زدم که تقه ا یرمق اب  یب

 ؟ ی_خوب 

 کامران رعشه به تنم انداخت هنوز پشت در بود. یصدا

 _خوبم. 
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 رفتم.نگام کردو گفت:  رونیکردم و ب  دروباز

 هو؟ یشد  ی_چ

 که هناق نبود:  دروغ

 تو برو شامت رو بخور.  ستین یز یچ  شمیخوب م  ستین زونی_از سر شب حالم م 

 از کنارش رد شم که بازوم رو گرفت  خواستم

 

 کن.  ری.خدا بخ ستادمیچوب خشک ا مثل

 باز کردو من ُمردم:  لب

 ره؟ یو بگ  ازی ن خوادیم ریکه ام نی_و نظرت راجب ا

 بهش القا کرد نگاش کردم و گفتم:   یچه حس  دونمیکه نم  ییبا چشما ختهی ر فرو

 . مگه من دفتر ثبت ازدواج و طالقم!کامران؟به من چه یگیم ی_چ

 بار مردم و زنده شدم تا بگم..  هزار

 اومد رو به روم و تو صورتم زل زد:  کامران

 د؟ یکن ی _چرا با هم لج م

 وار گفتم:  زمزمه

، حداقل   ستیمهم ن ی چیامشب تمومش کن ه نیهم نجایبزن به لبات.کامران هم ی_مهر خاموش 
 ؟ یدی،فهم ستیمهم ن گهیاالن د

 گفت:  عیسر

 که جون و دلمه؟ ی مهم تر از دل داداش و دل خواهر زن ی_چ
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 عجز گفتم:  با

 حانهیوق  کردویگل فروش و گدا نگام م  هیبه چشم   روزی داداشت تا د یدونی_دل ما غلط کرد.اصال م
به بعد برادر من باش   نیتا االن براش دمت گم.اما از ا یکرد  یگدا ها تو تختم جا ندارن.برادر  گفتیم

 لطفا و تمومش کن. 

 

 برگشتم. زشام ی به م کینزد یو به سمت مبل دمیرو از دستش کش دستم

 

 رو بهانه کردم،  یحال یو شامم رو ادامه بدم اما تشکر کردم و ب  نم یازم خواست بش  بابا

 زنگ خورد. کامــران یکه گذشت گوش کمینشست  زی سر م کامـران

 .دید شدیو م  نیرحس یکنار مبل، واضح عکس ام  زیبود و م  زی رو م چون

 امشب رو خدا قصد نداشت صبح کنه!  یوا

 انگار نه انگار.  کامران

 رو زد:  اتصال

 _جونم داداش. 

 دو برادر بود. نیا یرابطه  یکار ممکن برا نیخوردن کوچک تر  غبطه

 ُمـهر مار من!  ی لرزوند.تو چه هست یاسمشم تنم رو م  یحت

رد و به بشقابش چشم دوخت.   بابا ـُ  تکه گوشت به دهان ب

 !کردی کامران سر پا گوش شده بود اما نگاهش نم یحرف ها یو برا  دیدوغ نوش تمیمارگار

و من با جان و دل   زدنیدو شخص بودن که باهم حرف م نیمن ذهن و فکر و روحم همه و همه ا اما
 ده؟ یروم  ینکنه خبر خاستگار  دادمیو گوش م  مکردینگاه م
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 گفت:  دویبه وضوح رنگ کامران پر دمیآن د کی

 ؟ یکنی م ی_شوخ 

 باالخره چشم به کامران دوخت.   تیمارگار دویدست از خوردن کش بابا

 به جمع چهارنفره ما کردو گفت:  یبا استرس نگاه  کامران

 ن؟ یرحسی کرد ام کاری چ دی_با

  ی.امشب تمام شدنکردیباز نم  حیلب به توض گهی د قهیدق5اگر تا   رسوندی به جنونم م اضطراب
 ! میدار  شی در پ امتی .قسین

 : کامران

 .زنمی _زنگ م

 رو به بابا گفت:  میقطع کردو ما همه چشم به لب هاش دوخت  و

 نامدار دنبالتونن. ی_آدما

 کردو چنگال رو پرت کرد تو بشقاب :  یظ یاخم غل پدر

 الشخورا.  نی_پس باالخره اومدن ا

 با لرزش صدا:  تی مارگار

 .میبابا فقط بر می_بر

 گفتم:  شدیم دهیکه بزور شن ییباصدا

 بگه چه خبـــره!  یکی_

نفس راحتم   نیرنگ است.؟اول  ی من ب ی.چرا رنگ آرامش برامیبلند شد دیبلند شدو همه به تقل  بابا
 .دهدیرخ م  یبرنخواسته که اتفاق بعد میو نا هیکامل از ر

 درحال کنده شدن هستند! یگر یاز د یپ  یکی من  یزندگ یها چال
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 رو به کامران:   بابا

 .میکه نباش  کنهیم جابیا تشیوضع ــتی کنم اما مارگار یخال دونیم خواستی_دلم نم

 سرتکون داد.  دییبا تا کامران

 رو صدا زد:  یخدمتکار   بابا

نگهبانا مسلح باشن.اگر بهتون حمله شد   دیو تمام سگ هارو باز کن  دیدرهارو قفل کن دیجمع کن  زوی_م
باهاتون نداشتن  یاما اگر کار  دیمحافظارو به داخل خونه بکشون ادیو با فر  دیاز خودتون دفاع کن

 !ستنین رانیس ادوهفته ا دیگیم  دنیما پرس رفهــم؟ازی بگردن و برن.ش  دیبزار

 

 !! گفتیم  یپدر نگاه کردم چ به

 

 رو به ما:  پدر

 . یساک لباس کم و لوازم ضرور  هیهست.  نجایا دیبخوا ی_هرچ

 به کامران:  رو

 من برسونه. یزنگ بزن بگو خودشو به کشت کی _به اون رادمهر کوچ

 بود؟ اونم

 لبخند زدو سرتکون داد.  کامران

 : ی بی عج یرو به ما با خونسرد   بابا

 دوردونه هام.  زیعز  دیهست ی_منتظر چ 

 گفت:  ستادوی طرف پله ها تو راه ا دی تر بود دستم رو کش اریاز من هوش  تی مارگار

 ؟ یخونمون چ  لی_وسا
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 :   بابا

و لباس.فقط   لهی_فکر رفتن به عمارت کامران اشتباه محضه. باال دوتا اتاق براتون آماده کردم پر از وس
 بابا.   دیجله کنع

 م یشد یو هرکدوم وارد اتاق  میبه طرف پله ها رفت   عیسر ت یبامارگار

  زو یرو م  یبهداشت  یشی.تمام لوازم آرایضرور  لیو با وسا  ختمیچهار دست لباس تو چمدون ر عیسر
 جا داره باز دو دست لباس و شال. دمی.دکمیکردم تو چمدون کوچ  یخال

 ؟  هیعیوارم طب وونهیتپش قلب د نیا

 . رونی عوض کردم و از در زدم ب لباسامم

 کردم.  یاتاق رو که بستم مکث در

 نه!  ایخوبه   نمیبب دیبا

 بوق صداش تو تمام جونم نفوذ کرد:  نیرو زدم.دوم اتصال

 _الو؟

 گفتم: عی صدا سر بالرزش 

 ؟ ی_خـوب 

 ؟ی بگ نویهم ی_زنگ زد

 کردم: کالمش باعث شد ناراحت شم اما آروم زمزمه  ی)سرد

 .خدافظ ی_نه،انگار خوب

 : صداش 

 . ای_مار

 پشت خطم و آروم گفت:  دینامنظمم فهم یدناینفس کش یسکوتم فکر کرد قطع کردم اما با صدا با
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 _خوبم،تو مراقب خودت باش دخــتر. 

رو   تی مغزم که فعال چارهی.بشدمی و داغ م خی  یبدنم نوسان داشت.به راحت یکرد.داغ کردم.دما  قطع
 کنار گذاشته بود!  دویبوس

 !!!! میو به راه افتاد می بلند بابا از عمارت خارج شد یشاس نیماش  با

 

 کردم سمت بابا:  رو

 بابا؟؟  میگردیبرم ی_ک

 گفت:  بشیعج  یبا لبخند و باز خونسرد  بابا

 !زمی عز ستیمعلوم ن  یچی وقـت ه چ یه دیفردا ،شا دی_شا

  شتریب دن،ی فهم  یدست و پا زدم برا یم و هرچ غوطه ور شد بیاتفاق عج  نیباز گنگ تو باتالق ا  من
 فرو رفتم. 

 دستم رو گرفت و زمزمه کرد:  تی مارگار

 . ی_آروم باش ابج

ـ  با و   نی که فرار کرد سمت حس یدادم. اما باز فکر  لشیتحو یجون   یلبخند ب یاسترس و نگران
 شد!  یمرد کره خاک نی احساس تر یو ب نیاحمقانه، نگرانه سرد تر 

 برداشتــم، دنیفهم یدست از تالش برا  زدنیو کامران حرف م   بابا

  یخواب ب  نیدعوت کردو من چقدر ممنونه ا یالی خ یب   یایشدو من رو به دن  نیکم کم سنگ چشمام
 موقعه بودم.

 *** 

 !میــکنیم  کاری چ نیتا بفهمم تو ماش  دینکش یباز کردم طول چشم



 ا یمار

271 
 

 به در چشماش بسته بودو خوابش برده بود.  هیهم تک ت یبرگردوندم مارگار رو

 داشت!؟  یهمه استرس و ترس اون چه گناهـ نیسوخت،تو ا  ومدهی ن ایبه حال کودک به دن دلم

 . کردینگاه م  کیتو سکوت به جاده تار  بابا

 داشت شاد نشونش بده گفت:  یکه سع ییبا صدا کامران

 خواب آلو.. ری _صبح بخ

 باز کردم:  لب

 م؟یی_کجـا 

 جواب داد:  عی زنگ خورد،سر  شیبرگشت سمتم خواست جواب بده که گوش  بابا

 ؟ یی_کجا

 . کردی نگاه به بابا م هینگاه به جاده و  هیبادقت   کامران

 . دادیصبح رو نشون م 4 میشمال؟.ساعت گوش  میرفتیم میغلط نکنم داشت میبود چالوس

 گفت:  بابا

 ؟ یچ یعنی_

 گفت:  تی باحرص و عصبان بعد

 ؟ یگ یم یدار  یمعلوم هست چ نیحس ری_ام

 

 !یدنــــی..دکــردیتو دلم برپا م  یانقالب ـهیبود اسمش  خودش

 : پدر

 _باشه. 
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 گفت:  ع ی کرد .کامران سر قطع

 شده؟  ی_چ

 صحت داره.  یاز نامدار تا حدود دهیکه بهش رس  ی.خبر دینر یسمت کشت الیو دیبر گهی_م

 . دادیشده بودو به حرفاشون گوش م داری ب  تمیمارگار گهید حاال

 : تی با عصبان کامران

 شمال کرده؟ یمارو راه نان ی اطم یب  یمهم نیسر مسئله به ا یعنــی_

 . میمونیم الینـبودم و  میریم یبود با کشت یخبر  الیو میری_شلوغش نکن کامران.م

 

 باالخره به حرف اومد:  تی مارگار

 .شهیکه باورم نم یتون یبابا،نگو نم یستینمینامدار وا ی_چرا جلو

 گفت :   یمحزون یبا صدا  بابا

 .رهیبپذ خوادیاما نم دونهی خودشم م رهی _بخاطر خودش..اگـر بمونم تـمام دودمانش به باد م

 ( کــردمیحس م  نویبابا بودو من ا یتو حرفا  یب ی)حس عج 

 .رفتیم  ییبود و هوا کم کم رو به روشنا نایا 5بابا ساعت   یالیبه و میدیرس

  رفتی با خنده قربون صدقه اش م د،بابایچرخی بابا م یو دورپا کردی پارس م یرنگ و بزرگ یقهوه ا سگ
 گفت، یسگ هم با پارس کردنش به نوبه خودش خوش امد م

 بزرگ بود دو برابر عمارت تهران بابا.. یل یخ الیو 

 مجهز بود.  زیهمه چ میبه دست داخل رفت چمدون

که درش   ی. بابا هم اتاق میاتاق برداشت هیو کامران اتاق منم  تی تا خواب داشت  مارگار 4باال   طبقه
 بودو باز کرد و داخل شد  یمشک



 ا یمار

273 
 

دست لباس   هیرو باز کردم و  دادچمدونیبودو بهم آرامش م دیسف یاسی یاتاق شدم همه چ وارد
 قط به خواب رفتم.و خودم و رو تخت دونفره پرت کردم و ف دمیبرداشتم پوش   یراحت

 

 ( ت ی)مارگار

 _کامران جان مسواک رو از چمدونم بده. 

 که تا کمر تو چمدون فرو رفته بود گفت:   یدرحال کامران

 من؟  ی _کو شلوار راحت

 من.  یلباسا  ری_همونجاس سمت چپ ز

 گفت:  یاز چمدون سربلند کردو با نگاه موز  کامران

 . یی_اوووه چه جا

 و گفتم:  دمیخند

 ن اون مسواک رو. _مسخره.بده م

  یق یمخصوص اتاق شدم.نفس عم یبهداشت س یبه طرفم گرفت و من وارد سرو ومسواک 
 .شروع کردم به مسواک زدن. دمیکش

عوض کرده بود ،کنار گوشم    یرنگ یطوس  یکامرانم با مسواکش وارد شد شلوارش رو با شلوار راحت که
 خم شد: 

 .یگذاشت تی سونوگراف ی_ دو هفته اس منو تو خمار 

بهم انداخت شروع کرد به مسواک زدن.از  یاز ینگاه پر ن دمیلبخند دهنم رو شستم و کنار کش  با
که کامران مسواک به دست   دمیو رو تخت دراز کش  دمی پوش  یاومدم و لباس راحت رونیب ییدستشو

 اک رو روش گذاشت و به طرف تخت اومد.هول داد و مسو یبه طرف چمدون رفت و اونو کنار 

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و چشماش رو بست و زمزمه کرد:  دویپتو خز  ریز  کنارم
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 خانم.   ری_شب بخ 

 رسوند.  مارستان یکه باهاش تصادف کردم و اون من رو به ب  یبستم و رفتم به گذشته روز  چشم

 شد داد زد:  ادهی پ نیاز ماش یوقت رهی نم ادمی

 ؟یمگه کور  کهی _ د زن

 و اصال حواسم بهش نبود. کردم یمن با وحشت به خون دستام نگاه م اما

 

 من دختر خسرو ام.  دیبابا که اومد تازه فهم  مارستانی رسوندم ب یوقت

 گفت:  ظشیبا اون اخم غل  صی ترخ  ِموقع

 مثل من دردسر شه.  ی کی قدم نزن ممکنه واس  ابونیهوا تو خ یوقت ب  چی_خانم ه

 پرو بود  داد،یو حرص م دادیم حرص

 ها.  یدروغ چرا از اون پرو دوست داشتن  اما

 . شدیو اون سنگ تر م دمشیدیم شتر یشد ب  شتریبا بابا ب  اشیاز اون همکار بعد

 بهش داده بودم اونم از نوع محکمش.  دل

 بابا زنگ خورد.  یگوش هوی زدی تو خونمون حرف م انیروز که با بابا داشت راجب کارو و ا هی

 قطع کرد باخنده گفت:  یبا خوش و بش حرف زدو وقت  بابا

 ؟ی کنه بابا،راضـــ  یپسرش تورو خواستگار  یبرا خوادیم ی_دانشور 

 کردم و گفتم:  یدیبا اخم مخالفت شد منم

 _نه بابا من قصد ازدواج ندارم. 

 . دیکامران به دلم چسب یشدن چشما یتفاوت قبول کرد اما طوفان  یب  بابام
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 اعترافش دلم قنج رفت. ادیخواب بود باز   قیحال برگشتم عم  به

  شی حال  ستیگفتم بابام ن فونیاز پشت آ یاومد اومد خونمون هرچ یم یدیروز که بارون شد هی
 باز کن. گفتینبود فقط م

تو   رونیسرکردم از عمارت زدم ب رو دوشم انداختم و کالهشو  یداره بارون  اجیکردم به سمعک احت فکر
 ستادم یبارون ا  ریباغ ز

 لبخند زد  ستادو یجلوم ا یدیکه اومد جلو و تو اون بارون به اون شد دمشید

غد و بد اخم بود(باورم   نیحس  ریبه چشام شک کردم؟اصال بلد بود بخنده) اون زمان مثل االن ام من
 .شهینم

 : گفتم

 شده؟  یز یرادمهر چ ی_آقا

 و رو لبام حس کردم و زمزمه اش: اشارش  انگشت

 .. سی_هــ

 : موندمیمات و مبهوت م شتریباز کردو من هر لحظه ب لب

 ؟ یر یبپذ یکدوم رو دوس دار  نیبب زارمی پات م شی _دو راه پ

 . شستیبارون رو سنگ فرش باغ به دلم م یخول بود؟صدا دیباال پر ابروهام 

 .ستادیصورتم وا یرو جلو اوردو سه سانت  سرش

 ده،یکه حتم نداشتم صداشو شن  دیکوب یمحکــم م یبه قدر  قلبم

 باز کردو غوغا تو دلم به پاکرد:  لب

 !کدومش؟یبه زور مال من ای!ی دردسر مال من  یب ای_
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 کردم و گفتم:  اخم

 د؟ یخوزبالتو بگ نیا نیبارون اومد  ن؟تویشد وونهی_د

 نداشتم. ییآرزو گهیبود د یدلم عروس  تو

 بودم.  ستادهیاش شدم فقط ا وونهید شتری ب  شیبا حرکت بعد و

که پشت   نی و به سرعت به عمارت برگشتم و حس ا دمیکه ادامه داد به خودم اومدم و عقب کش  کمی
 داشتم. دویسرم اومد و پا به پام تا اتاقم دو

 اتاق شدم، برگشتم با تشر گفتم:  وارد

 ! رونی _بروب

 و بابا شمال بود.  ید که خدمتکارا مرخصاومده بو ی برنامه داشت درست روز  شی زیهمه چ انگار

 باز کرد:  لب

 !؟ی_انتخاب نکرد

 حرص گفتم:  با

 متنفرم .  کننی تلفظ م کهی خانم زن هارو زن  یکه به جا یی_از مردا

 زدو گفت:  یق یعم  لبخند

 خانم.   یکرد می_عصبان

 _خانم و... 

