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 وایداستان ه: اول  فصل

 بخش ینام هست به

 دیابر پر از دود و سرب و منوکس کیبودند که از  رهیگذشته بود و ابرها همونقدر ت يبه رنگ روزها آسمون

. بلند بودند که بتوانند طبع بلند و پر ازطمع صاحبانشون را ارضا کنند  يساختمونها به اندازه ا. رفت یانتظار م

و چروك  نیچ ی، به راحت زادیآدم یزندگ نیشچرخ ما يترمزها ریداغ بود که ز يبه اندازه ا نیسنگ فرش زم

سرم از شدت ... . اما نشده بود ...امتحانها تموم شده بود  هایلیخ الیبه خ. روز گرم تابستون بود کی... .خورد یم

 یکه داشتم سع یانداخته بودم و با تمام سرعت ریسرم را به ز. زدیگرما داغ شده بود و دلم از فرط غصه جوش م

 یدونستم فقط م یمقصدم کجا بود ، نم....باز کنم و خودم را به مقصد برسونم تیجمع نیرا از ب همکردم را یم

اتفاق افتاده  میکه برا يبعد از فاجعه ا یحرکت داشتم حت يبرا یلیخدارا شکر که هنوز م.خواستم حرکت کنم 

 يبرا! ودکس منتظرم نب چیه گهیکه د يخواستم برم ؟ به خونه ا یواقعا کجا م ستادمیا يلحظه ا يبرا.بود 

 نقدریچشمام خورد ا يتو میمستق دیسرم را باال گرفتم و به آسمون دود گرفته تهران نگاه کردم خورش یلحظات

لب  ریخدا بستم و با تمام حرصم ز يبر همه نعمتها عیچشمم را سر يلحظه ا ينورش آزار دهنده بود که برا

منظره . باشم به راهم ادامه دادم مونیکفران نعمتم پشاز  يذره ا نکهیا نو بدو!) يلعنت به تو کورم کرد: (گفتم 

کرد که اگر  یجلوه م يعاد يمثل من به اندازه ا ییادمها يبه اصطالح تندرو برا ياتوبوسها یصف طوالن

 صالا ایباشم  یاهل زرنگ نکهیبدون ا. اتفاق افتاده يا يعاد ریغ زیحتما چ میگفتیم میدید یرا نم یصف نیچن

 يدینه ام.... نکهیا دیبه ام ستادمیصف ا يدختر خانوم و صبور در انتها هیگرفته باشم مثل  ادیکردن را  یزرنگ

 یزندگ ياشتباه من تو دیشا. به روم باز شه يتا در ستادمیا نطوریهم....بود واسه من  یبیکلمه غر...در کار نبود 

کدوم درب مدنظر منه ، و  نهیو بب نهیکه بنش کارهیادمها ب يآخه مگه خدا!!!! يانتظار باز شدن در..بوده  نیام هم

 ! برام بازش کنه 

 باال بکش کنار بذار من برم  يریخانوم نم -

، منو  زشیداشت با سوراخ کردن پهلوم توسط آرنج ت یخانوم تپل که سع کی.به پشت سرم کردم  ینگاه کی

 خواستمیم:( و آهسته گفتم  دمیبا عجله خودم را کنار کش. . کردیبه کنار بزنه، غرولند کنان حرفش را تکرار م

در رفتار اون زن داشته  يریتاث نکهیا دونحرف ب نیا) نمونده ییمثل من جا ییواسه ادما... شهیبرم باال اما نم

 یابرها رفت ول يکه آسمون شهر را پوشانده بود به البه ال ییها یرگیباشه از دهان من خارج شد و مثل تموم ت

صف خودم را  ونیبا عجله از م. شد ریچشمام سراز انیروح دردمند من ، بارون شد و از م ينوحه برا هیمثل 
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آفتاب  نیا ریخودم را از ز عتریکردم به اشکهام خاتمه بدم و سر یسع ستادمیابون ایکنار خ.  دمیکش رونیب

که جلوم نگه داشت گفتم  یخال یتاکس نیولبه ا. رفتمیسوزان نجات بدم وگرنه معلوم نبود کدوم گوشه از حال م

دعا دعا ...کنم  حسابرا  یتاکس هیمونده بود که بتونم کرا فمیک يپول تو نقدریسوار شدم هنوز ا)...دربست :( 

 میزندگ ماتیخسته بودم از تموم نامال...بازش نکنم گهیخونه و چشمام را روهم گذاشتم د دمیرس یوقت کردمیم

رو به اون رو  نیاز ا مویکه زندگ یسوار ناج کی ایمعجزه باشم  کینبودم که بخوام منتظر  ییایباف و رو الیخ.

 نقدریادم ا شهیمگه م کردمیفکر م یگاه.بود  يو بد یده بودم زشتید یو هفت سالم بود و هرچ ستیب... بکنه

بدهم کاش طرح  یستراحتمغز فرسوده ا نیبه ا یلحظات يکردم برا یهم گذاشتم و سع يچشمام را رو!  ارهیبد ب

 ! شدیفرسوده هم اجرا م يمغزها ضیتعو

 داخل کوچه؟ ای دیشیم ادهیپ نجایخانوم ا-

 :دمیدر خونه را د يباال اهیپرچم س عیسر یلیچشمام را باز کردم خ عیسر

خود  کیشر " ییصدرا ریام يمرحوم اقا"دلسوز  ي، ما را درغم از دست دادن پدر ییخانواده محترم صدرا( 

 ) گانیاز همسا یجمع.....دیبدان

 .شمیم ادهیبله آقا پ-

که بر  یهمه رخوت و سست نیدونم با ا ینم...سرسام اور را پرداخت کردم هیهم کرا عیشدم و سر ادهیپ عیسر

انجام  عیداشتم همه کارهامو سر یسع نقدریحرکت ، چطور ا يبرا یلیم یهمه ب نیمن حاکم بود و با ا یزندگ

 .شده بودم تیشخص یحتما دچار دوگانگ! بدم

پارچه  نیباشه که ا دهیوقتش رس گهید دیکه شا دمیرس جهینت نیبه ا چرخوندمیقفل در م يرا تو دیکل یوقت

 ياز روزها يادگاری هیحدود پنجاه روز از مرگ پدرم گذشته بود و من هنوز مثل . در بردارم يرا از باال یمشک

 ادیرا نداشتم که ب یکس چیهم ه یکس یبحفظ کرده بودم از شدت  قهیشئ عت کیرا به مانند  پارچه نیتلخ ، ا

 "! يکردیبازش م دیپارچه را بنداز کنار دختر ، همون هفته اول با نیا "و بگه

گذاشتم و با همون سرعت  واریتنگ د یمعطل یوارد خانه شدم از همون کنار راه پله نردبان را برداشتم و ب یوقت

که چند قدم آنطرف تر بود مچاله ش  يسطل زباله ا يبرداشتم و تو واریرا از د اهیپارچه س میشگیناخواسته هم

 .و وارد خانه شدم دمیکش یقینفس عم. کردم 

 نییت پاپنج پله کوتاه بلند را به سم دمیکش یراه پله م دهیترك خورده و پوس يوارهاید يدستم را رو کهیحال در

 يضجه مانند يقفلش را باز کردم و در با صدا.  دیکشیقراضه رنگ و رو رفته انتظارم را م یدر آهن کی. مودمیپ
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من خودش را در قعر سکوت و خاطرات تلخ  ثلم يتا دختر تنها و درمانده ا دیباز شد و خودش را کنار کش

هر بار که وارد .دمید یهنوز هم نگاه منتظرش را م. نگاهم مثل هر بار به تخت پدرم افتاد. گذشته اش ، جا کند

تمام  يکردم حضورم برا یکرد که احساس م یبه من نگاه م يطور دیکشیکه م يبا تمام درد شدمیخانه م

 :لب باز کند  نکهیقبل از ا ینگاهش پر از سالم و درود بود حت. شفاست شیدردها

 ...دخترم یخسته نباش... زمیسالم عز-

 امروز حالتون چطور بود؟  د؟یشامتونو خورد د؟یسالم بابا خوب -

-...... 

 یکلفت يکردم که به واسطه سوزنها یبه دستان رنجورش نگاه م. دمیبوس ینشستم و گونه ش را م یم کنارش

 یر مس زیالید يزخم خوب نشده بود نوبت بعد يبود و هنوز جا ي، پر از زخم و کبود شدیاستفاده م زیالیکه در د

گرفت  یم شیدلم آت. زدیصدا م الب حضرت عباس ر ریخورد و پدرم ز یم شتریو دوباره همون زخم ن دیرس

دلم . براش سم بود  يآب دار یهر خوراک. بشه رابیبخورد و س یلبش تشنه بود و اجازه نداشت آب کاف یوقت

و چهار  مارستانیکه بره ب کردیساك جمع وجور ، جمع م هیسه روز ،  يهفته ا دمیدیم یوقت رفتیگ یم شیآت

اون لحظه ها دلم  ایخدا.چهار ساعت پر از حالت تهوع و عذاب.اونم نه خواب راحت ...دستگاه بخوابه ریساعت ز

 یوقت دمیکش یچقدر عذاب م. شدند یدرد راحت م نیاز ا ضهایشد و همه مر یتموم م نیخواست عمر زم یم

دستش فرو  يخواست سوزن کلفت را آرومتر تو یکه عاجزانه م دمید یس پدرم را به پرستار منگاه پر از التما

نبود که  نی، ا ایکاش دن. دادیرا شفا م يزیالید يمارهایساختم که تمام ب یم یینابغه بودم و دارو هی اشک. کنه

مرگ  يداشتم بارها و بارها آرزو یکه در زندگ یپدرم تنها کس يآره برا....یمرگ کن يخودت آرزو زیعز يبرا

 هیاو . دادیاز آنچه بود نشان م رتریاو را پ يویکل ییسالها مبارزه با نارسا ینداشت ول يادیپدرم سن ز. کرده بودم

بعد از مرگ مادرم ،  یول میداشت یدر صحت و سالمت بود اوضاع نسبتا خوب یبود تا وقت یمعمول یراننده تاکس

 زیهمه چ. فتنیهاش دارند از کار م هیکل میدیروز به روز رنجور تر شد و ناغافل فهمعوض شد پدرم  زیهمه چ

 هیو هشت سال سن داشت و من  یمادرم تنها س. از دست دادن زن جوونش را نداشت ابپدرم ت. بدتر شد 

. رفت  از دست کلتیموتور س هیمادرم در اثر تصادف با . بودم یدختر شانزده ساله ،پر از شور و شوق زندگ

!!!! رو  ادهیپ يتو يموتورسوار. داد تیگذشت و رضا یبدبخت تر از ما بود که پدرم از همه چ نقدریموتورسوار ا

ش را از دست داد و  یپدرم هم شوق زندگ نکهیبعد از ا. چوقتیه افتین نیتسک چوقتیه...بود  یچه داغ

 یکیو به  میپدرم را فروخت یخونه جمع وجور و تاکس یعنی مونیزندگ هیکرد تنها سرما يماریب میخودش را تسل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٦ 

اجاره  کیخونه کوچ هیما هم . به ما بده یسود خوب هتا بندازه تو کار و هر ما میپدر سپرد یمیقد ياز دوستها

بود کم  يساز نتیدوست پدر که تو کار کاب. بدتر شد زیاول اوضاع خوب بود اما به مرور همه چ يماهها. میکرد

پشت  یکه کرد بده ییها ینتونست با بازار رقابت کنه و با نادون گهیاف ، د يام د يها نتید کابکم با ورو

 !زندون بشه ، الفرار یراه نکهیطلبکار ورشکست شد و قبل از ا یو سرانجام با کل ردباال آو یبده

آه امروز روز .چسبونده بود نگاه کردم  وارید يروش رو يکه پدرم جلو یمیو به تقو دمیتخت پدرم دراز کش يرو

دو باره . نره  ادشی چوقتیبود که ه دهیبزرگ قرمز کش رهیدا هیتولدم  خیتولدم بود پدرم مثل هر سال دور تار

و هفت  ستیادامه بدم؟ امروز تولد ب یندگتونستم بدون پدرم به ز یمگه من م ایخدا. چشمام پر از اشک شد

 کیتبر ینکبت یزندگ نیمگه ا یکیاصال چه تبر. بگه کیروز را به من تبر نیاکه  ستین چکسیو ه مهیسالگ

 !خواست یهم م

 ؟يخونه ا...خانوم وایدخترم ، ه! ییخانوم صدرا! ییخانوم صدرا -

 خواد بگه یم یدونستم چ یصاحبخونه بود م يبلند شدم صدا میاکراه از جا با

 حاج خانوم امیدارم م-

من  ییکه بر لبش بود خودش را به داخل کلبه تنها یبا لبخند کج يوقفه ا چیه یرا باز کردم و اون ب در

 )؟ یگرفت یخونه؟ مرخص يامروز زود اومد یخسته نباش ؟یسالم مادر خوب:(انداخت و گفت 

که  يبا لحن گزنده ا. ) رونینگرفتم از کارم اومدم ب ینه مرخص:( حوصله گفتم یکوتاه بهش انداختم و ب ینگاه

 )؟ ياخراج شد: (کرد نگران به نظر برسه گفت  یم یسع

 با من ؟ دیداشت يشما کار.. ستیکار که قحط ن....بایتقر-

 ...تون عقب افتاده هیدو ماه کرا یول ستین یدونم االن موقع مناسب یآره راستش م... زمیمتاسف شدم عز-

 نیا يکه برا یرفتم و پول فمیبه سمت کبعد ) کردم  هیاتفاقا امروز تسو:(را قطع کردم و بالفاصله گفتم  حرفش

. چشمانش به وضوح برق زد و پولها را از دست من گرفت. اوردم و به طرفش گرفتم رونیمنظور دسته کردم ب

اون انگار هنوز کار داشت چون  یرفع زحمت کن ول يندار ياگه کار یعنیبهش زل زدم که  يطور هیمنم 

سخت شده  یروزا چقدر زندگ نیکه ا یدونیراستش دخترم خودت م:( دست اون دست کرد و گفت نیا یکم

به امون خدا ولت کنم  ادیدلم نم يتو هم تنها شد امرزیبعد از اون خدا ب...بود  ینیمرد نازن امرزهیخدا پدرت را ب...