 بستم و گفت :  لب

 گورم رو گم کنم.به من تا برم  یندار  ی_تو چشمام نگاه کن بهم بگو  حس

 دوختم و جلو اومد و با لبخند گفت:  نینداشتم چشم به زم یفرار  راه
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 رو.  ی کوفت یبله  نی_بده ا

 کردم و گفتم:  نگاش

 . یشیم ضیمر کهیچ ی_از موهات آب م 

 نگام کردو گفت:  قیعم

 _خشکشون کن برام. 

که آبشو رفتم دستم رو گرفت و آروم   کمی .دمینبود رو موهاش کش سیگوشه شال کلفتم رو که خ  آروم
 دوبار سه بار ،ده بار...  دیبوس

 . زدی وجودم دوست داشتنش رو جار م تمام

 

 که گفت:   دمیرو عقب کش دستم

 _بده بله رو دختر. 

 گفتم:  آروم

 فکر کنم.  دیمنم با ستی_بابام فعال که ن

 باز کرد:  لب

 تو بله رو!بگو   رمیکردن تو ازش م یبرا خاستگار  ای_تا اون سر دن 

 و گفتم:  دمیگز لب

 وقته به دلم وعدتو دادم. یل ی_ خ

 زدو جلو تر اومد دستش رو مانتوم نشست و مچ دستش رو گرفتم که ادامه نده اما زمزمه کرد:   لبـخند

 درونم باش.  شیدوماه آب رو آت  نیندارم.فقط سوختم ا ی_بهت کار 
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 که ول کردم و اجازه صادر شد  یمچ دست و

 

 . دارهیب  دمیو به صورتش نگاه کردم که در کمال تعجب دبرگشتم   باز

 ؟ یدی_نخواب

 هم بود. یراست و صورتامون رو به رو یبه پهلو برگشتم

 بخوابم خانم. زارهی_مگه وول وول کردنات م

 . دی_ببخش

 گفت:  دویدسته از موهامو بوس هیزدو   لبخند

 بره؟ ی_خوابت نم 

 . کردمی کردنت فکر م ی_نه ،به نهوعه خاستگار 

 گفت:  دویخند

 خواد؟ی جونم،دلت م ی_ا

 زدم و گفتم:  یلبخند یدلبر  با

 . کردمیمنحرف.به حرفات فکر م  کردم ی _ به اونا فکر نم

 نفسش و تو صورتم فرستادو گفت:  

 لطفا؟  یبخواب یتو اتاق بغل  یر ی_م

 گفتم:  یناراحت با

 اونطرف تـ.... یبزرگ نیخوب تخت به ا یشد داری _از بس وول خوردم ب 

 ادامه بدم چشم بست وگفت:  نذاشت
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 پاشو برو .  وونهید گمی_ به خاطر خودت م

 . دمیرو شکمم کش یو دست  دمی. خنددمیحرفش رو فهم یمعن

 ...  ستی_جون کامران اگه خطرناک ن

 زمزمه کردم:  دنشی رفتم و قبل از بوس جلو

 نداره. یاصال خطر  _راستش

 گشاد شدو گفت:  چشماش

 ام خوب؛دارم برات به وقتش.. یل یخ است،ینطوری_ا

 تو هوا چرخوندم و گفتم:  یو چشم  دمیخند

 ؟ ی کنی _هوا روشن شده شروع نم

 

 *** 

 ( ای)مار

و    دمیپوش  یدوش آب گرم تو حموم اتاق لباس مناسب  هی شدم و بعد از  داریبه بدنم ب یبا کش و قوس 
 موهام رو خشک کروم و بستم..از اتاق خارج شدم و به طرف پله ها رفتم.

 

 زدم:  یپدر لبخند دنیرو کنارم حس کردم برگشتم با د  یشخص

 بابا.  ری _صبح بخ

 گفت:  دویخند

 . زمیعز ری _ظهر بخ
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 ساعت چنده مگه؟ ی_وا

 دو.  کی_نزد

 بابا لب باز کرد:  یآخر  گرد شد پله چشام

ـ   ادگاری_ببخش   !!گذرهی،سخت بهت م ی نازلـ

 کردم و گفتم:  بغلش

 خوشبختم.   تی_کنار شما، کامران و مارگار

 .میزدو به طرف آشپزخونه رفت  لبخند

اورده   کیبا پ یهمه چ یشده بودو زنگ زده بود از سوپر   داریبابا صبح زود ب ایدم کردم  گو  ییچا من
 بودن.

 تنش خورده شد. یو صبونه در کمال آرامش و ب  وستنیو کامرانم به ما پ تی مارگار

 از صبونه بلند شدمو رفتم تو اتاقم.  بعد

 . دمیتخت دراز کش رو

 هوسو چقدر دوس داشتم. نیداشتمو و ا گاریس هوس

 و من فقــط خوردم.  یدمت گم زد ایخدا

 .ندارم گهیمن قرار قهر با خدارو د نه

 بود!!! یلرزوندن دلم چــ  یدم آخر  نیا یمشتــ فقط

 . یفراموش ش  کاش

 فداکار!!  ایباز عشق احمق است  و

 لب گفتم. ر ی ز یرو تخت نشستم و لعنت  زدیرحمانه به صورتم شالق م   یب آفتاب
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 رفتم طرف پله ها. دمویبه لباسام کش یشدم و دست بلند

کامران و بابا که  شدیتو فضا پخش م یتوسط شخص   گاری.دود سختمی قدم نذاشته فرو ر یسوم پله
 بود ؟؟  یک نیشخص نشستن پس ا نیا یروبه رو

 

 آمده بود.  جانان

 رو شدن آرامش گرفت.   رویز نیاز ا دلم

 مناسب است. میمرتبه خداروشاکر شدم که لباسها نیهزارم  یبرا  دیبه طرفم چرخ  سرها

 

 با لبخند:   بابا

ـ   بابا. ی_فکـر کردم خواب

 بود. ختهیکه پشتش هم دلم را ر یکس یه طرفم چشم دوختن.حتب همه

ـ   برخاست  سرد درست مثل گذشته:  یو با لحنـ

 . ــری_سالم وقت بخ 

 .شدیحل نمـــ  یرفتــیم یبود که از هر راه  یبی مرد همان مجهول عج نیا

 . کردیرفتار م   یجور   کیهر روز  چرا

 زمزمه کردم:   آروم

 . ری _وقت بخــ

و   دانستیکه رازها را م یرفتم و به کامران چشم دوختم تنها کس  نییلرزان از پله ها پا یپاها با
 . خواستی دلش وصال م بیعج

 فرد روبه روم نگاه کردم پر بود. یگار ینشستم و به جاس  تی مارگار کنار
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 زد؟ یکه لب به دود نم ستیهمان مرد نیا

 .شناسمشینم کنمیکه احساس م ریی تغ چقدر

 اما مغرورم.  مشخواهی..ممغرورم

 کـس سقوط نخواهــد کرد. چی ه یکه برا  ستیری کب  ی  غــرورم امپراطـور  و

 .. اما

 تا جان دل هست غرور را چه کار!!  مرا

 

 بهم تعارف کرد.  یلباس خدمتکار به تن از آشپزخونه خارج شدو نسکافه ا یزن

 باال بودم بابا اوردش.  ی ندارم وقت حتم

 دم. رو برداشتم و تشکر کر  نسکافه

 پدر اکو شد:  یگذاشتم و صدا زیم یرو رو  نسکافه

 آروم جون بابا؟  ی_خوب استراحت کرد

الفاظ   زدویمرد پر اباهت که حاال لبخند م نیبه ا رتی با ح تی مارگار یحت ن یحس  ری و ام کامــران
 شدن! رهی خ  کردیتلفظ م  یبی عج

 زدم :   لبخند

 _خوبه،خوب آروم جونم! 

 کرد. پی تا یز یباز کردو چ شویقفل صفحه گوش یزوم بودم روش که با کالفک   یچشم ریز

 . دیلرز بمیج   یتو میگوش همزمان

 آوردم خودم و با نسکافه مشغول کردم اما چشمم که به شخص تکس دهنده افتاد خشکم زد.  درش
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 زد؟ یبه روم بودو تکس م  رو

 کردم:  باز

 ! ــتهی..تو که محرم نامحرم حالیبابات بر  یقدو باال جلو دوتا مرد نامحرم قربون صدقه  ستی_ الزم ن

 

 نوبرشو آورده بود. گهی.دکردی خورد مــ ی خوردم و فکم رو قفل کردم چه اعصاب   حرص

 ام حساس بود.  یپدر دختر  ی حرف ها یبرا یحتــ

 ندادم که کالفه تر شد.  یجواب

 به کامران گفت:  رو

 . میسرو گوش آب بد میبر امی_شب م

 که هــــوم؟؟  یرسواشـ   یکشی دل احمقم.انتظار نم سیدلــم ه یشد و باز غوغا بلند

 کرد سمت بابا:  رو

 _با اجازه آقا. 

 : تی رو به مارگار ریتکون داد و ام یسر  بابا

 _مراقب فندوق عمو باش. 

 با لبخند اما نمه اخم گفت:  تی مارگار

ـ   !میم داربد مسته لطفا مست نکنه.ما صورت عشقمونو الز  ی_ عموشم وقتـ

 گفت:  یبا لبخند محو اما به شوخ  ری ام دویرو بوس  تیسر مارگار دویخند کامران

 خوب؟  هیبه چ یبگو چ دهینرس  لی _زن زل
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 هردو دست باال بردو گفت:  کامران

 . مشمی_من تسل

 . دینگاه من که حسرت بار رو خواهرمو عشقش چرخ و

 کرد سمتم:  رو

 خانم. ـای_خدافظ مار

 باشه. دهی شن  دونمیم دیلب گفتم که بع ری ز یخداحافظ 

 شد. دهیناهار چ زیرفت و م  ریام

 ناهار خورده بود؟   نیحس  ریام یراست

 فداکار؟  ایباز جمله عشق احمق است  و

 من هستـــم؟ نی.چرا با عقل و دلم همش در جنگم.!!و استیقلب زبان روان عقل را متوجه ن چرا

 ..شـدی خوب متوجه م  تینامفهوم بود.اما مارگار میبرا  که گفتنیم یی زهایپدر و کامران چ   زیم سر

 ناهار رو به پدر:  بعد

 د؟ یساحلو د شهی_م

 : بابا 

 . زمی _چرا که نه عز

 کردم به کامران و گفتم: رو

 به همراه داشته باشم؟؟ تمی_اجازه هست مارگار

 گفت:  دوینوشابه نوش یبا لبخند جرعه ا  کامران

 .دی_مراقب فسقل باش 
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 با لبخند بلند شدو گفت:  تی مارگار

 _مامان فسقلم که َبـُبــو.

 با نمه اخم:  کامران

 نفس خانم. هی_چه حرف

 لبخند نگاهشون کردم. با

 . میرو انتخاب کرد  یرو ادهیپ  نی هم یبود برا کی. ساحل نزدمیدیپوش یلباس مناسب تی مارگار با

 .لبخند زدم اتصالو زدم : شد  انی زنگ خوردو عکس منو آراس نما می.گوشمیکه خارج شد الیو از

 _جونم؟ 

 جانم.   ی_سالم آبج

 ؟ ی_سالم آراس جونم خوب 

 ؟ یی دای_خوبم.کم پ

 : دمیخند

 ات.  هیسا ری_هستم ز

 دربند؟ میبر ؟شامیی_کجا

 _آراس من شمالم. 

 خوبه؟   هی!عطهوی_چه 

 گفتم:  دمویخند

 شد.  ییهوی _فقط فکر همون باش خوبه بابا.

 _باشه مراقب خودت باش. 
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 _چشم داداش.

 مانتوم گذاشتم  بیرو که قطع کردمو تو ج یگوش

 متعجب گفت:  تی مارگار

 _ داداش؟؟

 

 عشقم؟  گه،پسی_آره د

 شال فرستادو گفت:  ریموهاش رو ز  تی مارگار

 باشه.؟  یخواهر برادر  کردمی _فـکر نم

 دور گردنش انداختم:  یدست

 !ستی ن شی ب ی_فکر نکن..شک نکن خواهر برادر 

 .میکردیکنارمونو به طرف آب پرتاب م  زیر یو صدف ها  میساحل رو ماسه ها نشست کنار

 کاره گفت:  هی تی مارگار

 خواد؟ ی م یما چ ینکبت از زندگ نیا دونمی_نم

 باز گفتم:   یتعجب و دهن با

 ؟ یگیم وی_ک

 .  نیرحسیبه ام دهینکبت که چسب  نی_هم

 رسوا نشو! ـــسیدلم،ه نلرز

 

 : کردمیکه سخت در کنترل کردنش تالش م ییصدا با
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 ؟ یگ یم وی... ک ـی_ک

 : تی مارگار

 دختر خاله کامران. گهید ازی_ن

 .ختمیفرو ر باز

 : تی مارگار

  دهیافته.حاالم چسب یاتفاق م  نیخونش،خونه اون بوده که ا رهی م ازین شهیمرخص م ریکه ام شبی_د
 مال!اومده ش ریبه ام

 دور آخـــــره((  نیدلم ا نی ))محکم بش

 ادامه داد: تی مارگار

 . ادینم  نجایخودش و ا یالیرفت و  ریام نی _بخاطر هم

 گفتم:  یظاهر  یکردم و با خونسرد  یکه به زور مخف یبغض  با

 عروس خاندان رادمهر بشه؟  خوادی_م

 : تی مارگار

 پولپرست.  ی.اما االن تور پهن کرده دختره ادیکامران بود که جرات نداشت جلو ب  ی_اگه بابا

 ؟ ی_مادرشون چ  

 از دستش دادن. ی_توبچگ

 و لب باز کردم:  شیی تنها یگرفت برا دلم

 _متاسفم. 

 : شدیما م کی کامران که نزد یصدا
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 ؟ ی_چرا متاسف 

 با لبخند نگاش کرد:  تی مارگار

 ؟ ی_إ اومد

 گرفتو رو به من: توینشست و دست مارگار کامران

 خواهر زن جان چرا متاسف؟  ی_نگفت

 گفت:  ریسر به ز تی مارگار

 . دی_راجب مادرت و آقا جون پرس

 چشم دوخت و گفت.. ای.به دردم یشادو پرعشق کامران د شهیهم یرو تو چشما یوضوح ناراحت  به

 

ناهار   میخواستیو مامان ماهرخ م  نیتو خونمون.منو حس ختنیبابا ر ی.که دشمنامیبچه بود یل ی_خ
 عاشق فسنجون.   نیو حس مهی )لبخند زد(من عاشق قمیو فسنجون داشت  مهیناهار ق ی.برامیبخور

رو   یو دست آخر مادر  ختنیپر از آرامش پدرمادرم و شکستن و بهم ر  یتو خونه    ختنیر هوی که
 کردن به سرش.  کینرسه.و شل  یبی ه ما آسهدف گرفتن که دستش رو سر بچه هاش بود تا ب

  کیتا  ر یت کی شل یاز صدا ریمثل من نابود نشه.ام نهیتا نب رمی بگ نویحس یفرصت کردم تا چشما فقط
سالمون  10.11فقط  ری.منو اممشیدکتر به اون دکتر برد نی.با پدرم از ادیشنیماه گوشاش درست نم 

 بود 

سکته و  هی شمیگاهم شکستم.سه سال پ هیکمرش شکست من از شکستن کمر تک دیکه اومد د بابام
 عشق مامانم سوخت و انتقامشو گرفت و رفت.  یگاهم.که مردونه پا هیرفتن تک 

 

 یکه با اشک رابطه ا یشده.من سی چشمام خ  دمیآوردو به من داد تازه فهم رونیب  بیاز ج یدستمال
 ه بود.شد  نیروزا با چشمام سخت عج نینداشتم ا
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 که کامران بهش داد اشکاشو پاک کرد. یبا دستمال تمیمارگار

 دستشو دور گردنش انداختو گفت:  کامران

 . زهیریزن ما اشک م نیا یبگ انوی جر  نی_صد بارم که ا

 زمزمه کرد:  تی مارگار

 . نیحس  ری ام چارهی _ب

 من در دل زمزمه سر دادم: و

 _ طفلک جان جانانم..

 م وصل کرد: ولت به200که برق   ییصدا و

 _سالم.

 دلم!؟ یناج  یشیظاهر م گذرهی تا فکرت از سرم م چرا

 

 م،یسه همزمـان برگشت  هر

 جذابتر و مغرورترش کرده بود، شهیرنگش از هم یسر تا پا مشک  پیت

 با لبخند گفت:  تی مارگار

 ؟یاومد  ی_سالم داداش،ک

 توجه و بدون نگاه به من کنار کامران نشست و گفت :  یب

 _االن اومــدم.

 گفت:   یلـیم  یبا ب تی مارگار

 کجاست؟  ازی_ن
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 گرفت:  ی اعصابم و به باز  ستمی که تمام س ییصدا و

 سراغ منو گرفت؟  ی_سالم،کس

 دست داد، ت ی کردو با من و مارگار  یو با کامران رو بوس ستادیرو به رومون ا  ازین

 به پهلوم زد.  یبا حرص ضربه ا تی مارگار

 از عشوه بود.  زی نگاه کردنشم لبر یدختر حت نیباشم.ا یعصب ای بخندم  دونستمینم

 ممکن رو داشت.  پی ت ن یتر افتضاح

 شد  لیسمت ما متما کم ی نشست و  ری ام کنار

 : یرو به من با لبخند حرص درار   ازین

 !یدیرس یانگار جوون به نظر م یعوض شده بود یل یخ  یجون نشناختمت،شب مهمون   ای_اوا،مار

 

 قصد خفه کردنم رو داشت.  یک ی حلقه شد انگار  ریکه دور دست ام دستش

 زدم.   یلبخند مصنوعـ  دمویبه گردنم کش  یدست آروم

 دهن باز کرد:  نیهم یقصد جواب دادن ندارم برا دید تی مارگار

  زمیکنه رو نـداره،بعد از اون...عز  ادهیرو صورتش پ  شی آرا لویکه سه ک نیا ی حوصله  ایمار زمی _عز
 گهید زنهیسن باال م ایمار ،اگهیاز ما بزرگتر  ی.شما چهار سال میهم سن هست ایمنو مار یفراموش کـرد

 !هیبه حال بق  یوا

 

 که برام خواهرانه سنگ تموم گذاشــت،  یخواهر  یمن غبطه خوردم برا  و

 با عشوه گفت:  ریشده بود رو به امــ خیسنگ رو  یکه حساب  ازین

 کنـه، یم تمیاذ یشرجـ یخونه؟هوا میبر لـــومی_ام
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 سور به استفراغ زده بود بخدا. هیدختر  نیا یاه چه تلفظ چرتـ لو؟؟؟اهیام

 چندش، 

 بلند شد:  ریام یصدا

 .الی _من راحتــم،تو برو و

 حاللت پســر  امرزتی مادر خداب ری خنک شد،ش  گــرمیکه ج آخ

 شد.   شتریمنم ب یچسبوند و نفس تنگ ریخودشو به ام  شتریب  ازین

به سرش داد که فقط من متوجه اش    یمن با افسوس تکون نامحسوس یکه از حالت ها  کامران
 به جا بودم. شنهادیپ نی.من ممنون االیو میداد برگرد شنهادیبودم،پ

 .داشتمیبرم  الیبه زور به طرف و قدمامو

 .شدیرو شونه هام حس م  یوزنه ا هینی لحظه سنگ هر

 . زدیشونه به شونه قدم م نیکنار حس  ازین

 ی نکنــ شی کاش همراه زدلی کنار عز یدلم داد زدم کاش بکش تو

اخم   نیکه حس ستهیخواست وا  ازمی جواب بده،ن ستادی صداش بلند شد و ا  ریام  یلحظه گوش همون
 کرد و گفت: 

 . گهید  امی م ؟برویای_کجا م 

 شروع شد.  تیکنار کامران قدم برداشت و باز حرص خوردن مارگار ازین

به راهم ادامه دادم   تی انداختم و بغله مارگار نییسرم رو پا عیکه سر می.چشم تو چشم شدبرگشتم
 ود، عالم ب یبرنگشتم چون چشمام رسوا

 

 گفت:  یبا حرص و فک قفل شده ا تی مارگار
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 که سرتخته بشورنت دختر..  یرو،اله   یلعنت نی_نگاش کن ا

 گفتم:  دمویخند

 موقعه!!  هی یسکته نکن  گمیم یشوهر عالقه دار  لی_انقدر به فام 

 : تی مارگار

 که از هزارتا دشمن دشمنتره. نیآره نه ا لی_فام

 راحت. بابا رفته بود است میکه شد الیوارد و 

 اسمش ساراست گفتم:  دمیکه فهم یبه خدمتکار  رو

 .یشکالت  کیداغ لطفا با ک یدن ی_ نوش

 گفت:  سارا

 هات چاکلت خانم؟  ای_نسکافه،

 که همزمان گفت:  ییصدا منو

 _هات چاکلت!

 جلو اومد.   کردیکه اونم با تعجب به من نگاه م یطرف در نگاه کردم درحال  به

 گفت:  تی مارگار

 _منو کامرانم نسکافه.

 : از ین

 نجا؟یا شهینم  دای_قهوه پ

 گفت:  یپوست ری با حرص ز کامران

 قهوه حساسه. ی_نه متاسفانه،خانمم به بو
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 نازک کردو گفت:  یپشت چشم   ازین

 _منم نسکافه. 

 بود!  یکیکه با جان دل  یا قهیسل نیا یرفت آشپزخونه اما من دلم قنج رفته بود برا سارا

 .. ازین اما کنار  نشست

 من! یروزا  نیباز حس بد ا و

انداخت و من لپامو از داخل محکم گاز گرفتم اما در ظاهر خودمو خونســرد    ازیدور گردن ن دستشو
 نشون دادم.

 گفت:  کردی به کامران که سرزنش وار نگاش م رو

 .می برگرد میتونیم رانیو رفته از ا دهیچ ی_نامدار پ 

 :  نیبا اخم رو به حس کامران

 . میریگیم میتصم  دارشهی_آقا ب

 آروم گفت:  تی مارگار

 چرا حالمــ.... دونمی_نم

 رفت.   یبهداشت سیحرفش تموم نشد که به سرعت به طرف سرو هنوز

 شدم برم که کامران پاشدو گفت:  بلند

 . نیدورش خلوت باشه بهتره تو بش ی_ من هستم.هرچ

 کنار تک شاه قلبم.  ی.چه سخت بود تحمل موجودنشستم

 گفت:  دویکش  ریام ین یبه نوک ب  یدست ازین

 عشقم؟ د یخــر میبر ی_عــصر 
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 زن بود[ نیصفت بارزه ا ی]عشوه گر 

 شد که گفت:  میچشم ر یمتوجه نگاه ز نیحس

 . زمیعز میری_م

 تمام وجودش سخت بود. ی جلو الیخ  یآدم ب هیکردن ُرل   یتفاوت نشسته بودم.چقدر باز  یب

 و بشقاب و فنجون برگشت.  کی ک یحاو  ینیبا س  سارا

 زنگ خورد. میچاکلتو برداشتم که گوش هات

 بود.  نی حس دیبود در معرض د زی رو م چون

 عکس خودمو آراس لبخند به لبم اومد. دنید با

 داشتم.  ازی به برادرانه هاش ن سخت

 اتصالو زدم:  عیسر

 ! شهی _تند تند دلت تنگ م

 خاص خودم!! یها استی... با سامیاما منم مار ادیبود.درسته دلم نم  نینوبت حرص دادن حس االح

 

 خبر گفت:  یاز همه جا ب  آراس

ـ   قطع کنـم!؟ ؟مزاحممی_ با من

 ،خنده با عشوه ام بلد بودم؟  دمیخند

 ؟یی نشــو،کجا وونهی_د

 ! کتمی_نـزد

 گفتـم:  رتیح  با
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ـ   ؟ ی_آراس شمالـ

 تو گلوش. دیپر زشیجان جانان!هات چاکلت عز یسرفه ناگهان  یصدا

 :  آراس

که بابا اعصاب جاده نداره راننده   یی خانم،بابات زنگ زده بابام کارش داره.از اونجا  ی_آره آبجــ
 مونیاز م یلحظه دور  هیتحمل  یدی.منم که دـارشیداره م  ارشی به اسم آراس در اخت یخصوصـ 

 رو ندارم.  زمیعز

 اون موقعه؟ یبه من نگفتـ یراه بود ؟تویرس یم یک _مسـخره،

 کـرم دارم.  گهیبعله د گـهیدو ساعت د دی_شا

 : دمیخند

 طلبت منتظرم.  یکی_

 . نمتی ب ی_م

 به طرف ما اومدن. تی کردم.کامـران و مارگار قطع

 گفتم:  عیسر

 شد؟  یچ ی_خـوب 

 کنارم نشست:  تی مارگار

 شدم. یحال به حالـ کمی _خـوبم،

 به کامران گفتم:  رو

 . نـجایا انیدارن م یر یام ی_آقا

 تکون داد:  د،سریرسیکالفه به نظـر م  کامران

 . انیب  خوانیلب ساحل آقا گفت که م  امیکه ب نی.قبل از ادونمی_م



 ا یمار

296 
 

 در کنترل کردنش داشت:  یب یعج  یکه سعـ یتیبا عصبان   نیحس

 چه غلطـ... ادیب  یر ی_مثال ام

 با تحکم گفت:  کامران

 حساسه. یر یبه ام ن،آقایسح  ــری_ام

 : از ی رو به ن نیحس  ریام

 . می_بلند شو بر

 : کامـران

 _کجا؟ 

 لب گفت و رو به کامران گفت:  ریز  یز یچ ریام

 .می اقامت داشته باش  الشونیمدت تو و نی_به آقا بگو اگه اجازه بدن ا

 پدر:  یجد یصدا

 ! کیرادمهـر کوچ   نـجایهم ای _از اول گفتم ب

 تحمـل کنم!!!( زمیکنار عز یزنو چطور  نی)نـــه کاش بابا بگه نه،من ا

 به احتـرام بابا.  میبلند شد همه

 سر خم کردو گفت:  ریام

 آقا.  شمی_مزاحم م

 کرد  یگرفتو از بابا خدافظـ ازوین دست

 رفت.   یطرف در خروج به

 رو به پدر:  کامران
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 با آقازاده تو راهن.  یر یام ی_آقا

 رو به خدمتکار:   بابا

 کیتو   ازمیاتاق.ن  هیو کامـران و آراس   کیرو اماده کن،اتاق رادمهرکوچ ا یو مار تی _اتاق مارگار
 .! یکیام  یـر یاتاق،اتاق منو ام

 ک؟ی بگه رادمهر کوچ نیحس ر یداد به ام دیبابا تاک  د،چرایباال پر ابروهام 

 ا چمدون اومدن.ب  ازیو ن  نیحس  ریساعت قبلش هم ام  مید،ن یآراس رس 7 یساعتا

 

 بغـل آراس اون برادرانه بغلـم کرد.  دمی پر میاستقبال رفت یبرا

 باعث قرمز شدن صورت جانان شد!  نیا

 ! یشـیم یـرت یباور کنم برا من غ یعــنی

 : دیفک قفل شده غـر ا یآراس دست داد و  با

 . ینش مونیاز اومدن پش دوارمی_ام

 زدو گفت:  یلبخند دختر کشـ  آراس

 م؟؟ی !نبودمیبود قی_قبال رف 

 اخم کردو دستشو ول کردو گفت:  ریام

 باشم با دزد جماعت رفاقت ندارم. ی_ هر الشخور 

 برگشت رفت . ری رو لب آراس نشست ام  لبخند

 دهن باز گفتم:  با

 آراس؟  ی_تو دزد
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 زمزمه کرد:  کردینگاه م  ری که از پشت سر به ام یدر حال  آراس

 داداش.  فهممتی_م

 فت: به من گ  رو

 _دزدم...دزد عشقش. 

 زدم.   ینیغمگ  لبخند

 که برام اس اومد:  میبود نشسته

 ترس(   کری .)استـرمیمن م نی_بب 

 _چرا؟ 

و کامران پچ پچ  یر یام ی.بابا با آقا زدی حرف م  ازیبا ن   یلیم ی با ب تی به جمع کردم مارگار ینگاه
 کـردنیم

 بود.  رهی دست من و آراس خ یبه گوش  یچشم ری اما ز ریام

 نشو جانان.  ی رتیغ

 . ی!تو امپراطور اول و آخـر عمــرمرهی تاج و تخت تورو بگ تونهینم  یانقالب چیه

 اومد:  اس

 . زهیری خون منو م ری_ام

 کردم:  پیو تا دمیخند  زیر

 جونش هست.  ازی_نتـرس ن

 کرد:  پی تا آراس

 زردش. یداره با اون موها جویهو هیاالن فقط نقش  ازی_دختــر نگاه کن!زوم کرده رو تو،ن
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 گذاشتم. زیرو م  ویزدمو گوش  لبخند

 جانانم غـم داشت.  یچشما

 گره داشت و قصد باز شدنم نداشت!  شهیابروهاش هم اما

 چپه شد رو لباسم.  وهیحس کردن.آبم یکه انگار صد نفر دستمو ب  زی رو م  ینیبرداشتم از س یا وهیآبم

 . دمیاز خجالت لب گز دنیبه طرفم چرخ  همه

 کنارم نشست زمزمه کرد:  عی سر آراس

 با خودت جون و دل داداش. یکن ی_چه م

 زدمو گفتم:  یخجول  لبخند

 ام.  یدستو پا چلفت یادی _انگار ز

 

 با خنده گفت:   ازین

 . ی_گل گفت

 خفه شد. ازی کرد که کال ن ی و اخم وحشتناک  ازیردوند سمت نرو برگ  ریام

 لباس عوض کنم.  رمی_م

 گفت:  عی سر ریشدم که آراس بلند شد که ام بلند

 لحظه آراس خان.  هی_

 نموندم.به طرف پله هابعدم اتاق رفتم. گهید

 مانع شد.  یکس یدر اتاقو ببندم که پا خواستم

 زدم. خی نیحس دنیکردم با د دروباز
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 تو اتاق و من دو قدم عقب رفتم:  اومد

 .)دست دراز کرد( تی _گوش

 کار؟ ی چ یخوای_م

 حرص گفت:  با

 . یگوش گمی_م

 . دمی_نم

 که سمت راست صورتمو سوزوند  یلیس

 نگاش کردم  شدیتار م شتریکه هر لحظه ب   ییرو پوشوندم و با چشما یل یرو س یدست دو

 متلق. یو گرم ییفرو رفتم تو اون همه خوشبو هیاز ثان  یمشت کردو اومد جلو به کسر  دستشو

 آغـوشش.  تو

 آغـوش.  نیرو داشت طعم ا  یلیهزارتا س ارزش

 همچنان رو صورتم بود. دستم

 دورگه شده بود آروم در گوشم پچ زد:  صداش

 _بشکنه دستــم.

 . رونی _برو ب

 اومدم و پشت کردم بهش.  رونیبغلش ب از

 ... ای_مار

 . رونی _ب

 باز کرد:  لب
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 به؟واسهیبغل هفت پشت غر  یپر ی بعد م یزار ی ؛ مـو باز نم یخونه من کلفـت  ی ایدختر.م ادی_دردم م
تروقران شالتو سرت کن   زنهی موهاتو از رو شونه هات کنار م ی..بعد اونطور ی ام شد غهیموهات ص 

 .کنهیهست که گفتنش رسوات م  ییزایچ هی، هی... ریخون به پا نکن جونمو نگـ

 دمی و خند  دمیدم،خندیو خند دمیباال پر جانیدر بسته که شد با ه رفت

 

 نره کاش بمونه و آرومم کنه...  رونی عطر تن جانم از اتاق ب نیکاش ا دمیبو کش  قیعم

 ه باز به طرف سالن رفتــم. عوض کردو و صورت شست لباس 

 با لبخند:  دنمیباد آراس

 ؟ یبپوش یلباس بدوز  ی_رفت

   یچـی خراب کنه ه تونهیرو نم یخوش   نیا یچیه 

 : دمیخند

 _فضول رو بردن جهنم. 

 و باز چال باحال لپش.  دیخند آراس

 رو به کامران:  آراس

 . چسبهیم کهی ساحل هوا تار میبر  دی_پاش

 با سکوت به جمع موافق چشم دوخت.   نیاستقبال کرد.اما حس کامران

 .میراه افتاد به

 اطراف روشن بود. یالهای چراغ و ستادویا یبه کمک چراغ ها ساحل

 گفت:  تی رو با پا به جلو پرت کرد که مارگار ینوشابه ا  یبطر  کامران

 . قتیجرات حق  می_ورشدار کامران بر
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 . میموافق بود همه

 : بیترت نی.به امینشست گرد

 .ن یحس  ریآراس و ام  ازیکامران ن  تی)من،مارگار

 از عمد بودن دلم را برده بود .  نیکنارم نشست.و ا نیحس

 رو چرخوند   یبطـر  کامران

 . ستادیا تیتا رو به آراس و پشت به مارگار دیچرخ  دیچرخ

ـ  تی مارگار  گفت:  یبا خوشحال

 قت؟ یحق  ای_جرات 

 گفت:  یبا انرژ  آراس

 . قتی_حق

 گفت:  عیسر تی مارگار

 ؟ی_عـاشق شد

حس   نیو ا یو من از پاک زنهیعشق آراس تو چشماش داد م هیبه من کرد،جانــم ..عط  ینگاه  آراس
 مطمعن شـدم.

 انداخت :  ری سر به ز آراس

 _معلومه که آره.