من و  یاون کم) دیحرفتونو بزن دیشراحت با ؟یشده خانوم جالل یچ:( من که حوصله م سر رفته بودم گفتم ...) 
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از  یکیبا  يبر يخوا یکه نم نهیمنظورم ا..... یکن یتنها زندگ ينطوریهم يخوایتو م زمیعز:( من کرد و گفت 

 ). یکن یگزند نطوریا دیو نبا یتو جوون ستیبه سن و سال تو خوب ن يدختر يبرا ییاخه تنها یکن یاقوام زندگ

  شمیمتوجه منظورتون نم دیببخش-

تا  واشی واشیمجبورم  گهیچقدر خواستگار داره د یدونیمن دو تا بچه دم بخت دارم سارا که م زمیعز نیبب-

ماه  هیهم که تو  يا هیکرا نیسخته با ا یلیخب جاهاز درست کردن خ....سنش به اندازه تو نشده ردش کنم بره 

 ... دیشو خر کهیدو تا ت یحت شهینم يدیم ونیدرم

  دیرا اضافه کن هیکرا دیخوا یبله متوجه شدم م -

 یبا ناراحت)  زمیعز:( لبخند مسخره زد و گفت  هیاون ) چقدر؟:(گفتم  یحوصلگ یکردم و با ب بمیج يتو دستامو

لحن من تندتر شد اونم انگار راحت تر  یوقت) زحمت یب دیرا بگ دیجد هینرخ کرا ستمیشما ن زیمن عز:( گفتم 

از  یبتون گهیاخراج شدنته فکر نکنم د رممنظو يکه دار يکار تیوضع نیبا ا:( گفت  يشتریشد و با جسارت ب

و پنج  یس نیرزمیز هی یکنیفکر م:( گفتم  تیبا عصبان) چون قصد دارم دو برابرش کنم يایبر ب هیکرا نیعهده ا

!!! ) هزار تومن در ماه ارزش داره؟ ستیآشپزخونه واقعا به اندازه دو يبه جا نتیا کاببدون حموم با چهار ت يمتر

مرغ  یدونیم یستیمملکت ن نیتو انگار توو ا:( صداشو باال برد و گفت  شیشگیعادت هم ابقمط یخانوم جالل

من  یول:( گفتم  ضیبا غ) یباش گهید يجا هیبه فکر  دیبا یگفتم که بدون نارویا...خرج داره  یچنده ؟ زندگ لویک

 نیبب:( گفت يبا لحن گزنده ا یجالل) کنم هینه که بخوام تخل ایموافقم  هیکرا نیهنوز نگفتم که با پرداخت ا

فک  شیپ يو بهتره تو هم بر شهیبرج مهلت قراردادتون هم تموم م نیاخر ا ستیتو ن لیبه م گهید نیا زمیعز

پسر  هیو منم  يبه هر حال مجرد یول یستیدرسته کم سن و سال ندختر جون  نیبب... یکن یزندگ لتیو فام

باعث دردسر  گهیصاحب شد د یاما زن که ب یسر داشت هیسا هیپدرت بود خب  یساله عزب دارم تا وقت ستیب

تو  يوقت ندارم بپا گهیسرم شلوغ هست که د یبه اندازه کاف یمثل دختر خودم دوستت دارم ول نکهیبا ا. شهیم

 يوقت دار گهیپونزده روز د یعنیماه  نیفقط تا آخر ا نیواسه هم... فتهیراه ن يزیبشم و حواسم باشه آبرور

 هیهد نمیا. زد و رفت ياو هم زهر خند) ستمیتو ن زیمن عز:( با تمام نفرتم گفتم ) زمیعز یکن هیتخل نجارویا

تو دلم پر از درد و چشمام پر . فتن خدا اونجاستگ مونیکه از بچگ ییسرم را باال گرفتم همون جا. تولدم بود

 :ازاشک بود

 .ویزندگ نیتموم کن ا...خوام  ینم یچ چیه اتیمن از دن...برام نمونده یتوان.خسته شدم -
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 ستمیصدا گر یبود، ب دهیخم نیکج شده و رو به زم يدیکه از فرط ناام ینشستم و با گردن نیزم يزانو رو دو

 .ستمیگر ستمیگر

***** 

 نکهیاز ا یخوابم برده بود ول یک دمینفهم.غروب بود که از خواب بلند شدم هنوز هوا روشن بود  يکهاینزد

داشتم بدن . کردم چون هنوز زنده بودم یبعد از خواب دچار شده بودم احساس انزجار م يداریب کیدوباره به 

زنگ  شتریچندبار ب یمعموال سال تلفن نیا. زنگ تلفن منو از جا پروند  يکه صدا دادمیخسته مو کش و قوس م

هست موقع  ادمیخوب ...که بخوان حالمونو بپرسن  میهم نداشت یدرست حساب لیآشنا و فک وفام. خوردینم

که  لیبودن نه فام هینفرشون همسا یاز س شیشد که ب شتریبه زحمت از چهل نفر ب تیجنازه پدرم جمع عییتش

از  بتریغر ییهم دو سه تا خاله دا یده نفر باق. بمونه نیمرده رو زم داونم اومده بودند که به اصطالح نذارن

 .شناختمشونیبودند که اصال نم هیهمسا

 .دییبله بفرما-

 .خانوم وایسالم ه-

 .آشنا نبود میمردانه او اصال برا يصدا

 شما؟ دیببخش-

 .سهند یسهند هستم مصطف من

 :گفتم  دیبا ترد. صداش کنم  یچ یحت ایبگم  دیبا یاصال چ دونستمینم یشناخنمش ول تازه

 سهند؟ ينه آقا...ییشما دا دیخوب هست...بله بله -

 . نمیخواستم شمارو بب یم...خانوم وایه ممنونم

 افتاده ؟ چرا آخه؟ یاتفاق!! منو ؟-

 ...دنبالتون ادیراننده م م دیحاضر باش گهیساعت د کی...حاال میکنیمفصل درباره ش صحبت م-

من اصال راننده شما را ...خونه م باشم  دیمن با...من .. کهیهوا تار گهیساعت د هی ؟یکجا آخه؟ واسه چ یول-

 .شناسمینم

شما در  شناسهیراننده م شما را م... مییشما ییدا ینا سالمت نیستیکه ن بهیغر... یامشب را مهمان ما هست-

 .خداحافظ. رونیب دییایدر که زد شما ب.  دیمنزل باش
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دعوت  ییبه جا.داشتم  يبد اریحس بس. بدهد تلفن را قطع کرد ياجازه اظهار نظر نکهیبدون ا یمعطل یب و

بود ؛  یبیچه کلمه غر! یمصطف ییبزرگم دا ییمنزل دا. و دور بودند بیغر اریبس یکینزد نیشده بودم که در ع

 .ییدا

آماده  گهیکدوم اتفاق بد د يخودمو برا دیبا فتهیقراره اتفاق ب زیباز چه چ ایخدا. تلفن چهار زانو نشستم  کنار

 يتونم شب را مهمون خونه ا یدر انتظار منه ؟ چطور م زیکار داشت ؟ چه چ یبا من چ ییدا نیکنم؟ اصال ا

که  يزیتنها چ...زن داره بچه داره نداره مییدا نیدونم ا یاصال نم. شناسمیباشم که به زور صاحب خونه ش را م

که ده سال از مادرم  یمصطف ییدا.خواهر بزرگتر از خودش داشت  کید که مادرم دو برادر و بو نیا دونستمیم

و  یمیداستان قد هیو . که چهارسال از مادرم بزرگتر بودند ثمیم ییبزرگتر بود ، خاله ماجده که هشت سال و دا

از خانواده هم  یو حت شهیخانواده ثروتمندش از ارث محروم م لیکه دختر به خاطر ازدواج بر خالف م يتکرار

هر بار که بهش فکر  یول دندیشده و همه شن فیمختلف تعر نیداستانها به عناو نیهزاران بار ا. شهیطرد م

 يتو کهیزشون را تا روزیحاضرند دختر عز يآخه غرور چقدر ارزش داره که پدر و مادر. داره  یبرام تازگ کنمیم

زدند که ممکنه دختر  یذره هم حدس نم هیپدر بزرگم حتما مادربزرگ و . نندیشورنش نب یغسالخونه م

دو سال بعد  مینبود و خبر دارشد یعمر پدربزرگم هم چندان طوالن.... زود جوونمرگ بشه نقدریکوچکشان ا

چون همه اونها از ما به خصوص پدرم  مینکرد رکتمراسمش ش يتو چوقتیمن و پدرم ه. را وداع گفته یدارفان

هم به من و پدرم  کباریجنازه مادرم شرکت کردند  عییمراسم تش يتو یساعت يبرا یوقت یحت.بودند  زاریب

 .گرفتند و رفتند دیمارو ند باینگفتند و تقر تیتسل

سهند به چه مناسبت راننده ش را به دنبالم فرستاده تا شب مهمان  یبود که مصطف بیعج یلیخ میبرا حاال

؟ خداروشکر مال و  فتهیب میقرار بود برا یچه اتفاق.خورد  یدلم وول م يتو یبیترس عج. ام باشم ییخانه دا

 یصداش هم معلوم بود که مهمان لحناز ...ارندیخوان از چنگم درب یهم نداشتم که فکر کنم اونها م یاموال

پس چه . رندیکنان بگ یسال گذشته برطرف بشه و مراسم آشت یاختالفات س ستیو قرار ن ستین يدوستانه ا

 کیبشم ، مییدا يمدل باال نیم زده بشه و من سوار ماش ییکه زنگ در توسط راننده دا ير بود ؟ تا لحظه اخب

 .شد که کمتر نشد شتریخشک راننده آشوب دلم ب اریبرخورد بس باتازه . لحظه هم آروم و قرار نداشتم 

***** 

 کیمقابل  یلحظات يبرا نیماش. میشهر برس يجا نیتر کیشهر به ش نییتا از محله پا دیطول کش یساعت کی

 نکهیآن پوشانده شده بود ، توقف کرد و بعد از ا هیشب يزیچ ایاز مس  یکه با روکش کیش اریبس یدرب آهن
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 کی انیمادرم داشتم خودم را م مندکه از خانواده ثروت يآن گذشت و مطابق تصور انیباز شد از م یدرب به آرام

بدهم بخصوص  صیرا تشخ اهانیگ يتوانستم سبز یشب نم یکیدر تار. افتمی بایباغ ز کی میبهتر بگو ای اطیح

و  کیش يسنگفرشها انیدر م نیماش. درامده بودند یمختلف يباغ به رنگها يبایز ارینور بس يمعمار ریکه در ز

به خط شده ، به استقبال نوه  یمثل سربازان دهیو درختان سر به فلک کش. دادیبه حرکت خود ادامه م یرنگ دیسف

 ریفرود آورده بودند و ز میمختلف سر تعظ يشمشاد در نماها و شکلها يخاندان آمده بودند و بوته ها نیمطرود ا

. شد یم دهیکردند مرتبا شن یدو سه عدد سگ هم که به حضورم اعتراض م يصدا. کردند یبراندازم م یچشم

که دور تا دور  میدیالله رس يمحوطه باز پر از گلها کی، به  نیوار ماشحرکت مورچه  قهیسرانجام بعد از دو دق

چند  ينورها ریاستخر بزرگ ز کیاحاطه شده بود و چند قدم آنطرف تر  يکوتاه بلند یسنگ يآن با پله ها

آنها که به چند  انیم ییبود و سنگفرشها يکارچمن  کردیفضا تا چشم کار م هیکردو بق یم ییپروژکتور خودنما

و  رمیباال بگ يجذاب بود که اصال وقت نکردم که سر میاطراف برا يآنقدر فضا. شدیم یکوچک منته قیآالچ

 .نمیبود را بب میرو شیکه پ یمیعمارت عظ

 لطفا دیش ادهیپ-

شدم  ادهیپ نیبالفاصله اطاعت امر کردم و از ماش. را باز کرده بود به خودم آمدم  نیراننده که در ماش يصدا با

 کیبود تا  یکاخ روم کی هیشب شتریب.بود  بایو ز میواقعا عظ. دمیرا د میروبرو نیتازه آنجا بود که عمارت مرمر

کردم بدنم به لرزه  یرا چند برابر کرد حس م ودمعمارت ، ترس وج بتیه. باال شهر تهران نیمنزل مرفه نش