 :  تی مارگار

 ـه؟ی_ک

 با لبخند گفت:  آراس
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 خانــم.  تیسوال مارگار هی_

 و چرخوند. ر یاه گفت و بطـر  تی مارگار

 . دیچرخ  دیچرخ

 افتاد. ازیمن و ن سمت

 گفتـم:  عیسر

 قت؟ یحق  ای_جرات 

 گفت:  یلحن نا مطمعن  با

 . قتی_حق

 ؟ یگفت یرو به ک تی دروغ زندگ نی_بزرگتر

 گفت:  ریسرخ شدو سر به ز  ازین

 . نیحس ری_ام

 رو چرخوندم    یمواجه شدم .بطر  نیزهرخند حس با

 افتاد.  نیسمت حس به

 با خنده گفت:  کامران

 ؟ یاخفــ ای قتی_جرات،حق 

 گذاشت.  شی به نما نتشویلم  یزد و دندونا یرمق لبخند سرد  یب محمد

 . قتی_حق

 اشاره زد که گوش کن.  نیحس  ریبه من کردو با چشم ابرو به ام  ینگاه کامران

 ؟ی..دوسش دار هی ک یدون یکه مد نظرمه خودتم خوب م ی_ اون
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 رعشه به تنم انداخت:   نیحس یاز سوال کامران صدا گنگ

 اما دارم.)سربلند کردو به کامران زل زدو ادامه داد: شهی_دارم. باورم نم

 . ادی_ز

 !ییغوغا یکه از درون خدا  یتفاوت بهت بدن در صورت  یآدم ب  هیاما دم نزدم.چقدر سخته رل  سوختم

 

 به من و آراس افتاد.  دیچرخ  یبطر 

 گفت: با لبخند  آراس

 معلـومه!  گهید قتهی_حق

 کـردم لب باز کرد:  دییزدمو تا  پلک

 ؟ ی_خوشبخت

 سوالش جا خوردم اما زل زدم تو چشماشو گفتم:  از

 ! نمینب دی_هستــم نه تو اوجش..اوجشو شا

 شد و سر تکون داد، مونیبزنه که پش یباز کرد حرف دهن

 توقف کرد. تی که  آروم رو مارگار  مستادیداشت رو به کامران وا دیچرخ  یبطر 

 با لبخند مرموزش:  محمد

 قت؟ ی_جرات؟حق 

 : تی مارگار

 . قتی_حق

 ؟یزار یم ی_بچه اگه پـسر باشه اسمشو چـ
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 گفت:   دویکش غیج  تی مارگار

 ! گمی نم نیحس  زهی_سوپـرا

 با ترحم :  کامران

 عشق من.  یبگ  دی_با

 دوختم که با ناله گفت:  تی لبخند چشم به دهن مارگار با

 _کـــــاوه. 

 : گفتم

 _قربونش آخـه.

 : نی رو به حسـ  تی مارگار

 صبـر کن. کنمی _خفه ات م

 . دیو چرخ  دیچرخ

 .ازین منو

 لب باز کرد:  ازین

 قت؟ یحق  ای_جرات 

 هوا گفتم:  یب

 _جرات. 

 صدا گفتن:  کی همه

 _اوووو. 

 گفت:   یطون ی با لبخند ش  ازین
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 . یایپشت اون صخره ها سمت اون درختا.تا صدات نزدمم نم یبر   دیبا قهیدق5_

 

درخت بزرگ   ستایب یو بن از من متنفـر بود جنگل نبود اما باال خیدختر از ب  نینبود؟ا گهید کار
 اونطرف بود 

 گفت:  آراس

 عوض کن.  ه،خواستتوی_شبه خطر

 : ی با لبخند مرموز   ازین

 جرات..  گهیکه م دهیتو خودش د یز یچ هی_البد 

 حوصله پاشدم و به طرف درختا رفتم. یب

 پر استرس خواهر باردارم:  یصدا

 ی آبجـ  ی_مراقب باش

 جلو انقدر که چند تا درخت رد کردم.  رفتم

 

 .چقدر درخت پشتمه.برگشتم

 نجا؟؟ ی من از کجا اومدم ا یرو انداختم.وا یگوش  نور

ـ  لعنت  . شهیموقعه باز م ی که ب یبه دهن

 بستمو تکرار کردم :  چشمامو

 ترسمی ؛من نم ترسمی_من نم

 اس که.. قهی هنوز سه دق ینگاه کردم وا میساعت گوش به
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 بود؟ ی چ ی.صدایـــــعیه

 خش خش بود مطمعنــم.  یصدا

 نداد برگردم و از پشت دهنمو گرفت.  مهلت

 .کمی راحت شد  المی که دست انسان بود خ نیا از

تو دستاش خفه شد و نفس نفس زدنش و آروم   غمیگرد شد جکه جا داشت چشمام  ییتا جا هوی اما
 زمزمه کردنش: 

 نی منم ..حس  ـــشی_ه

 رو که برداشت برگشتم و با اخم گفتم:  دستش

 .ـامیاس م گهید قهی.برو دو دقی_سکته ام داد

 برخورد کردم.   یبه اطراف کرد رد نگاهشو گرفتم و به موش بزرگ  ینگاهـ ریام

 باال انداختو گفت:  یاون خونسرد شونه ا کردم و یترس قالب تهـ از

 باشه، پس تنها برگرد.  ی_حواست به موجودات خطر 

رو روش انداختم و دستشو گرفتم باعث شد بـرگرده و نور تو صورتش   یبره که نور گوش  برگشت
 گفتم:  وفتهیب

 موجودات خطر ناک؟  ی_چــ ـ..ـ

ـُـش بود.  یزد از اونا که مار  یمحو لبخند  ک

 رو به رومه.  یکی_اوهوم االنم 

 گفت؟؟؟ یم منو

 عجوبه شدم؟   نیا یعاشق چــ من

 .دمیاندازه غــولشو د یکی_آره منم االن 
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 خندهام.من عقل و هوش و حواسو باهم از کف دادم. نی .من عاشق همدیخند

 زمزمه کرد:   آروم

 ؟ یدی_بخشــ

 .( یلیمنظورش س دونستمی)م

 _نه.

 داخت و گفت: باال ان یا شونه

 . یدی_بخش

 کردمو گفتم:  اخم

 . ستی _اصال مهم ن

 _برا من هست.. 

ردم و تمـــام!!! و ـُ  من مـــــــ

 

 که باز تکرار کرد:  کردمی م ریچقدر تو ابرا س دونمینم

 دختر؟  یدی_بخش

 تو چشماش دو دو زد و گفتم:  چشـمام

 _ دختر اسم داره!

 زدم:   خیاسمم توسطش  عی تلفظ سر با

 !یآورد یمارو به باز  یچطور  نیبب یالف بچه ا هی..  ای_مـار

 . دمی_بخش
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 . خورهی م نی و دوتا چ برهینادرشو زد از اونا که فقط چشماش سهم م لبخند

 باز کردم:  لب

 شد. قهیپنج دق  ـم؟ی_بر

 کرد:  زمزمه

 مونده. قهید کی_نه هنوز 

 رو چرخوندم. یحرص به اطراف نگاه کردم و نور گوش  با

 : صداش 

 ؟ ی_تا حاال مست کرد

 نگاش کردم و گفتم:  ییهویسوال  ن یگشاد از ا یچشما با

 بابام!تجربه نداشتم. ای کردهی_ننه ام مست م 

 شد و گفت:  کیقدم نزد هی

نبود   میاتفاق گنگ افتاد.حال هی ینبود تو مست میحال یز یمست بودم.چ  یادیبار ز هی_اما من داشتــم،
 رو تجربه نکرده بودم.  یحس  نیکرد چن ییاما تا خدا خدا

 

 . خوردمی ربات شده بودم.تکون نم یواقع یمعنا به

 گفتم:  یلحن دو دل با

 ؟ ی_چـ ... چه حسـ

 دستم رو گرفت و گفت:  آروم

 شـد. قهی پنج دقـ ـمی_بر
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 اراده دنبالش به راه افتادم. یب

  یز یبود که مبادا چ نیی و برگشت چون سرم پا ستادیوا  هویکه  میزدیم رونیدرختا بکم کم از  میداشت
 !یزن ی اش خوردم سر بلند کردم بگم چته بدون راهنـما ترمز م نهیبه پام بچسبه محکم به س

 لب باز کرد:  که

 دلم خواسـت.  ی_از اون حس خوبه تو مستـ

 گذاشت.  میشونی رو پ یبوس طوالن  قی شدو آروم اما عم خم

 اومد فقط نگاش کردم.  یکه داشت از کاسه در م ییجدا که شد من با چشا ازم

 شه؟؟ ینزار..م یادگار یپس انقدر از خودت رو بدنم  میمال هم ش شهیما نم  یلعنـت د

 ام که من باشم دنبال فقط رفتم. یو باز به راه افتاد مرده متحرک برگشت

 .کامران با حرص جلو اومدو گفت: میدیبچه ها که رس  به

 ! یاز نگرانـ میدشمـا؟مردیی_کجا 

 راشو کج کردو گفت:  ریام

 . الیو رمی_خسته ام م

 

 به من نگاه کردو گفت:  کمی ری حرف ام  نیبا ا کامران

 .میمنتظر شما بود میبرگرد میخواستی_ماهم م

 بره طرف کامران گفت:  خواستیکه م یدر حال تی جلو افتادن و مارگار ری کامران با ام ازوین

 ؟ یچرا معطل گهید ای_ب

 :   تیاز پشت سر مارگار آراس
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 من هستم.  ی_برو آبج

  تیباور کنم چندتا شخص ویمن چ یچ یعن یکارا  نیبرنگشت پشت سرشو نگاه کنه،ا  یحت  ریامـــ
 بود،نبود!؟ ادی مرد ز نیا یبرا

 رو شونه ام انداخت و گفت:  ی. دستهیگر ر یسمت آراس و زدم ز برگشتم

 .یکن دختر،آروم شـ هی_گر

 .کردی درک م دادینم ی الک دینکن ام هیگر گفتیخوب که نم  چقدر

 . میدور گردنم انداختو باهم نشست دستشو

 باز کرد:  لب

 بود داستانت؟   یچ یبود یبرام؟ک  یگی..نم ی_حاال چ

 . ستی آراس ن یجلو  ییابرو یهمه رو گفتم منو هراس از ب  گفتم

 مثل برادر بود همراه بود. اون

 خودش غم داشت. زدی نم یسر  تو

 داشت. غصه

 داشت.  درک

 .دمیکش ی قیتموم شد نفس عم یگفتم که وقت انقدر

 که شوکه شدم از حرف برادر:  دینکش یطول اما

 ؟ یکنی با من ازدواج م  ای_مار

 

 نه گفتـم:  ای دمیکه درست شن  نیا دنهیو شک تو شن یاعتماد یب  با
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 !ـدمی؟نفهمیـگیم ی_چـ

 : آراس

 _با من ازدواج کن!

 کج شد و گفتم:  لبام

 ؟ یداداش ،علف،گل..چ یزن ی م یز ی_تو چ

 شدو گفت:  رهیخ  ایدر به

  یبرا شهینم  ری.دیار یدر اخت  شهینزار فکر کنه هم ادی رادمهر به خودش ب نی رحس ی کن تا ام ی_ کار 
به   خورمیقسم م یعقدم ش  زارهیاگه بخوادت نم  زایچ یسر  هیواسه  رهید شهیداشتنت،بزار بفهمه هم 

 عشق ناکامم.

 . کنهینگاهش رسوام م هیپسر، رمی من لو م  ریام یکنم جلو ینقش باز  یعــنی_

 زمزمه سرداد:  آراس

 نه؟ ایبا خودش و خودت چند چنده  یبفهم  یخوای_م

 دادمو ادامه داد: سرتکون

 ؟ی..هستهیحسش چ ی_پـس بهم اعتماد کن تا بفهم 

 گفتم:  آروم

 آراس.   رمیم یشه,اگه بشکنه.من م تی_اگه اذ

 .زارهیو نم  ادی شکست به خودش م شکنه،اگهی_نم

 زمزمه من:   تیدر نها و

 _هسـتم.

 *** 
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 من و آراس بود. شبیتو سکوت فرو رفته بود.خواسته پدر آراس االن تو جمع نقشه د جمع

 :  یر یام ی جمله

 ! یساالر  ارمیعروسم حلقه ب یبرا ی_ک

انداخت و رو به من کردو   کیبه رادمهر کوچ یینگاه گذرا  دمیبوداما د یراض ی شوکه نشد،حساب  پدر
 گفت: 

 ؟ یگیم  ی_عروس چ

 

 آروم کنار گوشم خم شدو گفت:  تی مارگار

 _داداشمه،داداشمه،مرضه داداشمه. 

 سرخ شده بود.  تیکه از عصبان  دمیچرخوندم و کامران رو د چشم

 ع بود.خوشبحالش! خوشحال جم ی لیتنها فرد خ  ازین

 بود؟  نیحد جو سنگ  نی..تا اشدیوارد سالن نم یکار  چیه ی خدمتکار هم برا یحت

 سکوت رو شکست:  یباباجد

 ا؟ یداره مار ی_سکوتت چه معن

 (ت یباشه جــز رضا  یز یهر چ یمعنـ تونهیسکوت م  ی)گاهدم یدل نال در

 فقط گفتم:  اروم

 .دیشما بگ  ی_هرچ

 امشبو حداقل کور باشم.  خواستی!چرا دلم مهیچه حال دمیدی.چرا نمکـردمی نگاه نم ریبه ام چرا

 که با لبخند که فقط من برادرانه شو حس کردم برام نامحسوس سرتکون داد. دمیرو د آراس
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 : یر یرو به ام  بابا

 . دی.رسما اقدام کن دیاریب   فیتشر دیتون یتهران.شما م میگردی_فردا برم 

 با لبخند موافقت کرد.  یر یام

 که صرف شد فقط به اتاقم پناه بردم.  ناهار

 واردشد  ت یتنها باشم که مارگار خواستمیم

ـ   تو اتاق؟  یدی!چته.چپی _چه عروس بداخالق

 زمزمه سردادم:   یلبخند تلخ با

 فداکار؟  ای_و عشق احمــق است 

 گفتم:  تی به مارگار رو

 . ستین میزیکنه،چی سرم درد م کمی_

 !!!یزنگ خورد،مهر  میگوش همزمان

 . زدمی کاش نم  یداشتـم اتصالو زدم که ا ازین  هـشب

 _الو سالم.

کردم و از رو   زی گوش ت زدیکه سخت داد م یو مرد هیوحشت ناک عط یو عربده ها ونیش  یصدا با
 کو؟  یبود پس مهر  هیعط ی تخت بلند شدم صدا

ـ یب  نی_ترو امام حس   زهــــرا.  افاطمهیرفت....  قمونیرف  ایمار ایا،ب

 زدم:   غیج  یسردرگم  با

 ه؟ی؟عط ی_کو مهر 

 که کاش کر بود:  یسوت گوش یزدو من گم شدم تو صدا  غیج  هیعط



 ا یمار

315 
 

 . ایمار ایب  ا،یرو کشتن. ب ی_کشتن...مهر 

که محکم باز شدو   یداشت آرومم کنه در اتاق یکه وحشت زده سع تی و مارگار  کیستری ه یها غیج
 بود.   نینفر حس نیاول

 . شناختمشیبود و من نم خیکه  ییچشما با

 رو گرفتم:  نیحس  قهیجلو  رفتم

 کو؟مهرنازم کو...  ی،مهر یعذاب هی_ لعنت بهت،همش ما 

 . کردمیم هی و خون گر  زدمیم  غیج

 رادمهر کند و گفت:  قهیاومد سمتم و دستم رو از  آراس

 من رو نگاه ...   ستین  یچی ه شی_ه

 وصل کردو داد زد: عیزنگ خورد و سر  شیگوش  رادمهر

 شده!  یاونجا؟چ یکن ی م ی_نادر چه غلط 

 انداختو گفت:  رینگاه کردم که ناراحت سر به ز  نیحس  یکه قطع شد فقط به لبا یگوش

 نزاشته که.. ی_اومدن اسنادو مدارک ببرن مهر 

 مطلق.  یاهیوارم و س  کیستریه  یها غیج  یباز صدا و

 

 چشم بستم .درحال حرکت بودم و  نی باز کردم توماش  چشم

 ام من هنوز زندم؟  یباز کردم و خودم رو لعنت کردم که چه سگ جون چشم

 توجه به خون دستم از اتاق خارج شدم.  یاتاق بودم سرم رو از دستم کندم و ب تو

 نم؟ یعمارت حس من
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 !قامیتمام داشته هام.خودم و رف قتلـگاه

 طرفم که گفتم:  ادیخواست ب   هیاول که پا گذاشتم همه نگام کردن عط پله

 کو؟  یا،مهر ی_ن

 کرده بود،از وجودش! میجمع نگاه کردم آراس نبود خودش رو باز قا به

 رفت و سر خوردو گفت:  واریکنار د هیعط

 . مارستانهی_ب

 ! رسهی به نظر م  ری!چقدر پهیشکسته شده عط  چقدر

 شوک گفتم:  با

 _زندس!؟ 

 .کردی نگاه م نیبود.و چشماش سرخ فقط به زم  یچی که تمام دستاش باند پ دمیرو د نادر

 لب باز کرد:  نیحس

 . مارستانهی_فعال ب

 : تی مارگار

 دختر.  یدیتو چقدر ناام شهی_خوب م

 گفت:  دویام گذاشتو بار نهیبلند شدو اومد طرفم.سرشو رو س  هیپله نشستم و عط رو

به نادر   گهی خورده و با لبخند م ریدرد داره نه؟ت  یل یخ ی..مار قمونیرف ی.مهر زدیتو خون غلت م  دمی_د
 بگو فقط حواسش به معده اش باشه. 

 !دهیکه امونم نم  یو من اشک زنهی م رونی که به سرعت از عمارت ب ینادر  و

 حساب لطفا! ـم،صورتیشد  ریخدا س بسه
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 زنگ خورد با اخم جواب داد:  ر یام یگوش

 _بله،

 گرفتو صاف تو چشمام نگاه کردو گفت:  نیکه گذشت باالخره نگاهشو از زم کمی

 اتفاق افتاد؟  نیا ی_ ک

..._ 

 . امی_ممنون.بله االن م

 و کامران چشم دوخت و اروم گفت:  تی مارگار یر یکه کرد به بابا وام  قطع

 _تموم کرد. 

 کرد. هیشروع به گرتو بغلم   هیمن ماتم برد و عط و

 وارد شدن. الدی و م  دیعمارت نحس باز شدو باران و مج در

 م؟ یبگ یچ نایبه ا آخ

 رو از کنارم رو پله ورداشت و شماره گرفت.  می جلو اومدو گوش  دیمج

 کنار گوشش و چشم بست و اروم گفت:  گذاشت

 جواب بده. یمهر  شمرمی_ تا ده م

 . رفتی راه م نی زم یبودم که رو یز یبه مورچه ر رهی اما مات زده خ من

فقط از عمارت   یر ی کامران متاسف سرتکون دادو بابا و ام ختیاشک ر تی مارگار ختیاشک ر هیعط
 زدن. رونیب

 رو کرد سمتم و گفت:  دیمج



 ا یمار

318 
 

رده کجاس؟چرا جواب نم نی_پس ا ـُ  ! دهیننه م

 مورچه چشم گرفتم و نگاش کردم و اروم گفتم: از

رد گنی_م ـُ  ه!م

 خشکش زد.  الدیاش گرفت و م هیگر باران

 اما با پوزخند گفت:  دیمج

 کرده؟؟  ی.جر زن میری_غلط کرده. قرار نبود بدون هم بم

 با عجز گفت:  هیعط

 برو.  زتیبرو ترو جون عز  دی_بسه مج

که پلکش   نیا دیفهم شهیصورتشم م  یها کیتو تک تک ت نویوابسته بود ا  یبه مهر   یلیخ  دیمج
 فاجعه!  یعنیست، یخوب ن  شیحال روح  یعنی نی.ادهیجهت گوش سمت راستشو تکون م  یب  ای پرهیم

 مطلق! یاهیو س دم ی...ومن باز نفهم

 باز کردم بهشت زهرا! چشم

 ! ستین یرحم تموم شدن  یکابوس ب  نی.اشهی چرا تموم نم  یلعنــت

 !تمومش کن نوکرتم.یار یمنم به صدا درب  یزندگ انی سوت پا یر ی گیچند م ایخدا

 کنارم بود،  هیعط

 باالسر کفن. میرو به رومون،باهم رفت دیسف  کفن

 بود! هی. اما باز اون مهربون شی نیب یتو یزدش و پنبه ها خی  دویکنار زدم،صورت سف کفنو

 ،آروم خم شدم کنارگوشش و گفتم:  نشستم

 ؟ ی_پس نادرچ
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 و کنارم نشست و اونم گفت:  ختیاشک ر هیعط

لباس عروس   دیکفن با نیا  یجا یدل و هوشت رو برده!پاشو آبج  یچطور  دمیفهم ن  ی_فکر کرد
 .هی پاشو مرگ عط  یبپوش 

 

 چشم دوختم. قمیرف  یکم عزا تی جمع به

 ! دی،وح یر ی ام ن،بابا،یکامران، حس  ت،یمارگار ،یزر  نادر،

 . ختیریکه فقط اشک م یکه کنار نادر بود نادر  یدیوح

 باشه و بس.. تونهیعاشق م  هیکردن کاره  هیکه با اون اباهت گر یراست

 اومد.حرمت رادمهرو داشت!  یجلو نم   کردی م ییآقا

 اومد.  ونیکه از دور با دست گل گال یو آراس 

 !طلبهی تو رو م دنی د شتریاز همه ب ایجانت داداش، اما ب دنید یبرا یموقعه اومد بد

 و چشم بست.   دیماتش برد و لرز دمیشدنش رو د خی ی ه آنرد نگاهم رو رفت و ب  دویچرخ هیعط  سر

 که وحشتناک گرفته بود  زمزمه کرد:  ییباصدا هیکه عط میبلند شد یاز کنار مهر  آروم

 ه؟یک نی_ا

 . دمیخندی شک م  یتنهام نبود،ب زدوردونهی عز یعزا اگه

 باز کردم:  لب

 .یر ی _پسر ام

 .دیجلو کش کمی شالش رو  هیعط

 . ستادیا ریتو گور آراس کنار ام گذاشتنش



 ا یمار

320 
 

 من داد زدم:  و

 .ترسهیاون م دی!رحم داشته باشدی....نکندش،تنهاسی_نزار

 .دمیعقب کش کمی  متیکه بازوم رو گرفت و با مال  ییعطر آشنا یبو و

ردم!  ختنی تاک وار با هر بار خاک روش ر کیو من ت میرو به خاک سپرد  یمهر  ـُ  م

و بن   خی که آخرش افتاد تو ما که از ب یبود،دختر  نیخاک شد.عاقبتش ا یمهر  یباز  سیپل  چیه یب
 !میخالفکار

  ریسر به ز هیو عط  کمیکنارم بود که آراس اومد نزد هی عط  میشدیخارج م  میبهشت زهرا که داشت  از
 انداخت و آراس گفت: 

 متاسفم. زمی عز گمیم تی _تسل

 کرده گفتم:  بغض

 . ی_مرس

 جلو رفت.  یحرف   چیه یو ب هیزل زد به عط قیکه عم یآراس و

 .کامرانم جلو.میعقب بود تی و مارگار هیشدم.با عط  ریام  نیماش سوار

 .میبه راه افتاد ناشونیام سوار ماش هیبق

 افتادمو باز داغ دلم تازه شد.  دیمج ادی

به حال   یشده وا  وونهید دشیاما من سخت مخالف بودم.هنوز ند نهیرو بب یمهر  ادیب  ختیر اشک
 . نشیکه بب نیا

 

 !قتلگاه همه داشته ها!نی عمارت حس  میرفت  باز
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هر روز خاطراتشو با   دمیدفترشو باز کردم و د ی.وقتمیاتاقش و زار زد میرفت هیبا عط  هیتوجه به بق یب
 !دنشیبوس یبرخورداشو حت  ینادر نوشته همه 

 تمو گفتم: که زهر داشت دفترو طرف نادر گرف یوارد شدو من با لبخند نادر

 _عاشقت بوده..

 کرد و داد زد:  هی به در نشست و بلند بلند گر هیکه تک ینادر  و

 . زارمی به ناموس زهرا خواب راحت براش نم زارمیراحت نم  شوی_باعث بان

 که آروم زمزمه کرد:  ینادر  

 . امیدختر م  زارمی _تنهات نم

 کاش بود!  یکه ا  میرو خورد  یکنارهم فقط افسوس نبود دختر  

 

 . زدیکس حرف نم  چیشام ه   زیم سر

 قاشق و چنگال ها بود. یصدا  تنها

 ! رمی شده نم  نیعمارت نفر نیمن از ا چرا

 !ادیمـ یتن مهـر  یهمش بو چرا

 . ختی ریو برام دلستر م زاشتیکه جلوم ساالد م ین یرحسیام و

 بست؟  خینبود که بعد جواب مثبتم به آراس نگاهش  یانقدر حواسش بهمه!مگه همون کس چرا

 بود گفت:  زی که کنار م یدرحال  یشد که زر   یچ دونمینم

 بخوره. ادیبچه کاش ب  هی_مهرناز عاشق قرمه سبز

 !داغ دلمونو تازه تر نکن. یزر  ادیمن مات و مبهوت شدم.مهرناز کجا بود که ب  و
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  یکی  یکیو اشکاش   دهیجلو کش  کمیو شالشو  ستادهیا  یبود که کنار زر  یچشماش زومه دختر  آراس
 از هم سبقت گرفتن. 

 بلند شدم.  زی سر م از

 نگران همه روم بود. نگاه

 که بازومو گرفتو گفت :  شدمیرد م  هیاز کنار عط داشتم

 ؟ یآبج ی_خوب 

 بودو بس:  هیزدم که تمامًا گر یلبخند

 ..امشب ،شب اول قبـرشه!.قمیهام،رف یدوردونه بچگ زی_خوبم.عز

 . بندمیدرو م هی اتاق مهرنازو عط رمیم

 آراسه. زنهیداد م شهیکه وارد م یو قامت شخص شهیرو تخت نشستم که در اتاق باز م هنوز

 : گهیو آروم م  نهیشیرو تخت م  کنارم

 _عمل کرده؟.

 : گمیشوک م با

 ؟ ی؟چی_ک

 : ی ن یبا لبخند غمگ آراس

 _دماغشـو.

 . دمیخنده اما من خند  نیاز کجا اومد ا دونمی،نم خندمیم

 باز کردم:  لب

 دماغ عمل کرده. یکن ی الغر بود.االن چاق شده فکر م یل یخ شیدی_نه،اون موقعه که تو د
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 دختر خوبه! نی_چقدر آخه ا

 آراس چشم دوختم و زمزمه کردم:  به

 زنت شم.  خوامیاگر بفهمه م شهی_داغون م

 تو موهاش بردو گفت:  یدادو دست هیآرنجشو به زانو تک آراس

ـ  یادی_ز  اصال نخوادم. دی.شایاز خواستنش مطمعن

 نامفهوم من:  یصدا

 .. خوادتی که م زارمی شاهرگ م  خوادتی_م

 

 روز گذشته... چهل

 پر شده!من داغـدارم.  یتنمه،ابروها یمشک 

 که عروس نشد. یقیرف داغدار

بحث   ی برا یندارم،حس  حیتوض یبرا یزدن ندارم.جون  یبرا یروزه جز سالم و خدافظ حرف چهل
 حرف ندارم! یندارم،حوصله 

 مثل من داره! ی وونهیکرده که خواهر د یچه گناه ته،اونیاگرم برم واسه دل مارگار رمی م نییپا  کمتر

 .زنهیبهم سر م ادوی م نیحس  ریکه با اجازه ام  یا هیعط

 باشمش!  دهیند یر و نصفـبا  کیاز  شتریچهل روز ب نیتو ا دیکه شا ین یحس

 . ادینـم هیبخاطره عط  دونمیسه چهار بار اومده،م آراسم

 دمی، که به وضوح شکستن خواهرمو د هیاز جمله عط دیآراس ازم به گوش همه رس یخواستگار  هیقض
 اما دم نزدم. دم نزد!

 چشم دوختم. رونی اومد رو تخت پاهامو تو شکمم جمع کردم و از پنجره به ب یصدا م  یب  اشکام
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 بود!  یظهر ک 1در منو به خودم آورد ساعت  یصدا

 . دمیخودمم صدامو به زور شن یگفتم که حت  یدییبفرما

 گشاد شد اومد تو .. کمیشخص رو به روم چشمام  دنیاتاق که باز شد از د در

 ازم.  یادیز یپه نشست با فاصله کانا یبود.رو رهی لباساش ت رنگ

 . ستیکه صورتم مرتب ن ستی شلوارم ،مهم ن  زیکه بل  ستی..مهم نستیکه شال سرم ن ستین مهم

 خودش اومده بود!رادمهر..  یاون خودش بعد از چهل روز با پا  ینبود وقت  یچیه مهم

 

 خسته و دورگه اش گفت:  یصدا با

 _سالم

 .شدیم دهید  سر تکون دادم. الغـر شدنش به وضوح فقط

 گفت:  آروم

دار زد.حاالم گوشه باغ عمارتم   شوی کردو باعث بان  یکه تالف ؟نادریتمومش کن  یخوای ست؟نمی_بس ن 
 !؟نیگردیبرم یبه زندگ یکز کرده.منتظره معجزس انگار!پس ک 

رد ی دستم باز  یانگشتا با ـَ  که جونم بود! یکردم و سرپا گوش شدم واسه تک تک کلمات مــ

 لب باز کرد:  

اون سه تا بچه و منگ و داغون شدن  یو خودخور  هیگاه عط ی_با حرف نزدن تو ،تو فکر رفتن گاه و ب
 ...هیاما چهل روز گذشت،کاف دینکن یعزا دار  گمیشه؟نمیزنده م ینادر،مهر 

 کرده!؟  یبا لحن داغون تر و محزون تر از قبل گفت:_نامزدت چه گناهـ و

 بلند کردمو گفتم:  سر

 _نامـزد!؟ 
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 بغض داشت گفت:  خورمیکه قسم م ییزدو با صدا  یجون  یب  لبخند

 _آراس 

 پوزخند با به پنجره چشم دوختم. با

 ! یــچید،هیدونینم یچی ه شما

 دستوره!  هی نی.ایسرخاک مهر   میری م یار ی رو از تن درم  یمشک یش ی_بلند م

 دم، یکش رونی کنار تختو ب یشدمو کشو بلند

 و باز چشمام پر اشک شد.   رونی زدمو دودشو آروم فرستادم ب  شیبرداشتم و با فندک آت   گارینخ س هی

کارش فقط نگاش کردمو   نیا ری بهش زد،من اما متح ی ق یپوک عم دویاز دستم کش گارویشدو س  بلند
 گفتم: 

 اضر شم.باش ح رونی _ب

 عوض کردم.  یو شلوار ل یو شال خاکستر  یرفت و من لباسامو با مانتو طوس  رونی ب  یحرف چیه یب

 عوض شدن الزم بود، کمی

 خوشو بش کردمو آروم گفتم:  تی و با مارگار نییپا رفتم

 _کوچولومون خوبه؟ 

 با بغض گفت:  تی مارگار

 _کدومشون؟

 گفتم :  یگنگ با

 کدومشون؟  ی_چ

 راه گرفتو گفت:  تی که از کنار چشم مارگار یاشک  و
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 . ای_سه تان مار

 .کردیبرده بود به ما نگاه م نمویکه دل و د یبا لبخند  نیگرد شد اما بغلش کردم.حس چشمام

 چرا؟  هی_حاال گر

 :  تی مارگار

 آخه. ادنیز یل ی_خ

 آروم :  دمیخند

 اون باال هست نوکرشونه.  کاریخاله ب  هی_اشکال نداره 

 . ی_خوشحالم که خوب

 . میهم فاصله گرفت از

 

 .شدیم دهید تی شکم مارگار یراحت برآمدگ گهید حاال

 : گفتم

 _دخترن؟ 

 سرتکون دادو گفت:  تی مارگار

 خوب باشم.  یبه فکر اسما  دیداد پسرن.حاال با ادی_نه هر سه احتمال ز

 زدمو گفتم:  یلبخند

 _اوهوم.

بود اشاره   شی مشک یشلوار ل  بیدستش تو ج هیبودو  شی که سرش تو گوش نیبه حس  تی مارگار
 کردو گفت: 
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 ؟ یر ی م ییجا ری _با امـ

 _بهشت زهرا. 

 گفت:  نیغمگ تی مارگار

 . ستین یهمه عذابت راضـــ  نیکه مهرنازم به ا یدون ی_خوب م

 تکون دادمو آب دهن فرو بردم.   یسر 

 .یم کردو احوال پرسسال عیسر  نیوارد شد.حس  یپدر از در ورود  همزمان

 و گفت:   دیرفتم بغـلم کردو سرمو بوس جلو

 جانه بابا؟  ی_بهتر 

 _خوبم بابا . 

 باهم.  میحرف دار  ایمونم ب ی_امشب م

 سوال بود نگاه کـــردمو رو به بابا گفتم:  یکه چشماش خدا نی به حس دیترد با

 _چشم.

 

 برد. رونیاز عمـارت ب نویماش یحرف چیه یاستارت زدو ب  نیشدم که حس  سوار

 . زدیناشناخته ام اصال حرف نم  ده یگذشت،پد یربع هی

 گفت:  هویام سر رفته بود که  حوصله

 _کمــربـ...

.کمربندشو باز کردو خم شد طرفم کمربند  ستادیوا  دویچی بن بست خلوت پ هیادامه ندادو تو   حرفشو
واقعا خودش  نیمرد زل زده بودم..ا نیحرکت به رفتار ا یروم و من ب   دیطرف منو آروم کش

 !!زی اول؟همون مغرور نفرت انگ یبود؟همون سگ اخالق روزا
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 رو که بست زل زد بهم و گفت:  کمربند

 ؟ یی لوی_چند ک

 بود.  ین یب شی قابل پ  ریفوق العاده غ شیو خودخواهمغـرور بودنش  یمرد جدا نیگرد شد ا چشمام

 _چطـور؟ 

 کرد:  زمزمه

 .یکم کـرد لویچهل روز سه چهار ک  نی_کم کم تو ا

 باهاش تمام وجودم گر گرفتـه بود!  یکی خودش برگشت.از نزد یصندل  به

وزن   یچشماش ترازو بود برا یمو به مو حت دونستیراجب زنا م زویکه همه چ نیا گرفتیحرصم م 
 خانما!