و  يا شهیباال رفتم و بعد از گذشتن از درب ش عیسست همراه راننده از چند پله پهن و وس ییبا قدمها. افتاده

بود  بیغر میبرا يفضا به قدر. شدم میعظ يو پر از لوسترها ینوران يسرسرا کی، وارد  ينقره کوب شده ورود

 کهیدر حال. اندازه نینه تا ا یثروتمند هستند ول اریدانستم خانواده مادرم بس یم. کنم یقالب ته دکه کم مانده بو

 کیکنم ، باالخره  يریخانه جلوگ واریکه از زل زدن به درو د کردمیرا م میو تمام سع داشتمیآهسته قدم بر م

 یلیخ:( داشت ، به سمتم آمد و گفت لببر  يلبخند کهیظاهر شد و در حال میآراسته روبرو اریبس یخانوم بالباس

خانوم  نیا دمیتازه فهم) .آقا منتظرتونن. طرف  نیلطفا از ا:( تا خواستم جوابش را بدهم ادامه داد...) دیخوش آمد

که  يلبخند نیبنابرا. قصره نیاز خدمه ا یکیبلکه  ستیهام ن ییاز دختر دا یکیخوشرو از اقوام من مثال 

به دنبال او  یدم و با همان استرس قبلبودرا جمع و جور کر دهیلبم ماس يبه او رو ییگوپاسخ يقبل برا یلحظات

 يکنده کار ابیو کم فیظر ياتومات که تماما با چوبها يچهار در کیو از  میدیچیبه سمت چپ پ.راه افتادم

 کیو وارد  میداشت ، گذشت یبیدلفر لریبس ياستفاده شد و نما یرنگ يها يد يآنها از ال ا يشده بود و البال
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که  ییبایز ياتورینیم يهایداشت که از کف تا سقف با نقاش یکوتاه يکه سقف گنبد میکوتاه شد اریبس يراهرو

شده اما نسبتا  يدرکنده کار کیسرانجام پشت . آمد پوشانده شده بود یبرجسته به نظر م رشینظ یب يبا گچبر

 :چند ضربه به در نواخت.  میستادیساده تر ا

 !آقا -

 داخل  دییبفرما-

تا  دیزن درب را گشود و خودش را کنار کش. بود یمصطف ییبه اصطالح دا بهیون غرهم يرا شناختم صدا صدا

 .و بعد از وارد شدن من ، در را پشت سرم بست و رفت. من وارد شوم معلوم بود که خودش وارد نخواهد شد

 سالم -

 رمیمردانه او باعث شد سرم را باال بگ يصدا. انداخته بودم  ریرا ناخواسته به ز سرم

 .نیبنش نجایا ایخانوم ب وایسالم ه-

از ناشناخته ها ، فقط  یاز شدت نگران. کرد  یکه او اشاره م نمیرا بب یتمام آن اتاق ، فقط تونستم همون مبل از

و  دمید یم متیگران ق اریبس یکت وشلوار زرشک کیبا  پیخوش ت اریپنجاه شصت ساله بس بیغر ییدا کی

. ندارم ادیسالن را به  ایاتاق  اتیجزئاز  زیچ چیه. کردیام به آن اشاره م ییکه دست دا یشمی یمبل چرم کی

تا  دمیکش یقینفس عم. شدم که فضا را پر کرده بود يمردانه ا نیمبل نشستم تازه متوجه عطر دلنش يرو یوقت

 یصطفم يجد اریتوانستم به صورت بس کهیموفق شدم به طور يتا اندازه ا. بتوانم بر خود مسلط شوم دیشا

 يها ینیب هیشب فیظر ینیب کیدار با  هیصورت زاو کیبود  یو استخوان دهیصورتش تراش. سهند نگاه کنم 

 یباق یجوان يهنوز به شکل و قوت روزها یکرده ول فشانیکه مشخص بود گذر عمر ظر ییلب ها. عملکرده

و چشمان روشن مادرم  یمشک يآن چشمها نیب یشباهت چیه. بود  بیغر بیچشمانش پر از جذبه اما غر. است

 .دش ینم دهید

 ؟يدار لیم يزیچ-

 .نه نه ممنونم-

 یمن انداخت و با حالت ییمبل روبرو يبلند شد و قامت بلندش را رو دمیدیکه تازه داشتم م يزیاز پشت م سپس

اوضاعت :(و لرزان پناه بدهد ،نگاهم کرد و گفت  سیجوجه بارون خورده خ کیداشت به  یکه انگار سع

خودش را جابجا کرد و  یاو کم). چطور مگه؟...خوبه:(گرفته گفتم ییآب دهانم را قورت دادم و با صدا) چطوره؟

زن  یجالل:( از تعجب چشمانم گرد شد اوکه متوجه تعجب من شد ادامه داد) ياز کارت اخراج شد دمیشن:(گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٢ 

صاحبخونه تو  يها ییمفصل به بازجو يسر کیتورو سوار کنه اول  نکهیقبل از ا گفتیه م مرانند... هیدهن لق

با من داشت و  یتماس کیتو  يپا شیاالن پ نیهم...در خونه ت را بزنه گکرده زن دایجواب داده و بعد اجازه پ

من که هم متعجب و هم  )درسته ؟ یکن هیخونه ت را تخل دیماه با نیو گفت که تا آخر ا....موضوع را گفت نیا

او انداختم  بهکوتاه  ینگاه) ؟ هیبرنامه ت چ: ( او ادامه داد) . بله:(آرامتر از قبل گفتم  ییبودم با صدا یعصبان

مالقات را  نیا لیمن هنوز دل: (وقفه گفتم یبعد از کم نرویاز ا هیچ ياو برا يسوال جوابها دمیفهم ینم

و هفت  ستیاست که بعد از ب یعیکامال طب...فهمم یم:( زد و گفت ییمعنا یسهند لبخند ب یمصطف). دمینفهم

سکوت  یبعد لحظات.) ادیبه نظر ب بیغر اریبس ادهو خواهرز ییدا کی نیب یمالقات شبانه ناگهان هیهشت سال 

 ياصرار منهم. گرفت دهیاونهارو ناد شهیگذشته ها گذشته اما نم نکهیبا ا:( کرد و در مقابل چشمان منتظرم گفت

و  یخانواده بدون نیا لیخودت را فام ستیتو هم قرار ن. کنم يتو باز يمهربان را برا ییدا کیندارم که نقش 

که  یمن ، با عشق و عاشق زدردانهیهمون خواهر عز یعنیمادر تو ...یگذشته ازشون گله مند باش طربه خا يبخوا

. تو را تباه کرد یخودش هم پدرم و هم به نوع یخونه در اورد هم زندگ نیا ياز راننده ها یکیخودش و  نیب

 یاصال انتظار نداشت که زندگ مپدر.دادیبود که نشان م يزیبود اما مهربانتر از چ يو لجباز کدندهیپدرم مرد 

 مونیپش دوماه یکیمادرت بعد از  کردیکند او فکر م دایدوام پ نقدریسر و پا ا یب کیدختر نازپرورده اش با 

و پدرم با جنازه دخترش رو برو شد  دیانتظار شونزده سال طول کش نیو ا دیکش یانتظار م دیام نیبرگردد و به ا

رفت در  ایاز دن يماریبستر افتاد و بعد از دو سال دست و پنجه نرم کردن با ب بهماه بعد  کیو  اوردیو دووم ن

 ینم....موندم یخواهرم باق دنیکه من هم در حسرت د مکنیاعتراف م... دخترش را داشت دنیحسرت د کهیحال

 )میستیمطمئنا ما آنقدرها هم بد ن یکرده ول فیتو تعر ياز ما برا ییزهایدونم مادرت چه چ

 کنه فیمن تعر ياز شما برا يزیمادرم اصال فرصت نکرد چ-

محزون  يچهره اش در هم رفت اما صدا يشد چون لحظه ا یبودم عصبان دهیحرفش پر ونیم نکهیاز ا انگار

نگاه ) مارا برهم زد یسر وپا زندگ یراننده ب کی:(زد و ادامه داد یمن آتش خشم او را مهار کرد و لبخند محزون

از وجود تو از اون مردك  یمیکه ن تهدرس:(توجه به خشم من ادامه داد یخود را به او دوختم و او ب نیخشمگ

امر باعث شده تا پدرم قبل از مرگش تو را هم  نیداره و هم انیتو جر يهم در رگهاشکل گرفته اما خون سهند 

هست که تو و اون مردك  ادمیمارو تنها گذاشت و خوب  شیخان سهند نه سال پ زیپدرم عز...داشته باشه ادیبه 

 گهید.کنه  ریاصرار داشت پدر مرحومم را تحق نقدریچرا ا دونمینم...) دیو مدین تیعرض تسل يهم برا کباری

من هنوز :( ، گفتم  شدیبغض مانع راحت صحبت کردنم م کهیو با اعتراض در حال رمیاشکام را بگ ينتونستم جلو
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 ينقره ا بهاز جع یکرد و بعد دستمال یاو ابتدا اخم). دینکن نیبهش توه نقدریا شهیم...داغدار پدرم هستم 

داشت و داره  ياریخان سهند مال و اموال بس زیعز:( و به طرفم گرفت و ادامه داد دیکش رونیب يدستمال کاغذ

هزار  ستیاز ب شتریاالن ب نیحاضرم شرط ببندم هم ستیتو اصال خوب ن یکه اوضاع مال دونمیمن خوب م....

 ستادمیبلند شدم و ا میاز جا اریاخت یبود که ب دهندهآزار  يکننده او به قدر ریلحن تحق) يندار فتیک يتومن تو

عزت نفست درست مثل :( زد و گفت  يلبخند ياو با خونسرد. دستانم را کنار بدنم مشت کرده بودم کهیدر حال

بهم  ينطوریشد هم یم یاز دستم عصبان یاونهم وقت...ندازه  یمادرت م ادیمنو  تینها یچشمات ب....مادرته 

 يتو دونمینم)  نیدختر جان بنش نیبنش:( محزون گفت ییبا صداو  دیاز ته دل کش يآه بلند بعد....) زدیزل م

شبه  کی یمیخوشحال باش دختر جوان که ثروت عظ:(و او ادامه داد. بود که آرومم کرد و نشستم یصداش چ

بودم که  نیتر از ا گحرفش را در چهره ام بخواند اما من گنگ و من ریبعد مکث کرد تا تاث) مال تو خواهد شد

که  نهیخالصه مطلب ا:( او ادامه داد) متوجه نشدم:( گفتم  لیدل نیاست به هم دادیدر شرف رو یتفاقبفهم چه ا

پدرم به همسرش .  میالبته نه به طور مستق....هم به تو داشته  ینامه اش گوشه چشم تیسهند بزرگ در وص

 تینداره ، در وص يهم به بهبود يدیافتاده و ام يماریو مادرم حاال که در بستر ب -مادرم یعنی-کرده  یتیوص

اوست و  لیرفتن مادرم نزد وک اینامه تا زمان از دن تیالبته وص....کرده یهمسرش را عمل تینامه اش وص

که از اموال همسرش برده خودش هم از مالکان بزرگ  یمادرم عالوه بر ارث...آن خبر ندارد اتیاز جزئ چکسیه

 تشیقسمت از وص نیمرا از ا یضمن یلیبهر حال مادرم خ....اوستمتعلق به شخص خود  یمیعظ روتبوده و ث

سهم  بردیهمسر از شوهرش ارث م کیکه  یهشتم کیپدرم عالوه بر . با خبر کرده  شدهیکه مربوط به تو م

 نیاو خواسته بود تا ا زکه به مادرم کرده بود ا یتیقبل از مرگش به نام مادرم کرد و در وص زیرا ن یقابل توجه

بعد از مرگ پدرم به  یرفت و حت یحرف نم نیبار ا ریمادرم ابتدا اصال ز. کنار بگذارد میدختر مر يرا براسهم 

و مادرم هم  يتو پدرت را از دست داد....اواخر که اون مردك نیموضوع را مطرح نکرد تا هم نیعنوان ا چیه

کنه و همون مقدار  یپدرم را عمل تیشد وص یشد که راض یچ دونمیشد و سرانجام نم تشیوص میمشغول تنظ

 نکهیا نطوریموضوع خبر نداره و هم نیاز ما سه نفر از ا ریغ چکسیالزم به گفتنه که ه.... دیسهم را به تو بخش

 یمن مات و مبهوت به او نگاه م) ه؟ینظرت چ....و رو خواهد شد ریتو ز یهنگفته که زندگ يسهم به قدر نیا

 یراحت نیبودند به هم یراض فتهیخانواده عبوس و خودش نیا یعنیرا نداشتم  يزیچ نیاصال انتظار چن مکرد

راستش راستش :( دفعه مهربان شده بودند؟ با من و من گفتم  کی یعنیرا به من واگذار کنند؟  یثروت هنگفت

 نیکه بعد از ا..که  کنمیباور نم یعنی....اصال انتظار نداشتم .. اص یعنی...سخته برام ...کم باور کردنش سخ هی
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زد  يشخندیسهند ن یمصطف) دیبکن يا يدست و دلباز نیچن دییدفعه بخوا هی دیهمه سال که از ما نفرت داشت

) شما يبره تو گلو یو شرط دیق چیه یپول ب نیا ستیقرار ن ایثان میستیکس متنفر ن چیاوال که ما از ه:( و گفت 

بزرگ  یلیشرط خ کی:(او ادامه داد. خشک شده میاس کردم آب گلوبود که احس دهندهآزار يلحن تند او به قدر

 تیالبته چون اسم تو در وص.... يو اگر نخوا شیریبپذ دیبا يکار وجود دارد که اگه سهمت را بخوا نیا يبرا

بمونه  فیکلسهمت بال ت یعنی يریو سهمت را بگ يریشرط را بپذ ياگر نخوا ینامه ذکر شده و هنوز زنده هست

 میکه ما بخواه ستین يزیچ نیو ا شهیسهم از ثروت سهند ها خارج م نیو ا کنهیقانون اون سهم را مصادره م

دنبال سرنوشت  يریو م یبخش یسهمت را قانونا م ای يریگیو سهمت را م يریپذ یشرط را م ایپس تو ...