 افتاد. راه

 . دمینفهم یز ی چ گهیکه گذشت چشمام گرم شدو د کمی

 چشمام رو باز کردم:  زدیصدام م  رایکه آروم اما گ  ییصدا با

 .میدی!رسدارشویخانم ب   ای_مار

 شدم. ادهی توجه بهش پ ی و باز کردم و ب کمربند

 دستش شدم.  کنارم به راه افتاد تازه متوجه گل تو ریام 

 بود. یبه همه چ حواسش

 ! شدی پاهام سست تر م شدمیتر م  کینزد یهـرچ

 بود. نی من هم تی بازومـو گرفت،امن ریز یدست
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 .مین یشیسنگش م کنار

که   یهراس از شخص یخجالت و ب یو من ب  خونهیلب فاتحه م ری و آروم ز زارهی و رو سنگ مگل  ریام
 : کنم ی زخمم بود لب باز م  ینمکه رو کردوی م رمی مدام تحق

 یبستمون؟کفشا نهیپ یبچه هارو دادنامون؟ دستا  کیش یک ابونی سگ دوزدنامون؟سرخ ادته؟ی_
 پارمون؟ 

 : دمیو ادامه م کشمی آه نفس م با

  یچیانگار ه یمهر  یستیپوچامون!ن  ای امون؟گلیخندونمون؟قلقلکامون؟دست رشته باز  ی_اما لبا
  یکردیم ؟کاریپشتم دراومد یبزنتم چطور  خواستیم کنمی نم ییبه اصغر گفتم من گدا ادتهی ..ستین

 هبهم راه و چا ی!کاش بودیمهر  دمیکه اصغر فکر کنه من فروختم. بر نیا الیبه خ یدادیبه من پول م
.برگرد بزن تو گوشم بگو یفهموندی که درست و غلط رو بهم م ی. مثال بزرگتون بودم اما تو بودیگفتیم

برگرد باور کن همه    ینره.مهر  ادتی  نوی،ایحرف نزن فوش نده تو زن  ین،التبا بچه ها درست حرف بز 
 .د پاشو دختر نبودت همه رو خفه کرده.ادمهی یچ

 و ادامه دادم:  دمیبه گلوم کش یدست

که   یبود به رنگ لباس دیساده بود،از عروس شدن فقط رنگ کفنت بودکه سف  یادی_لباس عروست ز
 ار نادر راه رفتن!کن ی،برا ی داشت دهیبراش ا یکل

 : ار ی اخت یزدم ب داد

 ...ی _د لعنت بهت که رفت

و من برگشتم و فقط بغلش کردم و اون محکم تو آغوشش حبسم    دمیکه از عقب محکم کش یدست و
 کرد.

 

 زدم و گفتم:  هق

 ر؟ ی _حقش نبود نه ام
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 و زمزمه اش:  شدیم  قیکه به تک تک سلوالم تزر یآرامش

 _حقش نبود. 

 از خودش جدا کردو گفت:  منو

 . یز یبر نارویکه نزاره ا  رتیغ ی_کجاس اون ب 

 با شصت دستش قطره اشک صورتم رو گرفت.  و

 .دونمی آراس بود م منظورش

 گفتم:  آروم

 . می_بر

 داد  سرتکون

 کردو مانتوم رو تکون دادم و آروم گفتم:  بلندم

 _مهرناز خدافظ. 

 .میراه افتاد به

 رادمهر.  نی رحسینفرم اونم ام هی ون یرو مد یک سبُ  نیو ا  یل یشده بودم خ سبک

 

 ( ه ی)عط 

 دوردونه ام. زی چهل عز یو رفتن سرخاک،منم حلوا پختم برا ایرادمهر رفت دنبال مار ریام

 .زدمیحرف م وارایبا د ی سوت و کور بود.انقدر که گاه نیحس  عمارت

 شده بود.  ضی بچه اش مر  ایرفته بود خونه دخترش گو یزر 

 اصرار کرد شام برم اونجا قبول نکردم.  یزنگ زد،هرچ  تی مارگار
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 . پسندمی رو م  ییروزا سخت تنها نیا

پشت   خوردمی م ییبخره.رو کاناپه نشسته بودم و داشتم چا وهیم کمی قرار بود  د یعمارت باز شد وح در
 به در عمارت داد زدم: 

 . دی_بزارشون آشپزخونه وح

اومد   یداشت آروم آروم م  لیزد.آراس مست و پات آراس خشکم دنیبلند نشد،برگشتم و باد ییصدا
 عقب رفتم و گفتم:  کمی سمتم .بلند شدم 

 حالش خوبه.؟ ای ؟سالم؟ماریاومد ی_ک

 خوردوگفت:   یها فقط به من زل زده بود سکندر  وونهیمثل د آراس

 ؟ یخـوب   ؟توی_توچـ

 کجا بودن؟ هیو بق  دیاصال خوب نبود،پس نادر و وح حالش

 در اومدوگفتم:  اشکم

 _آراس برو. 

 

 لبخند زد و گفت:  یبی و اون با حالت عج به حال زارش نگاه کردم  هیگر با

 . یخوای_ بگو من رو م

 تعجب گفتم:  با

برو اونجا برو مرگ   ن،یرحس یخونه کامرانه نه خونه ام  ای،ماریگیم یچ  ستین تی وونه،حالید ی_ مست
 برو.  هیعط

 . ـرمیمرگ آراس نم  ی_تا نگـ

 روزا گفتم: نیا کردیم وونمیکه داشت د یمغ با



 ا یمار

332 
 

 .یکن ی ازدواج م ی_ تو دار 

 ام بلند شد و اون با اخم گفت:  هی هق هق گر اری اخت یب

.انگار نه انگار من و  یکنیها نگام م  بهیمثل غـر رمی م امینکن المصب.م هیگر ی_ اونجور 
 نارو؟ یا یفهمی.میتا خرخره خوردنم لِ ی،دل یمست شدنم  لِ یدل  یدیم ،زجرمیشناسیم

 استرس گفتم:  با

 !یفهم ی نم ی_باشه باشه فقط االن برو خب، تو مستـ

لحظه   نیا شهیم  ایپشتم حس کردم.خدا وارویجلو اونقدر اومد و رفتم عقب که د  یلیجلو خ  اومد
 . نجاسی..خودش، همش انجاسی؟ایطول بد  امتیهارو تا ق

 باز کرد:  لب

 خود شم.  یکه از خود ب  خورمی وقت اونقدر نم چیرادمهر،ه  نیحس ری_ به قول ام

 مردمکش اسپـرسو! رهیت یکه کافه بود و قهوه ا ییتو چشما شمیو نافـذ و گم م قیعم  کنمی م نگاش

 : کنهیو اون زمزمه م کشمی رو عقب م سرم

 ؟ ی_ ازم متنفـر 

 مالحظه:  یفکر و ب یب

 _ نه .

 که تو صداش معلوم بود با فک قفل شده گفت:  یأتش و جنون  با

 .ی _ پس بگو دوسم دار 

  نیمنو از دست ا نیای ب  نییوقت انقدر خلوت نبود، پس کجا چیو رو سرم گذاشتم عمارت ه دستام
 . کنمیخواهش م  نیپســر نجات بد

 : گمیبغــض م با
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 باشه نه؟  قت یرف  نی_ درد داره چشمت دنبال نامزد بهتر

 بهش:  زنمی ... زل مکنمی م نگاش

 نه؟  یرو بخوا قتیکه نامزد رف نی_ درد داره ا

 رو باال بردم و گفتم: صدام

  دنید قتیدخترونه هات خودتو با لباس عروس بغل نامزد رف االتی که تو توهمات و خ نی_ درد داره ا
 نه؟

 زمزمه کرد:   یصـیخاص اما حر یجدا شدو با مهربون  ازم

 چشمات رو دوس دارم.  یخور ی_ حرص م 

 جلو...   یلیاومد خ  جلو

 وحشت و بغض گفتم: با

 ا؟ یبه مار انـتی_ نـه ... خ

 

 اتاق برد.  نیو به اول  دیرو کش دستم

 و التماس گفتم:  هیگر با

   ؟یفهمیم نویزنت بشه ا خوادیم ای مار ،ی _ احمق تو مست

 و لب زد: قیکرد عم نگام

 نبودم. اریوقت انقدر هوش چی_ ه

 بار عشقم رو ،نامزد خواهرم رو خواهان بودم.  نیآخر یبرا من
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 . شدمینم  ریلعنت به من که از با اون بودن س  ختمیدوش اشک ر ریز

 من گذاشته بودو رفته بود.  یتخت عاشقانه ها یرو یاز حموم اومدم نبود.نامه ا یوقت

که.. واقعا مست   نیمست نوشته باشه و شک من ا هی خوردینوشته شده بود که اصال نم  یخط با
 بود؟

 نوشته بود:  فقط

  یوونگی تامرز د  طلبمتیبار که م نی_ مست نبودم ،خورده بودم اما مست نبودم.. دوس داشتم اول
 برم!  شیپ

 که مال مردم بود. یهم اشک و خواستن کس باز

 من مال مردم خور نبودم.. و

 

 ( ای)مار

 خونه کامران ترمز کردو آروم گفت:  در

 . دیی_ بفرما

 بهش گفتم:  شهی و خم شدم از ش  ادهیپ

 خونه داداشت؟  یای_ نم

 _نه ممنون. سالم برسون

زد.   یتکون دادم و تک بوق یتکون دادم و به طرف در عمارت رفتم و بازش کردم و برگشتم دست یسر 
 .. کاشیتکاف الست یدرو بستم و صدا

و   شیسفر بردنشون ک هیعمارِت کامران نگاه کردم،نبودن..به خواست کامران  اطی ه حاتاق بچه ها ت به
 همه به فکر بودنش بودم.  نیا ونیمن مد
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   زدن،ی حرف م  نایراجب بار و انبار و ا یو گاه  کردنیبا بابا داشتن ماهواره نگاه م تی مارگار

 _سالم عشقتون اومد.

 گفت:  دویخند تی مارگار

 _ خوش اومد سالم.. 

 و شال و مانتوم رو دادم به خدمه و رفتم سمتشون. فیک

 

 #صد_شصت_سه

 

 .میتعارف بابا همه نشست با

 . شدیم کهیت  کهیبود اما دلم داشت ت   یاز چ یدلهره ناش  نیا دونمینم

 شروع کرد.. یر یام

 . دیلرز  یو دستاش به وضوح م کردینگاه م یر یبابغض و لبخند به ام هیعط

  کیستری راستش که تو هوا معلق بود و آروم اما ه یچپ انداخت و پا  یپا ی راستشو رو  یپا رمیام
 . دادیتکون م

و   یر یام یبا لبخند به بابا و آقا تی نگاه کرد مارگار ری کاسه خون بود کامران نگران به ام چشماش
 خونسرد... شهیآراس هم

 . رفتیمن م یبا لبخند قربون صدقه  یآراس بود هر از گاه یعمه  ایمسن که گو خانم

 نبودم! نجایرو شروع کردن و من چقدر دور بودم اصال ا  ییرایپذ خدمه

 راس و محکم پدر:  یصدا

 . دیاتاقت حرفاتونو بزن دیبا آراس بر  ای_ مار
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رو کر   صدا گوش فلک نیشکستن اومد،چهار نفر همزمان شکستن و ا یشدم و بلند شد و صدا بلند
 .کردیم

 زدم .  غیبا بغض فقط دست رو دهن گذاشتم و ج میاتاق که شد وارد

 رو تو دست خفه کردم.  غمیج  یو من صدا دیشد و آه کش  رهیخ  رونی لب ترانس رفت و به ب آراس

 سمتم و گفتم:  دیچرخ آراس

 ما معلوم هست؟؟  میکن ی م کاری_چ

 : ین ی با پوزخند غمگ آراس

 . یستیدر دسترس ن شهیباور کنه هم خوادی_ هنوزم نم 

 کردم:  زمزمه

 . شـمی خفه م  ایشب باز مهیخ   نیا شم،توی_ خفه م

 م یستادیو روبه جمع ا میبه طرف پله ها رفت  میاتاق که خارج شد از

 .یجواب منفـ  یبودن برا رهی ما خ یچشم هراسون و مشتاق به لبها دو

 آراس:  یصدا اما

 .ـم یدی_ ما به تفاهم رس

 ..هیآروم اما پر درد عط  دنی و لب گز نیحس  یمحکم و طوالن پلک زدن و

 

 و گفتم:  دمیکش  تی به شکم مارگار ی و دست  دمیبوس  بابارو

 من چطورن ؟ ی_ غول ها

 اعتراض کامران:  یصدا
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 ممنون.  یل ی_ خ

 اومد. یم رونیب  یبهداشت  سی که از سرو یدر حال  کردی کردم داشت دستاش رو خشک م نگاهش

 زدم و گفتم:   لبخند

 ؟ یر یگیتو واسه من جبهه م شهی_ مامانشون ناراحت نم

 با بغـض :  تی مارگار

 ...ااایخدا  یرو عوض کنه؟ بشوره؟ لباس بپوشونه.. هعــ نایا خوادیم ی_ ک

 گرفت و کنارش نشستم.  خندم

 ما نشست.  یرو به رو کامرانم

 تفاوت گفتم:  یب

 ه؟ ی_ اسماشون چ

 فتن: همزمان گ تی و مارگار کامران

 _ بتوچه.

 بابا:  یصدا

 . دایکن تی دختر منو اذ نـمی _ نب

 رفت.  یبا حرص نگام کردو چشم غره ا تی مارگار

 . دمیرو بوس   شیشونیخم شدم کنار پ   آروم

 تر گفتم:  یجد

 _ اسماشون؟ 

 : کامران
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 _ کاوه. 

 : تی مارگار

 کاووس ی_ ک

 : کامران

 _ چاووش. 

 گرد شد :  چشمام

 وسط؟  نیا گهیم  ی_ چاووش چ

 با لبخند گفت:  تی مارگار

 سه تا باشه.  نیتو ا دیکرده چاووش با دینه،تهدیحس  ری_ اسم مورد عالقه ام

 .کردی خودش رو انتخاب م یزدم. کاش اسم بچه ها  یپر درد لبخند

 بابا:  یصدا

 رو بگم! یمطلب  هی_ اگه بحث تموم شد من 

 به بابا و اون گفت:  میزد زل

 جلـو. ادیفرداشب م  یر ی_ امـ

 با لبخند گفت:  تی اما مارگار دیرنگ کامران پر دمیوضوح د  ختم،بهی ر فرو

 . یو مبارک ی_ به سالمت

 چکار کرد؟  دیانداختم االن با ریسر به ز یسردرگم  با

 کردن بابا بهم:  رو

 که بابا جون؟  یندار  ی_ مشکلـ
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 به کامراِن نگران کردم و گفتم: یمن من نگاه  با

 .دید،ببخشیشما بگ  ی_ هـرچ

 سرعت به طرف اتاقم رفتم و خودمو رو تخت پرت کردم.  به

 منو آراس... شهینم  باورم

 زنگ خورد خودش بود. میاسمش رو آوردم که گوش هنوز

 اتصالو زدم :  عیسر

 _ الو آراس. 

 کرد؟ یم هیاش؟؟ گر  هیگر یصدا و

 رو تخت بلند شدم و با عجز گفتم:  از

 شده؟بابا حرف بزن.  ی_ چته،چ

 : دینال  دویباال کش  ینیب

 کردم.. مِن آشغال مِن احمق.  ی_ دست دراز 

 

 کردم:  زمزمه

 ؟یبود هی_ با عط

 حرص گفت:  با

 . شمیم گهید یک یاصال  نمشیب یچه مرگم شد بابا من م  دونمی_ آره، اصال نم

 ؟ ی_مست بود

 نشه.  می_ آره اما اونقدرم نه که حال
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 لبخند گفتم:  با

 داره خرس گنده؟  هیگر نی_ خب ا

 باهاش...   ینطور یبار ا نیاول خواستمی داره!نم ینداره. خودکش هیبه همه وجودت گر ی_دست دراز 

 گفتم:  دیترد با

 _ اونم خواست؟ 

 گفت:  یو با حالت زار  دیکش یهووف

 ..س ی ن ادمی  که درست زای جور چ نیو ا  ایبه مار انت ی زنت بشه،خ خوادی م ایمار گفتی_فقط م

 : گفتم

 م؟ ی_ بهش بگ

 گفت:  عی سر آراس

 _ نه نه فردا شب، شب سرنوشتته اصال حرفشم نزن.