 شیاو از جا. او بودم  ضیعرا یظر باقکنجکاو شده بودم به دهان او زل زده بودم و منت یمن که حساب) خودت

من به عنوان فرزند ارشد خاندان سهند و مادرم به عنوان بزرگ :( بلند شد و پشت سر من قرار گرفت و گفت 

 یبا مرام و خداترس يانسانها کهییخاندان خارج شه و از انجا نیثروت از ا نیکه ا میندار لیخاندان اصال تما نیا

چون  يخوام که از سهمت نگذر یلذا مصرانه از تو م میرا بخور یخواهد حق کس ینم اناصال دلم میهم هست

 دهیرا ناد - خانواده کرد  نیدرحق ا یهر چند که ظلم بزرگ-تو شد و حق خواهرم  شهیمنکر رگ و ر شهینم

خاندان  یلو...ياموال ارث ببر نیاز ا -یسهند هست مهیکه نصفه ن-به اندازه خودت  دیتو با نیبنابرا میریبگ

مثل  ییلهایبا اص ایما ...سر وپا خدشه دار کنه یب يما اجازه نداره اصالت خودش را با وصلت با ادمها لیاص

عظمت به  نیبه ا یکه ثروت میاجازه بد میتون یما نم نیبنابرا....با خودمون ای میکن یبرقرار م وندیخودمون پ

تازه کرد و  یاش نفس یرسم یبعد خسته از سخنران.....) هو خرد بش زیر زیو ر فتهیاصالت ب یب يدست ادمها

من  یول: ( گفتم  یمعطل یمن ب) نه؟ ای یخواه یارث را م نیحاال بگو ا:( من نشست و گفت يدوباره روبرو

هنوز شرط را نگفتم :( باال انداخت و گفت ییاو ابرو) دیراستش و شما هنوز شرطتون را نگفت جمیکم گ هیهنوز 

 دیثروت با نیا...گمیکه من م یازدواج کن یتونیم یتو تنها با کس... گمیواضحتر م....يمتوجه شد مفکر کرد! ؟

 یبعد از لحظات. خوردم اصال انتظارش را نداشتم  کهیبه وضوح ....) تنها شرط ماست نیخونه بمونه ا نیدر ا

حاال که :( زد و گفت  يخنداو پوز) ؟یو اگه من قبال ازدواج کرده باشم و متاهل باشم چ:( سکوت گفتم 

 یمسئله بغرنج... يریاز همسرت طالق بگ ای یسهمت را ببخش يمجبور بود ای ياگر هم کرده بود....ينکرد

تونست اسم با  یطرز تفکر چطور م نیبا ا. چقدر ازش متنفر شدم يلحظه ا يبرا.) نبود قابل حل بود دختر جان

توانست باعث ظلم  یهم م نیکمتر از ا يبود ثروتها ناكوحشت....خودش بگذاره يمرام و خداترس را رو

. دهیرس يشده و به نسل بعد ادتریثروت که مشخص بود نسل در نسل ز نیبشود چه رسد به ا يادیز يتهایوجنا
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و اسمش  میعنان خودمون را به دست مال و اموال بسپر میتوانست یچقدر راحت م میبود فیچقدر ما آدمها ضع

از اون  شتریب یرفت ول یبه من برسه دلم غنج م یقرار بود پول خوب نکهیاز ا کنمیاعتراف م...اصالت میرا بگذار

اصال  ایآ. نه  ایجا کنم  لیبزرگان به اصطالح اص نیا یتونستم خودم را قاط یم ایدونستم آ ینم. دمیترس یم

اصال . نه ایو محافظت بکنم  دهکه قراره بعد از مرگ مادربزرگم بهم ارث برسه استفا یثروت نیتونستم از ا یم

 .... .نه ای رمیتو نستم شرط او را بپذ یم

 دمیجوابت را نشن-

تورو داشتم حتما  طیمن اگر شرا:( او ادامه داد. خود را به او دوختم جیاو به خودم اومدم نگاه گ يصدا با

دم تا  یبهت فرصت م يبردخواهرم هم ارث  يهایها و لجباز یکدنگیاز  دونمیاز اونجا که م یول رفتمیپذیم

 يچه جور همسر ندهیمن از کجا بدونم در ا...سخته  یلیشرط شما خ:( گفتم  دیبا ترد.) یرا بکن تیخوب فکر ها

لحن صحبت  نکهیمثل ا....) خوش اخالق بد اخالق...ضیمر.. ریپ...کچل ..کور ...دیکن یمن انتخاب م يرا برا

شوهر خوب برات انتخاب  هینترس خاله سوسکه :( کوتاه کرد و گفت  يمن به نظرش بامزه اومد چون خنده ا

همه  نیا یدر ثان....يهجده ساله ا يهلو هیخودت  یکنینکنه فکر م... ادیکه به سن وسال خودت ب کنمیم

مثل .با تمام نفرت بهش نگاه کردم ) نداره؟.. یکن یکورکچل هم زندگ هیعمر با  هیداره که  نویثروت ارزش ا

ازش بدم  شتریب کردمیهر بار که بهش نگاه م. از شکل لباش متنفر شدم . کرد  یم ریردن آدم را تحقآب خو

 .ومدیم

 .را به پول بفروشه ششیآسا نکهیکنه نه ا یزندگ شیخواد که با آسا یآدم پول م...نه ارزشش را نداره -

دوست  یلیو خ يکه دار يبه خاطر صاحبخونه نا جور:( لم داده بود گفت کهیاو در حال. از جام بلند شدم عیسر

جا فکرهاتو  نیو هم یمهمان سر کن ژهیو ياز اتاقها یکیدم شب را در  یم حیترج ارهیداره برات حرف درب

.) يریپذ یحتما شرط را م ینجا بهره مند شیفکر کنم اگه دو روز از امکانات ا....نمور نیرزمیاون ز ينه تو یبکن

و از  دیاگه لطف کن... دمیم حینمور را ترج نیزم ریمن همون ز:( توجه کنم گفتم  شیبخوام به حرفا نکهیبدون ا

من را برانداز کرد  يسر و پا دارانهیخر یبار با نگاه نیاول يبرا.) شمیمنو بر گردونه ممنون م دیراننده تون بخوا

 یدلم نم نکهیبا ا) ؟يدوست دارم بدونم چرا تا حاال ازدواج نکرد...يبود اما تو جذاب تر بایز درتما:( و گفت

او که انگار قانع ) نداشتم که بخوام به ازدواج فکر کنم یفرصت:( با او همکالم شوم اما گفتم نیاز ا شیخواست ب

با ) ؟يفراتر از اون ، نامزد ای یستحاال دو ینداشت یبا کس يرابطه ا چیه چوقتیه یعنی:( نشده بود گفت 

رافشرد و  يو بعد دکمه ا.تکان داد يزد و سر يگریاو لبخند زشت د) ریعرض کردم خ:( گفتم  یمحکم يصدا
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 یب) کنند تییبگم راهنما ای يراه خروج را بلد: ( و بعد به من گفت ) به منزلشون دیمهمان را بر گردون:( گفت

ماه  نیفقط تا آخر هم:( را باز کنم که گفتو باعجله به سمت در رفتم و خواستم در ) بلدم:( گفتم  یمعطل

فرض :( به سمت او برگشتم و گفتم ) یسهمت را ببخش دیبا نصورتیا ریدر غ يریکه شرط را بپذ يفرصت دار

تکان  ياو سر) به نام من بشه ایارث به دست من برسه  نیوجود داره که ا ینیچه تضم رفتمیکه من پذ میکن

همزمان با  یبا اون شخص ازدواج کن يریتو بپذ نکهیثبت خواهد شد به محض ا یقانون زیهمه چ:( و گفت  داد

و شخصا  یمادر مالقات داشته باش لیقبل از ازدواج با وک یتون یارث به تو تعلق خواهد گرفت تو م نیعقدت ا

چه  اصال میسر هم کن یبود کلک ارمطمئن باش اگه قر...یکن یکه به نام توست را بررس تیآن قسمت از وص

 تیخود به خود از وص... ینبود تو خبردارش يازیاصال ن...يدونست تو وجود دار یم یکارها بود ک نیبه ا یاحتاج

نداشت  يپاك کردن اسم تو که کار گهیبکنند د يپول هر کار يشد آدمها حاضرند برا ینامه اسمت حذف م

 یحرف م يدار يادیز گهیحاال برو که د...میهست یبیو نج لیاص يدمهابرو خداروشکر کن که ما ا! دختر خام

 .و با اشاره دستش از من خواست گورم را گم کنم) یزن

***** 

. انداخت یم نیگوشم طن يسهند تو یآزاردهنده مصطف يحرفا کیبه  کیبودم و  دهیتختم دراز کش يرو

 -بود؟ یدغدغه اون چ. امثال من فرق داشت ییمن و آدما يایبا دن اشیچقدر دن. چقدر ازش متنفر شده بودم 

 ریسر پناه و س هیکار ،  نکرد دایپ - ؟یمن چ!  بشونیو نج لیخانواده به اصطالح اص ينگه داشتن اموال تو

برم  یارث م نکهیا دنیلحظه که از شن هیاز همون  ریغ یمشکل داشتم ول یاز لحاظ مال نکهیبا ا! کردن شکمم 

مهره بهم نگاه  کیخواست مثل  یدلم نم.بود  يباز کیمثل . نداشتم  يندیاحساس خوشا گهیخوشحال شدم د

 ای! سپارم به اونها تا برام بسازنش یم را م ندهیکردند من آ یم کرف کردنند؟یفکر م یواقعا راجع به من چ. کنند

 یحت اسما مال من باشه و چه بسا یثروت هیو شرط اونها باشم و در عوض  دیق یحاضرم نوکر ب کردندیفکر م

همه اون ثروت را به  تیخواستند مسئول یمطمئنا بعد از ازدواجم م. توش داشته باشم ینتونم دخل و تصرف

که توو  یقینفس عم. خبر یب یاز همه چ ياحمقا نیراجع به من فکر کرده بودن ا یچ....واگذار کنند مهمسر

 یاحساس شرمندگ لیفک وفام نیمامان مطمئنم که به خاطر ا:( لب گفتم ریدادم و ز رونیم بود با صدا ب نهیس

 . و چشمام را بستم ) يکردیم

قراضه لونه م  یکه انگار با لگد به جون در آهن یچندش آور خانوم جالل يبا صدا یساعت چند بود ول دونمینم

 :کردیروند صدام م کی. افتاده بود از خواب بلند شدم 
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 ؟ير جان خونه ادخت! ییخانوم صدرا-

 .رونیحرص از رختخواب زدم ب با

 .بله بــــــــللللله؟ اومدم-

 دادم و منتظر شدم نطق کنه یفیحوصله م را انداختم بهش و سالم خف ینگاه ب.را باز کردم  در

 خانوم خوشگله ریصبح به خ-

ع کردم و با دقت جم یسرش بود؟ چشمهام را کم يتو یچ. که به کار برد تعجب کردم یلحن و کلمات از

حتما :( تعارف خودش را مطابق معمول انداخت توو خونه و گفت یب) د؟یداشت يامر:( نگاهش کردم و گفتم 

 دینگفت.... ستمیگرسنه ن دیشزحمت نک:( گفتم  لیم یب) تازه دمه ییچا... ارهیبگم سارا برات ب يصبحونه نخورد

 ییبه نظر دا....تورو رسوند تونییهمون راننده دا دمید شبید:( پا اون پا کرد و گفت نیا یکم) ه؟یکارتون چ

 نیا دیخبر دار یشما که خودتون از همه چ:( و گفتم  دمیکش یقینفس عم!) باشن نه؟ دیدار با هیما یلیخ ناتیا

 يمن اصال توو رو زیآم هیلحن کنا) پولدارن نایا مییگفت که دا ید بهتون میپرس یموردم از خود راننده م هی

فکر کردم  یبودمشون ول دهید امرزیآره قبال هم تو مراسم بابات خداب:( بشر اثر نکرد و ادامه داد نیا هییپا سنگ

خب ؟ :(  تمگف يحوصله ا یبا لحن به شدت ب) هستند که تیدونستم خونواده مادر یدورن نم یلیاز اقوام خ

 دیشا نمیخواستم بب:( گفت  یزنک احمق با وقاحت خاص) اد؟یاز دست من بر م یچه کمک...!  دیدیحاال که فهم

...) جبران کنن ییجورا هیمدت ،  نیتوو ا میکه من و خونوادم در حق خواهرزاده شون کرد ییبخوان لطفا

خب .... یکن یم گاهین ينجوریچرا ا:( گفت  یلکه خانوم جال ي، طور رونیچشمام به وضوح از حدقه زده بود ب

که به ظاهر قربون صدقه ت  هیدر و همسا نیخونواده من نبود االن هم يتایکه اگه حما یهستدختر تنها  هیتو 

بعد انگار باورش شده بود دارد .....) يمحل رد کنم بر نی، پاشنه خونمو کنده بودن که زودتر تورو از ا رنیم

 هیسا دیدوره زمونه دختر با نیاواال توو :( ادامه داد يحق به جانب تر افهیزند با ق یم یحق هو ب یمنطق يحرفها

 شویذاره آدم زندگ یمردم مگه م یخاله زنک يسرو صاحاب داشته باشه و گرنه حرفا دیسر داشته باشه با

گرفت  یچقدر حرصم م.گلوشو فشار بدم  یخواست دو دست یکه دلم م يوا) زم؟یگم عز یدرست نم....بکنه

 . پاهام يجلو فتندیکم مونده بود ب گهیچشمهام د. زمیگفت عز یبهم م یوقت

دفعه احساس  هیاالن چطور  دیکرد یمنو رد م نیداشت یخاله زنک يحرفا نیبه خاطر هم روزیشما که تا د-

 د؟یخودتون گرفت تیکه منو تحت حما دیکرد

 ... زمیعز-
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 )ستمیشما ن زیمن عز:( کردم و گفتم  زیر چشمامو

فقط ...فقط ... یبمون نجایا یتون یم ياگه بخوا نیبب...بود  روزیون مال دا...دختر جان  نیبب...یخب حاال هر چ-

 یمتوجه منظورم که هست...جور جبران کنه  هیمارو  يقبول کنه زحمتها تونییاگه دا

کردم کنترل خودمو از  یسع.!!!! باشه حیتونست وق یچقدر آدم م. دوخته سهیک مییشد که واسه دا ینم باورم

همونطور که توافق  یخانوم جالل:( و گفتم دمیکش یقیرو نفس عم نیحرفم را بزنم از ا نهیدست ندهم و با طمان

 يپولدار لیدر ضمن درسته من فام....دیکه شما گفت يزودتر از موعد یکنم حت یم هیرا تخل نجایمن ا میکرد

حضورتون بود فقط  يشرف فرما شبیهم که د يرفت و آمد... میسالهاست با اونها قطع رابطه کرد یدارم ول

 دیتونیام و م یمن لقمه چرب و نرم دیرا گفتم که فکر نکن نیا...خانواده بود نیام به ا یبده نیپرداخت آخر يبرا

 یزل زده بود به دهان من ، از چشماش م ينطوریهم.....) باطل الیخ یزه...دیبرس ینآب و نو هیاز کنار من به 

 دیبر دیتون یم:( بده گفتم شتریبتونه جوالن ب نکهیقبل از ا نیهم يرا از دست نداده برا دشیخوندم که هنوز ام

منو هضم کند بعدهم  يهابه خودش داد تا بتونه حرف یتکان هیانگار ) نمونده درسته یحرف گهید... یخانوم جالل

) کن  هیخونه رو تخل گهیهفته د هیپس تا :( رفت گفت یبه سمت در م کهینازك کرد و درحال ییچشم و ابرو

 یکس نم چیقانونا قرار داد من تا آخر ماهه پس قبل از اون ه یول کنمیخودمو م یسع:(زدم و گفتم  يپوزخند

 يصدا یول دمیجوابم را بدهد محکم در را پشتش کوب نکهیو قبل از ا) آلونک بکنه نیتونه منو مجبور به ترك ا

 !!!ما زیشروع صبح دل انگ نمیا... آه. ومدیپله ها م يغرولندش تو

***** 

کامال .نکنم هیو گر نمینبود که نش يروز....کردن خونه و کار بودم دایهفته گذشته بود و من هنوز در به در پ کی

و فرم  هر روزم شده بود تلفن زدن...یدانشگاه دولت هیمملکت بودم اونهم از  سانسهیمثال ل.و خسته بودم  دینا ام

 یباشه ول نطوریخواستم ا ینم نکهیبا ا. کم آورده بودم . بنگاه به اون بنگاه رفتن نیاستخدام پر کردن و از ا

 ختمیر یبه هم م یلیهم که خ یهرازگاه. کردمیم یپناه یبه شدت احساس ب.در مونده شده بودم  یحساب

 یم مونیبه همان سرعت هم پش یام ول يبزنم و برم سمت خانواده مادر ایدل را به در کردمیخودم فکر م شیپ

. کشوندم یآنطرف م نطرفیکرد و با ناله خودم را ا یورم م يرو ادهیپاهام از شدت پ دمیرسیم یشبها وقت. شدم

روزها . چه کار کنم دیدونستم با یشد و من وحشتزده از فردا و فرداها هنوز نم یداشت تمام م گهیتتمه پولهام د

کرده بودم که  هیآنقدر شبها گر. گفتم  یو زمان ناسزا م نیبه زم. گذشت و من واقعا عاجز شده بودم یتند تند م

به دنبال کار و  میسپرده بودم که برا یبه هر دوست و همکار سابق. شدند فیکردم چشمهام ضع یاحساس م
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 هی متمیارزون ق لیموبا یباالخره بعد از مدتها گوش نکهیتا ا. نشده بود يخبر چکدومیخونه باشند اما هنوز از ه

 :دبه خودش دادو به صدا در آم یتکان

 بله؟-

 جان ؟ وایه يسالم چطور-

 شما؟-

 مگه؟ فتادهیشماره م ن!  يخنگ شد باز

 ستمی؟ چه خبر ؟ از شرکت چه خبر؟ من ن یخوب...نه به شماره اصال توجه نکردم ؟یخوب...مهسا ییتو...آه -

 گذره؟ یخوش م

 یهر چ....گهید يستادیم يوا سیرئ يتو رو ياونطور دینبا...خودت بود دختر  ریشرکت هم تقص...یسالمت-

 حاال خنگ و گوگول هست که هست...گهید سهینباشه مثال رئ

 ...دونم وا ینم-

 يآورد جا شولیفام يها دهیاز دختر گند یکیزود ...بمونه  یدر واقع نگذاشت جات خال... هیبهر حال جات خال -

 ؟ خونه چطور؟ یکن دایکار پ ی؟ تونست يکرد کارایتو چ...تو

ش بد نبود  هیکردم کرا دایپ هیخوب تو زعفران متیق هیقصر با  هیآره :( و گفتم  دمیاز ته دلم کش یقیعم آه

و  دیخند یمهسا به تلخ....) حوصله ندارم  ادیز گهیمن خودم د یول انیدنبالم م یلیکار هم که خ...گرفتمش

و انشاال در  ادیروزا جوابش م نیکه هم سانسمیفوق ل....واسه خودت یخانوم مهندس هیمثال ...نشو  دینا ام:( گفت

بذار تا بهت بگم چه  گریتو دندون رو ج...شه  یم دایزود کار پ یمهندس یفن يواسه بچه ها زمیعز....يایم

را  شیکیدر واقع دو تا خبر خوب دارم برات البته  یعنی.... البته نقدریا یبگم اگه ننال نویزنگ زدم هم... خبره

 -د،یشوهرم مج يهست از آشناها ییبنده خدا هی! جان  وایه....خوبه شیدوم یول ینداشته باش تدوس ادیز دیشا

 دهیدختره اومده اصال روز خوش ند نیو جات ا یتو رفت یرسونه اونم از وقت یهم برات سالم م دیمج یراست

 ياز آشناها یکی...انگفتم؟ آه یم یچ-خالصه ..عقب افتاده ست یلیدختره کار کنم خ نیتونم با ا ینم گهیم

دونم تو خوشت  ینم...ستین یمناسب هر کس یعنیخاصه  طشیکم شرا هی یول گردهیکارمند م هیدنبال  دیمج

 ...هیخر پول حساب هی اروی نیا...ارزه یم دنشیبه شن ینه ول ای ادیب

 یلیخ:( گفت  یمهسا هم با لحن با نمک!) خوره  یخر پوله بهم م یحالم از هرچ:( و گفتم  دمیحرفش پر انیم

 يخوا یم یچ نمیلوس نشو بگو بب:( و گفتم  دمیخند)  مینباشه رفع زحمت کن يامر ادیز یممنون لطف عال
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 ریمثل مد... شهیمراهش باشه همه ییجورا هیکه  گردهینفر م هیدنبال  اروی نیا نیبب:( مهسا ادامه داد) یبگ

 شهیهم دیو تو هم با رهیسفر م یلیکه خ نجاستیا شیاما بد ستیجا بد ن نیتا ا...ها هیما نیتوو ا زیچ هیبرنامه 

 ...)چون کاراش زمان و مکان نداره یباش ياستند با شهیهم نکهیو ا یهمراهش باش

 !بده  یاگه حقوق خوب ستیهم بد ن ادیجاش ز نیخب ؟ تا ا-

هم با  ادیبعالوه ز يخودت ندار يوقت آزاد برا گهیچون عمال د ستیهم خوب ن ادیز! وایه يباز خنگ شد-

 ....گهیربطه د یب یعنی...ستیرشته ت جور ن

را  تیحاال خبر دوم....ربط هم قبول کنم یب يکارا نیبه بن بست خوردم که حاضرم ا نقدریدونم االن ا ینم-

 بگو همون خبر خوبه 

که گفتم  ینیجان ا وایه....هم داره  یحتما درامد خوب گمیکاره که م نیا یول یهست یطیتو چه شرا دونمیم-

 را نگفتم که شیهنوز اول گهیهمون خبر خوبه بود د

  گهیزودتر بگو د!!!!تو  يرینم-

تو بذاره و به  يرو سر جا گهینفر د هی کنهیم یهمچنان که سع سیرئ يآقا...گمیخونسرد باش دخترم االن م-

حال و احوال تو باشه و  يایدورا دور جو کنهیم یهمچنان هم سع... نیا یعنی استیاصطالح به ما بفهمونه که ر

نظرت  نمیبه اطالعت برسونم بب شویرخواستگا هیقض گهیبار د هیبهم سپرد که  میمستق ریباالخره غ روزید

 که هنوز سر حرفش هست یخواست بدون یچون اون م...نه  ایکرده  يرییتغ

 که نظر من همون بود که گفتم دیبرسون تیمهرداد هدا يبه اطالع آقا....! مردك -

 ...میاز حق نگذر ستین يمرد بد تیهدا..جان عجله نکن وایه-

و  پیاصال به ت....تونه منو تحمل کنه یاونم نم...رو تحمل کنم ییآدما نیتونم چن یمن اصال نم!!! مهسا يوا-

آدم کامال  هیاون ...تونم اصال فکرش هم بکنم ینم....نه نه ... یخوب ول شیندارم همه چ يکار افشیق

 ....اصال محاله....شناسنامه ش را گرفتن رتریسال د یانگار س...هیروزید

 ه؟یحاال نظرت راجع به اون کاره چ....کردم ینقل قول م دیبهر حال من با-

 بکنم یامتحان هی ادیبدم نم-

 يایبا هاش کنار ب یخوب بود تونست دیمصاجبه برو شا يکنم برا یم منم فکر-

خونمو  دیبا گهیهفته د...جا مشغول شم  هی ندهیدو روز آ یکیمجبورم ظرف  امیچه ن امیراستش چه کنار ب-

 شمیم وونهیدارم د....يکردم نه کار دایپ ییهنوز نه جا یبدم ول لیتحو
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تو .... دوارمیام یلیمن خ...ایریموقع آبغوره نگ هی...بسه بسه :( داد و گفت صیگلوم را تشخ يانگار بغض تو مهسا

لحظه به ذهنم  هی...) يبر دیکجا با گهیو بهت م زنهیخودش بهت زنگ م دیفردا مج...از دست نده دتویهم ام

راستش :( گفت یمهسا بعد از مکث) ش؟یشناسیتو هم م شناسه؟یطرفو از کجا م نیا دیمج یراست:( و گفتم  دیرس

چه  دونمینزده اصال نم یازش برام حرف یلیکه خ دیمج..آشنا شدن دیهست با مج یمدت هی یول شناسمیمن نم

از اون پسر  ارویبختت بزنه  يآ:( گفت يزیآم طنتیبعد با لحن ش...) ؟پاتاله؟ جوونه؟ رهیپ ه؟ی؟چه شکل هیجور

) يبر میتورو هم ردت کن...نه صد دل عاشقت بشه دل  هی...پولدار باحال باشه دجوون مجر يخوشگل جذابا

که همکار خودش و  یسه سال نیدر تمام ا. بودا یسینو ویخودش سنار يمهسا هم برا نیا. خندم گرفت

بود دو  یدختر صاف و ساده و خوب. هاش عادت کرده بودم یسینو ویو سنار اشیلوده باز نیشوهرش بودم به ا

احترام  اهاشیگرفته بود به رو ادیبود که  نیحداقلش ا.انگار پخته تر از من بود یاز من کوچکتر بود ول یالس