 ...یدیدستش م ؟ازیمتی_چرا به چه ق

 . هیبرام کاف یار ی_تو به دستش م

 برادرانه ها.   نیدوخته شد از ا لبام

 : گفتم

 جلو ؛  ادی اون ن میش عیجفتمون ضا  ترسمی_ م

 ام بره از دستت.  هیعط

 . یعقد نامه رو امضا کن یپا زارهی_نترس اگر بخوادت نم 
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 قطع کردم ... اگر بخوادم!  یحرفـ چیه یب

 

 .  دمیحال دراز کش یب

 

 رو در نظر گرفتم.  شیلباس و آرا  نیآراس بهتر هیبود به توص7 یکاینزد ساعت

   اد،یامشب م رمیشک ندارم ام  گفتیم آراس

 

 دل از اضطراب آمدنت جانان!"   در ستی"چه ول وله ا

 

 کرم.   ریو شال حر یر یو شلوار ش  کت

 سرم گفتم:  یکنم رو میداشتم شال رو درست تنظ  یکه سع یاتاق زده شد و درحال در

 . دیی_ بفرما

 وارد شد.  ی سر تا پا طوس یپیبا ت  هیکه باز شد عط در

 زد و گفت:   ین یلبخند غمگ دنمیباد

 . ای _ فقط ببخشم مار

 رفتم و زمزمه کردم:  جلو

 رفت،تو به عشق آراس نسبت به خودت شک نکن.   شیشد.. تا هرجا پ ی_هرچ

 باز گفت:  مهیدهن ن با

 خوبه؟ ؟حالتیگیم ی_ چ
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 .دمی..قول مشهی_تحمل کن،تموم م

 .مینگاهم کرد و سر تکون داد ،باهم از اتاق خارج شد گنگ

 اومده ؟ دمیرادمهر،چطور نفهم یبودن حت همه

 آشفته! یداشت و موها یکم شی که ته ر ینسبتا ساده و صورت  یلباس ها با

 جواب سالم داد.  رهی خ نیدفعه اول به زم یبرا میکرد   یهم احوال پرس با

 براش اما من طرد شدم مگه نه؟ شمیشکستم،چقدر خوش حال بودم که مهم م من

 خدمه: یعمارت و صدا زنگ

رو به   ینی ریمسن وارد شدن. ش   ی.آراس و پدرش و خانممیاستقبال جلو رفت  ی_ اومدن آقا.همه برا
 خدمه داد وگل رو به طرف من. 

 خرد شدِن جانان و خواهرم .  دمید یچشم ریرو گرفتم و ز گل

 نزدم ،حرف نزدم ، الل شدم . دم

 که گرفتم آروم کنار گوشم خم شدو گفت:  گلو

 . کشهی منو م قتیرف نی ادندونمه،  ری_ مزش ز

 لبخند زدم ،  قیمن چقدر عم و

و با خشم به آراس نگاه    رفتی م یمواجه شدم که رگ گردنش رو به پارگ ین یحس  ری با ام دمیچرخ
 .کردیم

 

 .میتعارف بابا همه نشست با

 . شدیم کهیت  کهیبود اما دلم داشت ت   یاز چ یدلهره ناش  نیا دونمینم

 شروع کرد  یر یام
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 . دیلرز  یو دستاش به وضوح م کردینگاه م یر یبابغض و لبخند به ام هیعط

  کیستریراستش که تو هوا معلق بود و آروم اما ه یچپ انداخت و پا یپا یراستش رو رو  یپا رمیام
 . دادیتکون م

و   یر یام یبا لبخند به بابا و آقا تی نگاه کرد مارگار ری کاسه خون بود کامران نگران به ام چشماش
 خونسرد... شهیمآراس ه

 . رفتیمن م یبا لبخند قربون صدقه  یآراس بود هر از گاه یعمه  ایمسن که گو خانم

 نبودم! نجایرو شروع کردن و من چقدر دور بودم اصال ا  ییرایپذ خدمه

 راس و محکم پدر:  یصدا

 .دیاتاقت حرفاتون رو بزن  دیبا آراس بر  ای_ مار

صدا گوش فلک رو کر   نیشکستن اومد،چهار نفر همزمان شکستن و ا یشدم و بلند شد و صدا بلند
 .کردیم

 زدم .  غیبا بغض فقط دست رو دهن گذاشتم و ج میاتاق که شد وارد

 رو تو دست خفه کردم.  غمیج  یو من صدا دیشد و آه کش  رهیخ  رونی لب ترانس رفت و به ب آراس

 سمتم و گفتم:  دیچرخ آراس

 ما معلوم هست؟  میکن ی م رکای_چ

 : ین ی با پوزخند غمگ آراس

 . یستیدر دسترس ن شهیباور کنه هم خوادی_ هنوزم نم 

 کردم:  زمزمه

 . شـمی خفه م  ایشب باز مهیخ   نیا شم،توی_ خفه م

 م یستادیو روبه جمع ا میبه طرف پله ها رفت  میاتاق که خارج شد از
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 .یجواب منفـ  یبودن برا رهی ما خ یچشم هراسون و مشتاق به لبها دو

 آراس:  یصدا اما

 .ـم یدی_ ما به تفاهم رس

 .هیآروم اما پر درد عط  دنی و لب گز نیحس  یپلک زدن محکم و طوالن و

 

 ه« ی»عط

 نداشتم. یکار  نجایا گهیبرداشتم و بلند شدم، د فی هم بلند شد منم ک  نیکه رفتن حس  نایا آراس

 و خواهرانه.  قیعم دم یرو بوس ای و من مار میکرد یهمه خدافظ از

  یخونه شوم و لعنت  نیزدو با تکاف از ا یشدم و از باغ که خارج شد تک بوق   نیحس  ریکوپه ام سوار
 دور شد، 

اومد.پوست لبم رو کندم گوشه ناخنم رو   یکردم انقدر که نفسم باال نم یکردم خود خور  یخور  خود
گاز   شتری و ب شدیاز من بدتر بود هر لحظه چشماش سرخ تر م نینبود،حس  زون ی کندم اصال حالم م

 .دادیم

 گفتم: می عمارت که شد کینزد

 شم؟ ادهی من پ شهی_ آقا م

 شب؟ 12 یبر  یخوای_ کجا م 

 کردم:  زمزمه

 رد ازش برگشتم... نام هیکه بخاطره  یکنم از شغلـ یادی خوامی_ م

تفاوت باز به نگاهش ادامه  یشدم که ب رهیکرد و نگام کرد منتظر ادامه حرفم بود.به رو به رو خ  ترمز
 . میبود کارهیچ دونست یم دونمیداد،م
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 باز کرد:  لب

 ؟ یدار  ی_ مشکل مال 

 _ نه.

 . ختنی اشکام شروع کردن به ر دیام لرز چونه

 شه؟یکارت م نی_ شخص مورد نظرت متوجه ا

 _ نه.

 ؟ی کنیلج م  ی_ پس با ک

 _ با خودم. 

 رو، رو فرمون گذاشت و گفت:  دستش

و نوشم برپا باشه.. بد   شیشبانه تا صبح ع  یها یتو مهمون دی_ اگه قرار به لج کردن باشه من االن با
  ششیبهش دارم اما باز به کارم ادامه دادم اما فکرو ذهنم پ یحس هی دونستمی م خواستمشیبودم م

بدتر   نیااز  یدرد چیو ه  ینی بیفقط اون رو م  یباش یمطمعن باش با هر ک  ی بود، تو اگه امشب بر 
 .گمیکه م دمی.چشستین

 هق ام بلند شدو گفتم:  هق

 ؟ی کنب یخوای نم  چکاریعقدشونه،ه گهیهفته د  کی ن،یبگو حس  م،تروخدایکن کاری _ پس چ

 آروم سرمو بغل کردو زمزمه کرد:  نیحس

 کنن.  یرو عقد کس  ایُمرده باشه که مار نی_ مگه حس

 

درست   خواست یرو، رو مبل پرت کردم، دلم قهوه م فمی راست رفت تو اتاقش ک هی میخونه شد وارد
 از باال بلند شدم.  یکس دن یدو یتو فنجون هنوز رو مبل نشسته بودم که با صدا ختمی کردم ر
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 اومد و ... نییپله ها پا از

 گشاد شد، اون اسلحه بود؟ چشمام

 اشو انداخت روش.  رهی ت یل رهنیپ یحرفه ا یل یپشت کمرش و خ گذاشت

 رفتم و گفتم:  جلو

 شده؟  ی_ آقا چ

 توجه بهم گفت:  یب

 . امیم  ستی ن یز ی_ چ

 رو باز کردم و با هق هق داد زدم: ستامد

 نکن.  گرمیمن آراسم رو، خون به ج یخوایم اتویترو قرآن، تو مار ؟یبر  یخوای_ کجا م 

 که مثال حکم محاصره رو داشت گفتم: ییرد شه که باز با دستا  خواست

 قسم... زتی .تو رو به عزا یتحمل داغ ندارم تو رو جون مار ی_ بعد مهر 

 و گفت:  ستادیحرص ا با

 . کشمشینم  ،یزنی_ دختر چقدر حرف م 

 وحشت هر دو دستم رو به صورتم زدم و گفتم:  با

 ش؟ یبکش یخواستی_ مگه م

 ناموس دزد.  یسر به تنش نباشه پسر  خوامیکنم... م یبرم باهاش تفنگ باز  خوامی_ نه  م

 وحشت گفتم:  با

 کار نکن.  چی ه  نیتو بش زنمیخان من خودم بهمش م ری_ غلط کرد ولش کن،ام 

 کرد و گفت:  هیتک   واریحرص به د با
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 . ستی آن فکر کنم مال من ن ه یلحظه  هی خوامی_ نم

 زدم و گفتم:  یو درد لبخند احمقانه ا یاوج بدبخت تو

 .  دی_ تحمل کن

 ؟ ی زنیکه دم از تحمل م یتحمل کن ی_ مگه تو تونست

 

 شدم و آروم گفتم:  رهی خ  نینشستم و به زم یغم رو صندل  با

پدر مادرم کجان. به همه گفته بودم گم شدم و سر از اونجا در   دونستمیمن م ای و مار  ی_ برخالف مهر 
بودم تو سن   یبود که من فرار  نیا تی سرهم کردم،اما واقع ایداستان مار یها ه یتو ما یز ی چ هیآوردم 

 هی. پدر مادر من هر کدوم رونیدم ب معامله ام کنن ز خواستنیکه م یاز اون قبرستون  یچهارده سالگ 
عارم فقط   یو ب  کاریب  یدنبال مواد بودن، بابا صبح مامان عصـر. چشم باز کردم ننه بابا فتیش
کردم. هر روز    لیدرد داشت. اما ترک تحص لی ترک تحص یینزاشتن درس بخونم سوم ابتدا دنیکشیم
! اما نزاشتم  دخترشون هیخر من بودم.. عطتوسط پدر مادرم. اثاث آ  شدیاز اثاث خونه حراج م کهیت هی

که بابا کنار جوب ُمرد و   نیتا ا  کردمی از دور نگاشون م شی از اون جهنم .. تا دو سال پ رونیو زدم ب 
 شب اوردوز کرد.  هیمامان هم کارتون خواب پارک شد و 

 کردم و آروم ادامه دادم: »نگاش

دروغ رو، حاالم به   نیهمه سال ا  نیاز دردام من دروغ گفتم و تحمل کردم ا شتـری_ من تحمل دارم ب 
 ... خرابترش نکن. شهیتحمل کن. آباد نشه خرابم نم گمیتو م

  سـتیبود، که مثل اول داغ ن نیشدم و به بخارش که کمرنگ شده و نشونه ا رهی فنجون قهوه خ به
 لب عشقش رو.  دیرو که با عشق بوس یلب  سوزونهینم

 . خوردیقهوه به درد من نم نیا پس

 ستادویگرفت و از پله ها باال رفت و رو پله سوم وا  واری از د هیتک دمیقهوه رو به آشپزخونه بردم و د 
 نگام کرد و آروم گفت: 
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  یبخوره تک تک استخونا ایاگه انگشتش به مار یبه حال اون عوض یدختر... اما وا کنمی_ تحمل م 
 . خورمیم من قسم  نوی. اشکنمیدستاشو م

 

 شدم.   رهیخ ش یخال  یو به سرعت از پله ها باال رفت و من با ترس به جا برگشت

 .. ریختِم به خ  ایخدا

 

 ا« ی»مار

 

 بلندشدم،   شگریدست آرا ریز از

نامفهوم   یجز صداها کنهیداد بزنه اما تا دهن باز م خوادیرو داشتم که مدام دلش م یکس  حس
 . ادینمـ رون ی از دهنش ب یز یچ

ساعته که  نیروز و چند  شی هفته و ش کیهفته از اون شب شوم گذشته و من درست  دو
 ...دمشیند

 . کنمینگاه م رهی خ شناسمشیکه نم یبه دختر  نهیآ تو

 . خواستیبود که نا فرم دلش مرگ م  یعقد دختر  امروز

 ...کردیم تمیاذ نیخوشگل شده بودم و ا یادیز

 .رفتیدرد تا مغز استخونم م دیکشی م دکیاسم دامادو  گهید یک ی  رمیام یبه جا یوقت

 ! نمیبشنوم و بب گه،ید یکی اگر اونو کنار  شمیم  یچه حال من

 : شگـریآرا اریدست یصدا

 _ خوشگله آقا دومادت اومد.
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 اومدم،  رونی ب شگاهیحوصله شنل سر کردمو از آرا یب

 ... خوامیبردار نم  لمی به بابا گفتم ف یبرپا شد وقت  یجنگ جهان چه

 دست گل رو بهم دادم آروم گفت:  آراس

 . ی_ سالم آبج

 بغـض فقط به تکون سر اکتفا کردم. با

 برام باز کرد و نشستم. درو

 نشست.  خودشم

 داشتن، بغل آراس قرار گرفتن.  شیآرا ن یبه تن، بهتر  یگل زده، لباس مجلس نیماش

 بود!  رمیام  یجا نجایبودم، ا منگ

 . ارمیکنه حداقل امشب رو دوام ب  یاز خدا بخواه کار  یخواهر  مهرناز

 

 که گذشت گفتم:  کمیزد...  استارت

 ؟ یدار  گاری_ س

 و گفت:   دیخند تلخ

 _ داشپورته. 

 روشنش کردم...   نیو با فندک ماش  دمیکش رونی نخ ب هی

 . قیپوک عم و

 .دادنینشون مرو  یگار یو با دست عروس س کردنی نگاه م رتیبخت با ح  اهیبه عروس س  مردم

 کردم:  زمزمه
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 م؟ی تو شهر بزن  یدور  هی_ 

 اما با ترحم:  آروم

 .ــمی_ بزن 

 باغ. میاز دور زدن ازم خواست بر بعد

 

 تکون دادم. سر

 عروس و داماد... گاهیعقد و جا  زی م نیو مهمونا،بهتر شد،اسپندیبرام اکو م یباغ همه چ تو

 شکل ممکن.  نیخواست آراس به بهتر به

 .میکرد یهمه سالم و احوال پرس با

 بود.  یفرار  ییعقد کذا نیرو که سخت از ا  یخواهر  دیو جانانه بوس قیعم خواهرم

 .می شب ُمرد کیهمه تو   زد،مای پر دست م یاما با چشما ریچشم دوختم که سر به ز هیعط به

 م، یکه نشست گاهیجا تو

 . ختیو دلم من فرو ر دیهم رس عاقد

 رد.اهلل گفت و شروع ک بسم

 محترمه...  زهی _ دوش

 . شدیعاقد قطع و وصل م یاما با اتصال، صدا دمیشنیم

 جلد کالم اهلل...  کی_ 

 اهلل خودمو به تو سپردم'  ای'

 معلومه... ی هی_مهر
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 مرام'  یب  یی'پس کجا

 ... ی_عقد آقا

 رادمهر'  ن یحس  ری ام ی'کاش بگ

 . یر ی _آراس ام

 : ت ی مارگار یصدا

 .نهی_ عروس رفته گل بچ 

 عاقد :  یصدا و

 لم؟ یوک کنمیبار دوم عرض م  ی_ برا

 :هی پر از بغض عط  یصدا

 .ارهی_ عروس رفته گالب ب 

 دستمو گرفت .  ستادویکنارم ا باران

 خوردم کاش منم مثل باران هنوز بچه بودم. غبطه

 عروس خانم؟  لمیبار سوم،و بار آخر وک ی_ برا

 

مردم نگاه کردم که منتظره بله عروس بودن، آراس خونسرد بود اما کنار  همه جا ساکت شد، به  هوی
 . یدر پ یاش نبض داشت... تند و پ  قهیشق

 پوش بودن.  دیعروس سف نیمنتظر ا همه

 سالن،هم همه به پا شد.  یتو دی چی خراطها پ دیمج یلحظه آخر صدا  درست

 به اطراف نگاه کردم. گنگ



 ا یمار

352 
 

 بود؟  ریام یبود اما صدا.... صدا دیمج آهنگ

 . شهیخدا.. باورم نم ای

 زمزمه اش:  یصدا

 ..زارهیبغضم نم  یبگم مبارک،ول   خوامیم ی_ هـ

 دف کر کننده.  یصدا و

 باز زمزمه اش:  و

 من بود. کیهق ام تبر زم،هقیعز ینباشم...برو خوشبخت ش  یگی_ بله رو م 

 به دست... کروفنیکرد به خوندن از ته باغ به طرف ما اومد م شروع

 رها کن. یدار یب  یخواب و ب نیا ایخوابه خدا اگه

 بلند،  یها شیشلخته و ر  یموها یشلوار مشک  زیو بل یکتون

 .. ستین نیحس  گفتمیشک م یب  شناختمیبود ؟اگه چشماشو نم  یک نیا

 بهش زل زده بودن. همه

 : صداش 

 اومدم سراغت  ی_ وقت

 شد وجودم  هیگر پره

 یکردی نگام م یجور  هی

 عاشقت نبودم  انگار

 ا یدعا کردم خدا یه

 دو دل کن  کمی عشقمو
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 زدم عشق قشنگم  داد

 نه، دستاشو ول کن. بگو

 .یبست ی بودم چرا چشماتو م ستادهیبه روت وا رو

 شد اهیس امیدفعه دن هی

 ینشست  ششیکه پ یوقت

 نفس منم سر اومد  گهیو گرفت و د دستت

 

 " نه؟یهمون حس نیا رختمی "مات و مبهوت فقط اشک م

 

 : صداش 

 ام در اومد. هیمن گر ی_همه دست زدن براتون ول

 

 ستادم،یقدم فاصله رو به روش ا  ی،س ستیبلند شدم و سفره عقد رو دور زدم با ب  دیکه رس  نجایا به
 که کامران نذاشت،  ادیزانو زدم محکم رو سنگ فرش باغ،بابا خواست جلو ب  اریاخن  یب  یول

 به هم ادامه داد: میزد زل

 بارهی که اشکام م یوقت ی ن یمنو بب خواستمی_ م

 دعا اثر نداره   ای یتو عاشقم نبود ای

 از تو  یمن ندارم سهم یمال اون گهید حاال

 حلقه داده من هزارتا حلقه اشکو  هیبهت  اون
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 ی هق من رو مطمعن بودم شنفن هق یصدا

 ی چه قاطعانه گفت  یوا زمی رو بازم عز بله

 عروست  نیسمت ماش  ن یرفت  ییحاال که دوتا 

 ببوسش  نیمن نگاه کن پاشو آفر یچشما تو

 ام پژمرده بودن   یلیعروسش خ نیماش یگال

 که تنش بود اصالنم قشنگ نبودن  ییلباسا

 ی گشتیشهرو شب با عشقت م یکوچه ها کل

 ی موندم برنگشت یهرچ مونیشگیهم  پاتوق

 

 بلند شدم" ن یزم ی"هق هق ام شدت گرفت،از رو

 زمان و مکان فقط اون... نیبه طرفش، االن ا دمییدو

 و آراس،  هیعط  یحت  زدنیهمه دست م 

 به طرفم اومد.. اونم

 بغلش کردم  محکم

 قط گوش دادم زمزمه اشو : کرد تو گردنم و هق زد و من نا باور ف سرشو

 ...می_خانمم... همه زندگ

 

 پاش زانو زدم و نشست.  جلو

 دورمون جمع بودن نگام کردو گفت:  همه
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 ...  رمی می م ی_ نباش

 و زمزمه کرد:  دیرو گرفت و بوس  دستام

 . رمی میمهمه برام اما بدون م تی... خوشبخترمیم ی_ نخوا

 تکون دادم و آروم باز زمزمه کرد:  نیزدم و سرم رو به طرف هق

 باهات.  زونهیم م یآرومه باهات، همه چ میزندگ ی _ بمون لعنت

 باز کردم:  لب

 رفتم؟ی م شیمرحله پ  نیتا ا دیحتما با  یمغرور بود یل ی_ خ

 گوشم پچ زد:  ری زد و محکم بغلم کرد و ز  لبخند

 بکشم عقب واست...   ینی_ مگه تو خواب بب 

 زدم:  لب

 _ نکن جانا. 

 همه دورمون بودن. بای تقر ستادیباال سرمون ا آراس

 روزام:  نیا یبرادانه ها  یرسا یصدا و

 .ی_ نقشت گرفت خواهر 

 لب گفت.  ری ز یجونم  یا ریزده نگام کردن و من با شرم سر تکون دادم و ام رتیح همه

 آرومتر ادامه داد: آراس

 .ستمین  شترینفر ب هی ی_ من خاک پا

 نگاه کردو آراس ادامه داد: هیبا لبخند به عط ریام

 به من بله رو ؟  یدی_ م
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 گرد و پر از اشک به آراس نگاه کرد.  ی ام دستاشو جلو دهنش گرفت و با چشما هی..عط  هیزد به عط  زل

 جلو رفت دستش رو گرفت و زمزمه کرد:  آراس

 باهم؟  میشیم  یکی_ 

 : ه یعط

 _ اما من...

 فت: گ دوی وسط حرفش پر آراس

 باشه!؟  یبرا من بش  دی_ اما تو با

 دست زدن جمع.  یسرخ شدو صدا هیعط

 رو بغل کردم و زمزمه سر داد:  هیو من عط  میبلند شد  ریام با

 .یفرشته ا هی_ تو 

 مرد من:  یصدا و

 _ شک نکن فرشته اس.

 دورمون حلقه زدن تیو کامران و مارگار یر ی ام یو آقا  بابا

 بابا:  یصدا

 . کیهم تو هم رادمهر کوچ  ی بدهکار    حیتوض هی_ 

 انداختم حق با بابا بود. ری به ز سر

شد و شوک دوباره من از  انینما نی پر از نگ یرو باز کردو حلقه ا  یرنگ  یآروم جلوم جعبه مخمل ریام
 بهش نسبت داد. شهینم  یز یچ خیکوه  هیجز   کردمی فکر م یزمان  هیکه  یطرف مرد

 وقته چشش دنبالته؟ یل یکه خ یبا کس  یکنی_ ازدواج م
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 گفتم:  یدرموندگ با

 . نیحس ری_ ام

 لبخند:  با

 _ جونم؟ 

 زد و اجازه داد.  یبه بابا کردم که پلک آروم ینگاه

 که دست در دست هم بودن. یا  هیآراس و عط کردویبا لبخند نگامون م یر یام

 من با ذوق گفتم:  و

 کنم ی _ معلـووومه که باهاش ازدواج م

 دست و سوت جمع.  یباز صدا 

 

 دو نفره.  تیو آهنگ ال یجید یصدا

 هی آراس و عط  ریو ام من

 وسط.  میرفت

 که زمزمه کردم:  دمیرقصیرو گرفت داشتم آروم م  دستام

 ... پشوی_ ت

 دستش ردم کردو آروم گفت:  ریو از ز دیخند

گله گشاد و   یوجب بچه با اون لباسا می. نشهیدم هنوز باورم نم که دختر،خو یاوردی سرم ن یی_ کم بال
من  یگرفتنت... راست یو اون مردونه پنچر  تیعشوگر یو اون ب  شیآرا یاون صورت مثل ماست ب

 تو شدم آخه وروجک؟   یعاشق چ
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 ادامه داشت، مراسم

 نموند.  کارمیکار،ب ی و آراس عقد شدن و عاقد ب هیبود که عط   نجایا جالب

 . ـکردیکه هزارتا رنگ عوض م هیو عط دیبوسی رو م  هیعط  یشونیپ  یکه ه آراس

 بار هزاُرم:  یزمزمه من برا و

ـ   یمهر  ی_ جات خال  . یجانم.جات خال

مجلس   هی گفت بزار  هیبه عط یهر چ  ،یزندگـ  یراست رفتن آپارتمان آراس برا کی و آراس  هیعط
 : کرد ی تکرار م یشده بود و هم کر، ههم کور  هیبرات اما عط رمیدرست درمون بگ

 تو عمرت؟  یدیبهتر د  نی_ مجلس از ا

 گفتم: هیبدرقه بچه ها آروم در گوش عط موقعه

 امشب صلوات.  دی_ سه نفره نش 

 با حرص گفت:  هیعط

 ... ی_ مار 

 دستشو گرفت و رو به من گفت:  آراس

 .. اینکرد یکرد  تی _ خانم منو اذ

 جانا درست پشت سرم:  یصدا و

 برادر؟  یکن ی کار م یکنه چ تی_ مثال اذ

 : یو ترس تظاهر   یبه شوخ آراس

 داداش.  کنمی _ شکر خدا م

 جلو رفت و آراس رو بغل کردو گفت:  ریام
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 . قیبهت بدهکارم رف  یعذرخواه هی_ 

 از خودش فاصله دادو نگاش کردو گفت:  رویگشاد ام یبا چشما آراس

 . قیثبت کنه رف نسیتو گ  نویا یکی کاش  ینم تو؟وااو یعذرخواه ؟ی گفت ی_ چ

 گفت:  یقیبا لبخند عم  ریام

 پرو نشو .  گهی_ د

 

 براشون.  می کرد  یخوشبخت  یها رفتن تو،و همه آرزو بچه

 .میقرار شد بر مام

 زمان عقد.  نییتا یبرا ادیب گهیهفته د نمیحس  ریام

 

 به صورت دکلته بسته بودم . دیاومدم دورم حوله سف  رونی حموم که ب از

 زنگ خورد،  میگوش

 نگاه کردم دو نصفه شب بود.  یوار یساعت د به

 .ره ی ام دمید یاز خستگ ی رمق  یو ب یحال یب  با

 اتصالو زدم:  خوشحال

 _ سالم جانا... 

 

 کرد:  زمزمه

 کردم؟  دارتی_ ب



 ا یمار

360 
 

 تکون خورد... مثل دلهره!  تو دلم یز یچ هی گفت  شهیشدم م یجور  هیحالت صداش  از

 شده؟ یز ی، االن از حموم اومدم، چ بودم   داری_نه ب

 زمزمه کرد:   آروم

 باال؟   امیب  یکنی_ باز م 

 : گفتم

 نشه.  داریداداشت ب  ا،یب یتو عمارت از در پشت ی_ در پشت باغ بازه اومد

 نگاه کردم . زیدر ادامه با لبخند به حلقه رو م  و

 شد، دهید یک یدر باز شد و قامتش تو تار دمیتو راهرو کش ی اتاقو باز کردم سرک در

 من با حوله ام...  یبه خودم اومدم، هع هوی

 طرف کمد لباس بردارم.  رفتم

 ماتم برد   دنشیبرگشتم با د رتی در اومد با ح یصدا

 اسپرت.. پیصورت اصالح شده و ت با

 گفت:  و بشی گذاشت تو ج نشویماش  چیجلو و سو اومد

 _ هالک اون لباستم.

 و خجالت گفتم:  یسرخ با

 تو خب.  ی_ مثل فشنگ اومد

 کرد یو هر لحظه دگرگون ترم م شدینفسش تو صورتم پخش م  یکه داغ یجلو جور   یلیجلو، خ  اومد

 سر داد:  زمزمه

 تو اتاق؟  میدار بهی_ غر



 ا یمار

361 
 

 . خوردی به نشونه نه تکون دادم.زبونم تکون نم یسر 

 و گفت:  دیرو بو کش گردنم

 من.  ی_ خوشبو

 گوشم زمزمه کرد :  در

فقط .. که  نی تضم هی...  یماه بود شهیاصال هم ،یخانم بود یبده امشب انقدر ماه بود نیتضم هی_ 
 ..یمامان بچم نش 

 

 حرص گفتم:  با

 ...ادی_ خب حاال خجالتم م

 و گفتم:  دمیه عقب کششد سمتم ک خم

 ؟االن؟ یکنی کار م یچ -

 قرار گفت:  یکرد و ب  نگاهم

 چند وقته که...  یدیرو که د  میاما درک کن منو زندگ شمیم ال یخ یب  یباش یناراض  -

 اخم خم شدم و حوله رو دورم گرفتم و رو تخت نشستم:  با

 بگو.   اتی از خوب کمی -

 و آروم کنارم نشست و گفت:  دیخند

 شلختت دلم خواستت... یکه با اول لباسا ینفر  نی. تو اولنیمش رو ببخوب حاال اخ-

 شدم و گفتم:  سرخ

 ؟یدادیتو که گدا تو تخت راه نم -
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 کرد و انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لبم و گفت:  یوحشتناک اخم

 تو دهنت.  زنمی نشنوم که م گهیحرفات دختر،د  نیبا ا یکن یحکم مرگت رو امضا م -

 سگ اخالق.  هیزد، درست شده بود همون روان  خشکم

 لبخند زد و گفت:  هوی

اصال،  ستمی باهات حرف بزنم، قربون صدقه ام که شکر خدا  بلد ن ینطور یکه ا یکنیوادارم م  نیبب  -
 ؟ یسابق رو اوک اتیاون چرند  اری به زبون ن گهیپس د

 

 بود.  نیتر نیو دلنش  نیتر یکردم لبخندش واقع نگاش

 گفتم:  آروم

 !یبخند شهیهم شهیم یچ -

 زمزمه کرد:  دویبوس  مویشونیتر شد و خم شد پ قیعم  لبخندش

 دختر بلند شو لباس بپوش. یکنی م خی -

 بلند شم که گفت:  خواستم

 ؟یورزش کار بود-

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:  کمی

 نه چرا!-

 انداخت و گفت:  ری به ز سر

جاها با   ی لیتا خ  کنمی بهت که فکر م شناسمیاصال خودم رو نم  یبهتره...من تازگ میراجبش حرف نزن-
 ... بلند شو تا.. رمی م شی خودم پ

 خنده و آروم خم شدم کنار گوشش و گفتم:   ری پاشدم که زد ز عیسر
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 پسر.  تهیلعنت یخندها نیکه دلم برات رفت ا یعامل اصل -

دختر شلخته و نا بلد نگاه  ه یکردن  یبه دلبر  تر یبه لپش گذاشتم که باح  یآروم و نرم بوسه ا و
 .کردیم

 

 سال بعد«  »دو

 

 کنار گوشم:  صداش

 خانمم.  گهیپاشو د -

 چشمامو باز کردمو گفتم:  یال

 . ادیولم کن خوابم م نیرحسیام یوا -

 کرد و گفت:  یناز  اخم

 !ادیباز خوابت م یدیخواب یساعت ده شب اومد  یگذاشت  یمنو تو خمار  شب ید اد؟یخوابت م -

 

 .دونهیهنوز نم رمیخواب آلو شدم و ام  یلیخ  دمیکه فهم یزدم درست از روز  یمحو لبخند

 حرص چشمام رو محکم بستم:  با

 .دمیمن خواب ریام  -

 با تحکم گفت:  ریام

 . یبگ شهیگند اخالق تنگ شده ها روت نم   ن یرحسیام یدلت برا-

 و گفتم:  دمی کش یا ازهی و رو تخت نشستم و خم دمیخند



 ا یمار

364 
 

 . رمی. برو کنار برم دوش بگنمیاون رو بب ختی ر خوادی اصال دلم نم -

 بلند شم که هولم داد و گفت:  خواستم

 دوش کله صبح فقط، دوش با آقاتون .   میدار تیروا گهینه د -

 و زمزمه کرد:  دمیخند

دلم  ی. از اونا که چشمش، لبش، نگاهش، همه جاش اصال.. فقط تو باش خوادیم ی تپل یبچه هیدلم -
 .خوادی فقط از تو م ین ین هی

 عشق و ناز گفتم:  با

 .یتو که بچه دوس ندار  -

 صورتم رو و آهسته گفت:  یکرد تک تک اجزا نگاهم

 . خوامی رو م  یکه تو مامانش باش یبچه ا -

 و گفتم:   قیکردم عم نگاهش

 . یبچه رو االن ندار اون  یدون یاز کجا م-

اومد و   نییاز کنار چشمش پا  یبه عمق حرفم فکر کرد قطره اشک قشنگ یگفتم وقت یچ دینفهم  اولش
 و زمزمه کرد:   دمیبوس  قیبار دستم رو گرفت و عم نیا

 ممنونتم خانمم. ونتم،یمد -

 

 هفته بعد«  کی»

 رفتم و گفتم:  یو سمت منش   میشد یسونوگراف  وارد

 وقت داشتم. -

 زد و گفت:   لبخند
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 خانمه؟-

 نگاه کردم و گفتم:  ری عشق به ام با

 رادمهر هستم. -

 بالفاصله نگام کرد ... ریام

 خودت رو..  یکن  یمعرف  ییشوهرت جا  یلیافتخار داشت به فام چقدر

 داخل.  دییبله بفرما  -

 .میو دستم رو گرفت و باهم وارد شد  دیخند قیعم  ریام

 سونو اومدم، یبرا ری بار با ام نی اول یبا خانم دکتر، برا ی سسالم و احوال پر با

 . دمیکش دزار

 شروع کرد...  دکتر

 تر،  قیو لبخندش عم  شدیگرد م شتری لحظه چشماش ب  هر

 نگاه کردم و لب زدم:  ریاسترس به ام با

 شده؟  یچ-

 به دکتر نگاه کرد.. یباال انداخت و با نگران  یا شونه

 باالخره دکتر دهن باز کرد:  قهیاز ده دق بعد

 تو راهن. یمبارک باشه چهارتا فسقل -

 وحشت چشمام گرد شد و گفتم:  با

 چند تا؟ -

 . زمیچهارتا عز-
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 داد و شکمم رو پاک کردم و نشستم رو تخت.  دستمال

 لب زد:  ستادویکنارم وا ریام

 جونم به خودم که ترکوندم. -

 .  دمیخند

 ..میاز زبون دکتر از مطب خارج شد ندینکات شن  یسر  هیاز تذکرات و  بعد

 گفتم:  غی و باج نی تو ماش مینشست

 از تو...  نمیا تی کامران و مارگار ی. اون از اون سه تاری کشمت ام یم یچهارتا از کجات اورد-

 و گفت:   دیزدو باز دستم رو گرفت و بوس  لبخند

ده. من مخلص شما پنج  خدا ته نعمت و رحمتش رو بهمون نشون دا ا،ی نکن ی ناشکر   ،یجونم زندگ -
 تام هستم.

 و گفتم:  دمیموهاش رو بوس  نیزدم و خم شدم و سرشو گرفتم، درست ب  یلبخند پر مهر  

 خوب..  یل یخ یبابا  هی نینفس تر یش یم یخوب یبابا -

 بلند کرد و گفت:  سر

 فقط تو.  ییافتخارمه مادر بچه هام تو -

 پایان 
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