! جوون یتو چقدر با حال:( و گفتم میدیخند نیهم يبرا. به قول ما خنده دارش يها ویبه همون سنار یبذاره حت

نگاه عاشقم  هی يمونه و تو یباز م دهنش نهیمنو بب یهستم و هرک ییایدر يمنم که پر...قصه ها  نیآره ع

خواستم بزنم  یمنم هاج و واج شدم و وقت...پسر مردم  ییرایمصاحبه رفتم از شدت گ يبرا یوقت دمیشا...شهیم

 دایهمتا رو پ یو ب بایفرشته ز نیدنبالم که ا فتنیهمه م...قصه یذارم و ما بق یرا جا م نمیلنگه کفش بلور رونیب

و  ییایدر ياز پر تیخره چ:( مهسا از خنده غش کرده بود و به زحمت گفت) شمیم شبختمن خو....کنند و 

 )اونا از من کمترن البته:( زدم و گفتم  يپوزخند!) کمتره ندرالیس

روشن و  يموها.. فیظر...و خوشرنگ  یگندم...یکه هست یستیخوش قدو باال ن....بر منکرش لعنت-

 ....حراف يچشما.... نیچهره دلنش...ییدماغ عملکرده خدا...خوشرنگ

 چشمام شد حراف؟...دفعه هیشد  یچ یول ياوه اوه صبر کن تا قبل از چشمو خوب اومد-

الاقل ! بهت نگفته بود؟ یزنند تا حاال کس یکه انگار با آدم حرف م هیجور هیچشمات ...بود  فیهم تعر نیبابا ا-

خورد و با  یداشت اون موقع از دستت حرص م البته... دمیشن چارهیب تیدو دفعه که خودم از زبون مهرداد هدا

 !واال! دهیفحش بهم م رهکنه انگار دا یبهم نگاه م يجور هیگفت که  یحرص از چشمات م

 ....)هندونه گذاشتنات نیتو هم با ا.... بابا  يا:( و گفتم  دمیخند

 یخانوم نیو صورت به ا رتینه واال س-

چه  گنیم یستیبگن خوشگل ن یخوان مودبانه به کس یم یتوو فرهنگ ما وقت... ومدیخوشم ن گهیبسه د-

 !داره ها !!! یصورت خانوم
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کنه بگم  یهم که تلفنو شنود نم یکنم کس یبخوام برات بازار گرم ستمیمن که مسئول فروش تو ن...برو بابا-

خب ...تو یش یدرست نم...گنده  اخالقت یول....کنم یم فیجنسو بندازم به طرف دارم ازش تعر نکهیا يبرا

زنه ادرس و موارد الزم را بهت  یبرسه خونه بهت زنگ م دیکه مج گهیدو ساعت د یکی گهیمزاحمم نشو د

 يبا يفعال با... گهیم

 ممنونم خدافظ-

قراره بشه اوضاعم  ایشده  شنهادیکه بهم پ يکار نیمطمئن بودم ا...بهتر بود یلیرا گذاشتم حالم خ یگوش یوقت

که  -به سمت حموم عیسر...کردم یفردا آماده م يگرفتم و خودم را برا یدوش م هی دیبا...کنه یبهتر م یلیرا خ

 ستیبا یتوالت کوچک بود که م يضاف نقدریا...دوش گذاشتن هیکه درست کنارش  یچه عرض کنم توالت

دوش گرفتم و  ریالس عیو سر.رفتم-کاسه توالت توو یفتینخوره ب زیبود موقع حمام کردن پات ل یحواست م

 کیفردا هم ...رفته بودم ادیمن مصاحبه ز...گرفته بودم  يانرژ نقدریدفعه ا کیدونم چرا  ینم...رونیاومدم ب

باورم شده بود که  دمیشا....باشم شهیوسواس داشتم که مرتب تر از هم نقدریبود پس چرا ا هیمصاحبه مثل بق

ارتباط به  یکار ظاهرا ب نیخواستم هر جور شده ا یم دمیشا ای...کشه یهستم و شاهزاده انتظارم را م ندرالیس

 .مال خود کنم اکار ر نیهر چه بود سر تا پا آماده بودم که ا. از دست ندهم طیشرا نیو آنرا در ا رمیرشته م را بگ

***** 

، همسر  دیمج. در شمال شهر بود کیساختمان ش کیرفتم  یم دیکه با ییکه انتظار داشتم آدرس جا همانطور

 :نداشت که بخواهد برام بگه يادیز یلیخ حاتیمهسا توض

 ياقا...به نام فاتح هستش  ییآقا هی لیوک يعبد يشناسم آقا یآقا را م نیکه ا هیراستش منم مدت کوتاه-

 هیگفت مدتهاست دنبال  یم يعبد يکه اقا نجوریا..هم اوضاعش روبراهه یلیفاتح توو کار تجارته ظاهرا و خ

را به عهده  شیشخص يها مهبرنا تیریش باشه هم مد یهم منش ییجورا هیتا  گردهیشخص قابل اعتماد م

 تیوسواسشون به قابل اعتماد بودن طرف و نداشتن محدود نیشتریب یگشتند ول یاقا م هیالبته دنبال ...رهیبگ

من اول اصال ...تو رو هم داشته باشه يگشتند که تخصص ها یهم م یدنبال کس...مختلف بود يسفرها يبرا

 کردیسابقمون پرس و جو م يه بار که داشت راجع به همکارهای يعبد يخود اقا نکهیتا ا يدیتو به ذهنم نرس

 تو افتادم ادیبشه از اونها هم استفاده کرد که من بالفاصله  دینخ داد دستم که شا ییطورا هی

 کرد؟یپرس و جو م یقبل ياز کارمندا یچ يحاال برا....ممنون-

 سر صحبت باز شده بود ينطوریهم یچیه-
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 حاال طرف قابل اعتماد هست؟-

 هیفیشر اریکه مرد بس يعبد يخود آقا-

 ره؟یجوونه پ-

  هیازش گذشته مرد کامل ینه نه سن وسال-

 ؟ هیفاتح چه جور آدم ياون اقا-

 هیموفق و محترم اریگفت تاجر بس یکرد م یم فیازش تعر یلیکه خ يعبد يراستش آقا-

 کار کنم؟ یچ دیخب حاال من با... نطوریکه ا-

حتما هم بگو که از طرف ..به دفتر کارش يظهر بر يکایقراره فردا نزد....کنمیادرس را برات اس ام اس م-

انشاال که ....کرده تیمعرف یمسلم دیاونجا بود که بگو مج يعبد ياگه خود آقا...يشد یمعرف يعبد يآقا

 يخوا یباشه که م يهمون کار

به ادرس  یوقت. کنم دایسروکار پ یخوب يکردم با آدمها یفقط دعا دعا م.بود  نیدونستم هم یآنچه م همه

) فاتح یبازرگان:( کردیم ییتر خودنما کیساختمان ش کیبر سر در  کیتابلو بزرگ و ش کی دمیمورد نظر رس

شرکت به  يها ییبایاز ز زیچ چیه بایاسترس داشتم که تقر نقدریا یوارد ساختمان شدم ول. دیمختصر و مف

فاتح قرار مالقات دارم ، آسانسور را نشانم داد و  يگفتم با آقا یکه وقت دمینگهبان د کیفقط ...امد یچشمم نم

 .دییبفرما...طبقه سوم : گفت 

×××××××× 

بعد از گذشتن  یبلند شدم و همراه منش میکرد از جا یم یمنو بررس يا که با وسواس آزاردهنده یاشاره منش با

 يکه با راهروها میمجلل شد یهشت کیکه حد واصل سالن انتظار و اتاقها بود وارد  يطاق گنبد کیاز 

بود و همانطور که  شهیشده از چوب و ش نیتزئ يچهاردر کیاز اتاقها  یکیشد  یم یبه سه اتاق منته یکوتاه

 مهیدرب دوم که در سمت چپ قرار داشت ن. نمود یمناسب م اریاتاق کنفرانس بس يکنارش نوشته شده بود برا

درب . مجادله بود هیشب شتریآمد که به نظر ب یزن م کی يرسا يمرد و صدا کینامفهوم  يباز بود و صدا

 گریه همان سبک درب اتاق کنفرانس و اتاق دو ب استیر دبود که کنارش نوشته شده بو يروبرو همان در

که پشت  يساعت انتظار میبه دنبال او منهم بعد از ن. به در نواخت و بعد وارد شد يتقه ا یمنش. شده بود نیتزئ

 یمن مرخص م...هستند ییخانوم صدرا...جناب فاتح :( گفت یبا ورود من منش. سر گذاشته بودم ، وارد شدم

وارد اتاق شدم آنقدر اتاق بزرگ بود که در  یوقت. منتظر جواب فاتح باشد از دفتر خارج شد نکهیا نو بدو) شم
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 ياتاق طور. فاتح در کجا مستقر است يآقا نیبه کدوم سمت نگاه کنم و ا دیوهله اول متوجه نشدم که با

 يزهایم شهیه همک معمولمثال برخالف . کرد دایشد مرکز اتاق را پ یشده بود که در نگاه اول نم دمانیچ

معموال قطور و توجه به  زینگاه به آن م نیتر یشوندو با سطح یم دهیچ استیر زیم يکنفرانس روبرو يچندنفر

در گوشه سمت راست ) به زور(در حد چهر نفره  یکنفرانس کوچک زیم د،یرا هم د استیر زیشود م یامتداد آن م

خاص کف اتاق  يبود که با سنگفرشها یحوضچه آب کردیم توجهجلب  یلیکه خ يزیاتاق بود و در وسط اتاق چ

 یلیرا خ نندهیبه اتاق داده بود و توجه ب یخاص نیزایکه در گوشه گوشه اتاق بود د يکوتاه و بلند يو گلدانها

و من هنوز نتونسته بودم .خورد یکه در اطراف به چشم م یهالل ییزهایاز م شتریب یلیخ.کرد  یجلب م عیسر

دور  دمیاز د بایسالن که تقر گریبم و مردانه توجه مرا به سمت د ییسرانجام صدا. کنم دایرا پ بوطهمر سیرئ

 .مانده بود جلب شد

 لطفا نجایا دیاریب فیتشر-

 بله چشم...سالم -

در دل به . نشسته بود یبزرگ زیجا افتاده و پنجاه شصت ساله پشت م يمرد.با متانت به همون سمت رفتم و

به اندازه هفت  یواقع یمعلوم بود که زندگ.  دمیخند میه پشت تلفن با مهسا بلغور کرده بودک ییایافکار رو

 . آسمون با قصه ها تفاوت داره

) دینیلطفا بنش:( که مقابلش باز بود بلند کند گفت ییپرونده ها يبخواهد سرش را از رو نکهیبدون ا سیرئ جناب

نشستم  یم یوقت. را نشان داد زشیم يمبل روبرو نیکتریو نزد نیسرش را بلند کرد و اول یو بعد از لحظات

کرد  یبا دقت مرا اسکن م کهیداده و در حال هیاش تک یصندل یاو به پشت. کردم  ینگاهش را حس م ینیسنگ

که استفاده کرده بود  یلحن کالم و کلمه دخترم کهینگاهم را به او دوختم و در حال) سالم دخترم  کیعل:( گفت

هم منو به  شونیشدم و ا یمعرف يعبد يبه آقا انیاز اشنا یکیمن به واسطه :( رس من کاسته بود گفتماز است

خانوم ... انمیبله بله در جر:( و گفت دیرنگش کش يبه محاسن خاکستر یدست دمر) کردند یشما ظاهرا معرف

راجع به  دیالبته قبلش با...نماز شما بدو شتریخب دوست دارم ب...گذاشته بودند انیهم منو در جر یمنش يطاهر

 لیم يزیچ.......دیهست انیدونم تا چه اندازه در جر یبدم نم حیتوض شتریکه قراره به شما سپرده بشه ب يکار

خنک  وهیدو تا آب م:( را فشرد و گفت يمنتظر جواب من بماند دکمه ا نکهیبعد بدون ا) ارند؟یبراتون ب دیدار

 ایو استرال ییایآس يبا کشورها شتریشرکت مشغول کار صادرات و واردات هست ب نیا:( و بعد ادامه داد) ممنونم

 نیا يشرکت در واقع تو یعنی... شهیبه حمل و نقل م بوطاز کارمون مر یمیاما گوشه عظ میدر دادو ستد هست
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 یغولمش اریمن به شخصه آدم بس...رهیگ یداره و حمل و نقل اجناس را بر عهده م یعیوس تیهم فعال شیگرا

شده و  شتریشرکت ب تیسخت شده چون هر روز فعال یلیروزانه م برام خ یزندگ ينظم تو يهستم و بر قرار

 حیالبته ترج...داشته باشه يبرنامه هام کنارم همکار رینفر بخوام به عنوان مد هیاز  دیمن احساس کردم که با

. دوست دارم قابل اعتماد باشه  زیاز هرچ شتریب یول...مثل شما یآقا باشه نه خانوم جوان هیفرد  نیدادم ا یم

 نانیکه گفتم اطم يموارد نیمن به واسطه همکار سابق شما از ا لیوک...باشه یبخصوص بچه سالم و پاک

 یرا م شونیا دی، تائ میدار يقبول دارم و سالهاست که کنار هم همکار اریرا بس شونیحاصل کرده و منم چون ا

در کنار  دیکه با یکه ممکنه اوقات هیشغل به شکل نیچون ا دیکه شما مجرد هست خوشحالم یلیاما خ. رمیپذ

 یشرح کل نیا. کرد یکار را سخت م نیو ا دییایمسافرت ب ههمراه من ب دیمجبور ش دیخانواده و همسرتون باش

و پانصد  ونیلیم کیشما  التیبا توجه به تحص میدر نظر گرفت هیکه به عنوان مبلغ پا یاز شغلتون بود و اما مبلغ

 ....).داره شرفتیپ يجا یلیمبلغ خ نیا دیمطمئن باش...شروع کار خوب باشه  يبرا دوارمیهزار تومان است که ام

به وضوح در  تیفکر کنم آثار رضا. بود یمثل من فوق العاده عال يکاریآدم ب يحقوق برا نیشد ا ینم باورم

 یلبخند کوتاه) درسته ؟ دیهست یراض يشنهادیاز حقوق پ:( فاتح گفت يآقا کهیچهره ام مشهود شد به طور

 ) ام  یفعل طیبله بخصوص در شرا:( زدم و گفتم 

 یترك کردن کار قبل لیاز سابقه تون از دل دیاز خودتون بگ....اگه اشتباه نکردم  ییخانوم صدرا...خب خانوم  -

 ....)از خانواده تون دیتون و اگه خواست

 .....رشته  لیمن فار غ التحص... بله

 شیپ...شربت وارد شد ینیبا س کیش اریجوان قد بلند و بس کیبه در خورد و  يشروع نکرده بودم که تقه ا هنوز

 ...! ...کنیو پ کیچه ش نجایا يها یآبدارچ نیبب: خودم گفتم 

 خانوم دییبفرما-

گره خورد  ستینگر ینگاهم با نگاه آشنا و نافذ جوان که به دقت مرا م يسرم کردم و لحظه ا يبه باال ینگاه

فاتح رفت و  يآقا زیجوان به طرف م...شربت را برداشتم و چشم از او گرفتم و گفتم ممنون وانیو بالفاصله ل

چشمان آن  تییاز آشنا ینشان يام به جستجو ختهیو در همان حال که در ذهن به هم ر. را آنجا گذاشت  وانیل

بلند شد و  شیفاتح از جا يام ، آقا دهینگاه ها را کجا د نیزدم که ا یجوان بودم و تند تند خاطره ها را ورق م

دخترم متاسفانه :( کنار آمد و گفت زشیو بعد از پشت م) ندارم  یلیمن م...خودت بخور :( گفت یرو به آبدارچ

کرد و آنقدر  یبه آبدارچ یبعد نگاه...)  میحرفامون ادامه بد به نیاز ا شتریتونم ب یدارم و نم یمن قرار مهم
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فهمه که  یپسره نم نیا یعنی:خودم فکر کردم  شیو پ ستمیشد که منهم به همان سمت نگر ینگاهش طوالن

هنوز فکرم کامل ... رفع زحمت کنه دیبهش زل بزنه تا بفهمه با سشیرئ دیبره حتما با دیکارش تموم شده و با

فرزام ....شرکت هستند نیهمه کاره ا دندیامروز را کش ییرایآقا که زحمت پذ نیا:( فاتح گفت  يکه اقانشده بود 

کردم  یم یسع کهیدستپاچه شدم و در حال یکم...فتهیشربت از دستم ب وانیکم مونده بود ل)...پسر بزرگم...فاتح 

برم  دیمن با:( فاتح پدر ، ادامه داد يآقا) خوشوقتم  یلیخ...بله :( گفتم میایرفتار کنم که متعجب به نظر ن يطور

بله :( و خواست از کنارم بگذرد که به احترامش بلند شدم و گفتم...) دنیمصاحبه تون را پسرم انجام م هیبق...

پسر که با  فاتح يبه او دادم و با صدا یپاسخ کوتاه زیکرد و من ن یخداحافظ ياو با تکان دادن سر) حتما...

 زیدر همانحال که خودش پشت م. ردن صداش قصد داشت منو متوجه خودش بکنه به سمت او برگشتمصاف ک

کردم به او نگاه نکنم  یم یسع کهیمن آروم نشستم در حال. نمینشست با اشاره دست از من خواست تا بنش یم

 ینیب. داشت يگردصورت نسبتا . کردم یم یگرفتم و چهره جذاب اورا بررس یاز حافظه کوتاه مدتتم کمک م

به نظر  يجد یلیشدن ابروانش به سمت باال باعث شده بود خ دهیداشت که کش یو ابروان پر و مشک یقلم

 دهیچشمان کش یول دیایشد مصصم تر هم به نظر ب یآنها باعث م یمثلث بایو فرم تقر یگوشت يالبته لبها.  دیایب

 شیاز ب شیکه غرورش را ب يبلند یشانیداده بود که البته در کنار پ صورتشبه  یخاص یرنگش مهربان یو لجن

 يحرفها ادیبه  يلحظه ا ياو را در جمع مثبت بر آورد کردم و برا. آمد یکرد چندان به چشم نم یم دایهو

نظر داشت دور  ریلبم نشست که از چشم فاتح که با دقت مرا ز يرو يخودم و مهسا افتادم و لبخند محو ییایرو

 يزیخواستم بدونم چ زیقبل از هر چ یول... دونمیشما رو نم فیمن هنوز اسم شر.. خانوم...خب :( نماند و گفت

 )شده که باعث لبخند شما شده؟

 ...نه نه اصال-

 دمیصورت شما د يرو يشدم که اشتباها لبخند یینایدچار ضعف ب نقدریمن ا یعنی-

 نیافتادم هم یخاطره شخص هی ادینداشت  یکه علت خاص نهیمنظورم ا)...دستپاچه شده بودم ...(نه -

 سر اصل موضوع میو بر میریکار فاصله بگ طیدر مح یشخص يبهتره از خاطره ها...نطوریکه ا-

، بهم برخورد و اخمهامو توو  یاز کم شتریکم ب کی کهیدوستانه شده بود به طور ریو غ يبه وضوح جد لحنش

 دهدهم کردم و منتظر شدم تا ادامه ب

 زحمت یب یکل یرشته تون خانواده تون و معرف التتونیاسمتون تحص دیخودتون شروع کن یخب اول از معرف-
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 رایپدرم را اخ.رشته عمران  لیفارغ التحص. هستم ییصدرا وایه:( شمرده شمرده گفتم يجد اریبس اریلحن بس با

 )کنم  یم یاز دست دادم و مستقل زندگ

 ر؟یخ ای دیسابقه کار دار و ییچندسالتون خانوم صدرا-

کردم مسئول قسمت  یکار م یشرکت ساختمون کیو هفت سالمه وبله قبال حدود سه سال در  ستیب کینزد-

 کنترل سازه بودم 

 دیشد که کارتونو ترك کرد یچ-

 شرکت تیریبه علت اختالف نظر با مد-

 ؟یسر چ-

 بود يکار-

 دیهم داشت یشخص لیدال ایبود  يصرفا کار-

 جواب براتون مهمه نیا یلیخ دیببخش-

داره  يرفتار يها یژگیو و اتیکنه چه خصوص يقراره با من همکار یخب دوست دارم بدونم که شخص-

 نه؟  ایتونه باعث ترك کارش بشه حق دارم  یم یدوست دارم بدونم چه مسائل

کنم منظورم پدرتونه  يفاتح همکار يراستش من فکر کردم قراره با آقا...من ...خب حق با شماست ...بله -

 .. یول...که به من دادن یطبق شرح شغل

من  متونیسرپرست مستق یول... دییایشرکت در ب نیبهر حال شما قراره به استخدام ا:( و گفت دیحرفم پر انیم

) باعث اخراجتون شد؟ زیچه چ دینگفت:( گفت  یو بعد از مکث دیبعد با نگاه کنجکاوش صورتم را کاو...) هستم 

) د؟یکه اخراج شدم شما چطور متوجه شد ماما من به شما نگفت:( چشمهام از تعجب گرد شد و بالفاصله گفتم 

خب :( دادو گفت رونیب ياز دستپاچه شدنش بود را با نفس بلند یکه حاک یناگهان ینگران کیاحساس کردم 

با ) گهید دیحتما اخراج شد...کنه که  یودش کارشو ول نمخ لیکس به م چیه گهیبازار آشفته کار د يمعلومه تو

) لش؟یو دل:( او با سماجت گفت ...) کردم یشدم خودم اونجارا ترك م ینم اجاگر هم اخر:( گفتم  يلحن سرد

چون هنوز منتظر بود جوابش را بدهم و از رو نرفته بود  یشدم ول رهیو با اعتراض به او خ دمیکش یقینفس عم

جفت چشم مرتب منو تحت نظر داشته باشند و تازه در مورد  هیکار کنم که  یطیت نداشتم توو محدوس:( گفتم

چشمانش رد شد و با  ياز تو يزیآم طنتیاحساس کردم لبخند ش) اشتباهاتشون هم حق به جانب رفتار کنند

مراقب شما  یبه خاطر چ شونیشرکتتون بود درسته؟ ا ریمد يجفت چشم ،چشما هیمنظورتون از :( گفت دیترد
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:( گفتم یحوصلگ یبا ب. زده بود  یگخودش را به خن ای دیفهم یواقعا نم دونمیبا تعجب نگاهش کردم نم) بود؟

معمول بود که آدم  ریکم غ کی. داغ شده است  میکلمات گوشها نیحس کردم موقع گفتن ا) خواستگار من بود 

اجع به خواستگارش حرف بزند بخصوص که قرار باشد آن مرد مرد جوان دارد ر کیکه با  يبرخورد نیدر اول

سماجت  یلیفکر کنم خ:( او ادامه داد. کنم  ییقوا دین انداختم تا تجدییپا یلحظات يسرم را برا. بشود سشیرئ

 .بلند شد  شیفاتح از جا. حرف او زدم دیدر تائ يسرم را باال آوردم و به زور لبخند) کرده که باعث فرار شما شده

بله :( مکث کردم و گفتم  یخاطر کم نیرا نداشتم به هم یسوال نیانتظار چن) د؟یدار لیقصد ادامه تحص:( گفت 

 ) اگه قبول بشم حتما

 د؟یپس دانشگاه شرکت کرد-

 بله منتظر جوابش هستم-

 کهیبه محل کارتون هم نزد دیخوبه اگه همون دانشگاه خودتون قبول بش یلیخ-

 نطورهیبله هم-

:( و گفتم  دمیو با تعجب به سمت او که حاال پشت سر من قرار گرفته بود چرخ رونیدفعه شاخ هام زد ب کی

که دست  دمیبه وضوح د) بهتون گفته باشم ادینم ادمیدرس خوندم  یمن چه دانشگاه دیدون یشما از کجا م

:( گفتم  یمعطل یب) معرفتون گفتن ونهم یول..ول... دیشما نگفت..ش...بله :( پاچه شد و به من ومن افتاد وگفت 

خواد  یم یدونه چه جواب یاو که مشخص بود نم) من کجا درس خوندم  دونهیمن مطمئنم که معرفم نم یول

ندارم  بیگفته و گرنه من مطمئنم که علم وغ یکیحتما  دمیدونم از کجا شن یراستش خودم هم نم:( بده گفت

 هییبه چه معناست کجا وایه یراست...ییصدرا وایخب خانوم ه:( و گفت تنشس شیبعد دو باره سر جا)  میبگذر....

 )اصال؟

 باشه يکرد کنمیفکر م...و آرزوست  دیام يبه معنا-

 اسم را داشت نیکه ا شناختمیرو م ییآقا هیو البته من ... هیاسم نادر یلیخ یبودم ول دهیقبال هم شن-

 به بعد اسم دخترونه است نیکه روم گذاشته شده حاال اگه اسم پسر بوده از ا هیبهرحال اسم-

 درسته ؟ دیحوصله شد یب ادی یبه نظر م-

 وجه چینه به ه-

 کنم یخوام بررس یمسافت م ثیمنزلتون کجاست ؟ از ح... ییخب خانوم صدرا-
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آدرس  قاینکردم که بخوام دق دایپ ییباشم و هنوز جا گهید يجا هیبه فکر  دیبا گهیدو روز د یکیراستش تا -

 سوالتون جواب بدم نیتونم به ا یمتعلق به منه پس نم گهیتا دو روز د تیهم نها یمنزل فعل.بدم

 کیبه محل کارتون هم نزد ينطوریا دیکن دایسکونت پ يبرا یاطراف محل نیهم دیاگه بتون شهیخوب م یلیخ-

 شهیم

 که من استخدام شدم؟ نهیمنظورتون ا-

که  دیدون یحتما م یول میاستخدامتون کن دیبا... دیو سفارش شد یپدر معرف لیشما از طرف وک...آه بله -

 کنه؟ یموضوع ناراحتتون نم نیا... ستیکارتون اصال مرتبط با رشته تون ن

 نباشم کاریکنم ب یم دایپ یکه کار مناسب یدم تا موقع یم حیکه ترج هیجور طمیبهر حال االن شرا-

 دیفکر رفتن هست ومدهیهنوز ن یعنی-

 کنم دایفقط دوست دارم کار مناسب با رشته م را پ قاینه دق -

از  شتریخانومها ب یزندگ فیکه وظا ندهیبه خصوص در آ...ستیرشته اصال مناسب خانومها ن نیا دیکن یفکر نم-

 .دیوقت باش مهین يدنبال کارها ستیبهتر ن... شهیمردها م

وقت نبود که ساعت درست  مهیکه نه تنها ن کردیاستخدام م يکار يخودش مرا برا...تعجب نگاهش کردم  با

لحظه  يبرا یبخوام حت نکهیبدون ا نحالیبا ا. حرف بزنه ينطوریتو نست ا یهم نداشت پس چطور م یحساب

 )و بابت استخدامم ممنون... دیشا:( گفتم  یمعطل یبه حرفاش فکر کنم ب يا

) د؟یاطراف ساکن بش نیهم دیتون یم:( که به چهره داشت گفت  ينه بود و با لبخندرفتارش کامال دوستا حاال

خدا خدا ) خونه یبا بودجه من نم...کنم  یفکر نم یبود ول یشد عال یاگه م:( باال انداختم و گفتم  يمن شانه ا

 انیخواست در جر یبه خرج نده دلم نم يمن کنجکاو یکردم نگه بودجه ت چقدره و راجع به مسائل مال یم

 ینم. به زور سه هزار تومن پول دارم فمیک يوضعم خرابه که االن تو نقدریمن باشه و بفهمه ا ياوضاع ماد

لطف :( ظاهرا او اصال دست بردار نبود و در ادامه حرفش گفت یول. ام خدشه دار شود يخواستم غرور ظاهر

 یرا م یمناسب يمن جا:( به سمتم گرفت و ادامه داد ياو بعد برگه ) دیکن ادداشتیجا  نیشماره تون را ا دیکن

 شیحقوق ماه اول شما پ دیکن ادداشتیشماره حساب هم  هی یراست...شناسم که احتماال به درد شما بخوره

 اغذبعد ک...) دیکن یپر م دیاورد فیفرم هست که فردا که تشر يسر هی....شرکته نیرسم ا نیشود ا یپرداخت م

 دیزنم شا یامروز به شما زنگ م دیمنتظر تماسم باش:(کرد ادامه داد یم یآنرا بررس کهیرا از من گرفت و در حال

فاتح  يآقا یول:( با اعتراض گفتم ) که گفتم را نشونتون بدم يخوام اون مورد یم... گهیدو ساعت د یکی یحت
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 دمیمنهم شن دیبله بله گفت:( فم را تمام کنم و گفتاو نگذاشت حر...) رو ندارم که  نیهمونطور که گفتم امکان ا

که موردنظرمه  ییجا نیعرض کردم ا...که متوجه حرف شما نشده باشم ستمیاستعداد ن یهم ب نقدریا...خانوم

همراهم  دیتون یم...خودتونه  لیم:( ادامه داد. دوستانه شده بود دوباره  ریلحنش به وضوح غ...) مناسب شماست 

مانده بودم ) دیخود دان...اومد یبود که از دست من در حق شما بر م یلطف نیبه هر حال ا... ریخ ای دینو بب دییایب

 یرو بعد از کم نیاز ا. شده بودم  یاز رفتار غرورمآبانه ش عصب یازش ممنون بودم از سمت یاز طرف.  میچه بگو

 رهیخ ينگاهها ریبلند شدم و ز میو از جا)  ستممنتظر تماستون ه...خب از لطفتون هم ممنون اریبس:( تعلل گفتم

 شیبخواد به احترام من بلند شه دستها نکهیبدون ا). سر کار حاضر باشم؟ دیبا یفردا چه ساعت:( و نافذ او گفتم 

کم از حساب کتاب کار  هیکار شما ...دم  یبهتون اطالع م:(گاه چانه اش کرد و گفت هیرا در هم قالب کرد و تک

کار  یمتقاض یاصل طیاز شرا یکیدادند  حیساعتش متفاوته و همونطور که حتما پدر توض...رجهخا يادار يها

 دیدار لیقصد ادامه تحص دمیازتون پرس یوقت....داشته باشه يدر دسترس باشه و وقت آزاد شهیبود که هم نیا

 نیبا ا.  ستیما ن فعبه ن نیکنه و ا یم جادیا تیمحدود يسر کیشما  لیخاطر بود که مسلما تحص نیبه ا

) با اجازه تون ستین يپس اگه امر...خب  اریبس:( تکان دادم و گفتم يسر) موافقم  لیوجود ذاتا با ادامه تحص

 یلیخ. تونم بروم یگفتن را به خود بدهد اشاره کرد که م یزحمت خداحافظ نکهیبدون ا یتکان داد و حت ياوسر

به سمت در رفتم هنوز در را باز  نیمحکم و سنگ ییو با قدمها مکرد یخال نیزم عیحرصم گرفت و حرصم را سر

پاشنه بلند  دیقد مجبور نباش یرفع کوتاه يکه برا دیقد بلند هست نقدریخداروشکر که ا:( نکرده بودم که گفت

 ینم) آوردند یهم دووم نم قهیو کوبنده شما دو دق نیسنگ يقدمها ریجون ز یب يو گرنه پاشنه ها دیبپوش

در را  عیبهش نگاه کردم بعد سر یلحظات يجا خورده بودم فقط برا یبدم از حرفش حساب دیبا یچه جواب مدونست

خواست  یحرفش م نیدونم با ا ینم. داشتم انگار مچم را گرفته باشند یحال خاص. رونیباز کردم و زدم ب

 نکهیا ایهم باطنم ،  هرماکنه چقدر حواس جمعه هم نسبت به ظ میحال نکهیا ایخودش را نشون بده  تیمیصم

 . جسوره ارینداره و بس یانداختن هراس کهیو ت یینشونم بده اگه الزم باشه از رك گو

***** 

دوهفته  یکیدر عرض مدت  رییهمه تغ نیو غم بار من عادت به ا کنواختی یزندگ.چرا خسته بودم دونمینم

آنها  يهر دو یجنس زندگ. فاتح انیآقا ام و ییمدت دو تا مالقات خاص داشتم ؛ دا نیدر عرض ا. نداشت

فاتح چقدر قابل اعتماد  انیآقا نیدونستم ا ینم. داشتم  یبیترس عج. من متفاوت بود یکامال با جنس زندگ

 نیکردم و ا یم یتنها زندگ نکهیبخصوص ا.هم نبودم ینیاصال آدم خوش ب ینبودم ول ییمن دختر ترسو. بودند
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 کی. که تازه قصد داشت دنبال خونه هم برام بگرده دمیجد يکارفرما نیا یدونستند حت یم انمیرا همه اطراف

 کیدرآمد و  نیکار با ا کی. بود  بیعج یلیخ يلطفها در جامعه امروز نیامثال ا. بود  يعاد ریغ طیکم شرا

 نیدر سرزم سیآل(  یسیآل یداشت حساب میانگار زندگ. آمد یم يعاد ریبه نظر غ یدلسوز و همه چ يکارفرما

 کماهی نیماه بهم فرصت فکر کردن داده بود و ا کیسهند فقط  یافتاد که مصطف ادمیناگهان . شدیم) بیعجا

مطمئنم که انها ...افتاده بود یاتفاق ایمنصرف شده بودند  یعنی....از آنها نشده بود يبود و هنوز خبر شدههم تمام 

 یمغزم داشت سوت م!.... رند؟یاز من نگ یباعث شده بود سراغ زیشدند پس چه چ ینم هیقض نیا الیخ یب

 .رقم زده میبرا يزیچه چ ندهیدونستم آ ینم. و اوهام و ترس بود الیپر از فکر و خ...دیکش

موارد فکر  نیزدم و به ا یمقصدم را مشخص کرده باشم فقط قدم م نکهیبدون ا. اومدم رونیدر شرکت که ب از

کار را  نیشدم که ا یکمتر مطمئن م. کردم  یاحساس ترس م شتریکردم ب یفکر م شتریکردم هرچه ب یم

تا  ستادمیا يگوشه ا. مدمدونم چند ساعت قدم زده بودم که از شدت درد کف پا به خودم او ینم. قبول کنم

ردم کم به ساعتم نگاه ک. بودم دهینفهم ریاز مس یچیه. بودم شیتجر يها کینزد. دمیبه کجا رس قایدق نمیبب

اوج گرما  يساعت از پنج بعد ازظهر هم گذشته بود و من توو. اونهم از نوع خالدارش ارمیمانده بودم شاخ در ب

تام  يکارتونها ادی. ستیتازه احساس کردم که اصال حالم خوب ن.بودم  زدهها قدم  وانهیآفتاب ساعتها مثل د ریز

 یکرد و م یپاهاش نگاه م ریبه ز یپرت بشه تازه وقت یگاهپرت کیتام طفلک قرار بود از  یوقت. افتادم  يو جر

حاال . ردک یو سقوط م فتهیب دیکه با دیفهم یم ستین شیپاها ریز يزیهوا برداشته ، و چ يقدم رو نیچند دید

و اوضاع را بر وفق  دمیشرکت بودم و حقوق مناسبم را شن يکه تو یتا وقت. من شده بود  یزندگ نیدرست ع

 ای. کم بو داره هیکار  نیا نمیب یکنم م یحاال که فکر م یپاهام فکر نکرده بودم ول ریاصال به ز دمید یمراد م

 یروز گرم تابستان کیآفتاب وحشتناك  رینبود ز حواسمبه ساعت نگاه نکرده بودم و  یحاال ، تا وقت نیهم یحت

که از شدت گرما  دمیحاال که به ساعتم نگاه کرده بودم فهم یزنم ، احساس گرما نکرده بودم ول یدارم قدم م

 کیرسوندم و با عجله  دونیم يتو یفروش وهیآبم کیبا عجله خودم را به  نرویاز ا. شه یحالم داره بد م

حساب  هیتسو يتمام پولم را برا. از دو هزار تومن نباشه شتریب متشیکردم ق یدعا دعا م دمسفارش دا ریخاکش

آب و برق و گاز و تلفن بهش داده  يبرا یصاحبخونه داده بودم و دو سه روز بعدهم مقدار قابل توجهبه  هیکرا

را از  ریخاکش وانیل یوقت. مانده بود یباق میهزار تومن در کارت بانک ستیکنم به زحمت ب یفکر م. بودم

ته شده بود چون فروشنده با بر افروخ یلیکنم صورتم هم خ یفکر م. دیلرز یفروشنده گرفتم دستهام آشکارا م

من فقط با سر جواب ) دیدار لیهم م يا گهید زیچ:( گفت یبا نگران یرا به دستم داد و حت وانیل یخاص ینگاه
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 نیخودم فکر کردم ا شیکردم و پ یتشکر کوتاه)  ارهیجا م تونوخنکه حال یلیخ:( دادم و او اضافه کرد یمنف

 یم یدنده متفاوت يامروز از کدوم طرف در اومده که آدماش با من مهربون شدند و اوضاع داره رو یآفتاب لعنت

 !چرخه؟

درآوردم و به  بمیرا از ج یبا دستان لرزانم گوش. به صدا در اومد لمینخورده بودم که موبا شتریچند جرعه ب هنوز

 :را زدم callنگاه کردم و دکمه شیشماره نا آشنا

 بله؟-

 ییخانوم صدراسالم -

 سالم ؟؟؟-

 د؟یفاتح هستم خانوم به جا اورد-

 !فاتح؟ يآقا-

 یاز لحن متعجب خودم کم! هیتا مغز نابودم بفهمه ک دیطول کش يا هیثان کیحالم خراب بود چون  واقعا

 دونستمیحاال نم. میکه ما استخدام کرد هیچه خنگ گهید نیکنه ا یخودش فکر م شیحتما پ.  دمیخجالت کش

 پسره؟ ایکدوم فاتح هست ؟ پدره ست 

 عرض کردم فاتح هستم ییخانوم صدرا-

 فاتح يسالم آقا...بله بله -

 ظاهرا دیمنتظر تماسم نبود... رمیگ یگفته بودم که امروز باهاتون تماس م-

 )معلوم شد فاتح پسره( نه بله بودم-

 شما؟ دیخوب-

 کنم یبله فکر م-

 د؟یدار فیاالن منزل تشر-

 هستم رونیب...نه نه  منزل ؟-

 دیالبته اگه هنوز به دنبال خونه هست دیاریب فیتشر گمیکه م یخواستم به ادرس-

 یول...نه ایآنها کار کنم  يخوام برا یمطمئن نبودم که م گهید یبگم کامال دودل بودم حت یدونستم چ ینم

من  ياز خطر حدس و گمان ها ییو تنها یپول یکه خطر ب دمیفهم...افتادم  فمیک يتو يپولها ادی یوقت

 )تو دیبه ام ایخدا:( و گفتم  خوندمزدم و سرم را به سمت امامزاده صالح چر ایدل به در ییجورا کیپس ...شترهیب
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 د؟یگفت يزیچ دمینشن ییخانوم صدرا-

 )نگفتم  يزینه نه چ:( رو با عجله گفتم  نیتو ، از ا دیبه ام ایبلند گفته بودم خدا يبا صدا انگار

 ...اون خونه دیخواه یکه م دیخب خانوم لطفا زودتر جواب بد-

 ام؟یب دیبله کجا با-

 دیداشت کن ادیادرس را -

 بله چشم-

شده و نگه داشتنش برام سخت  نیتکه کاغذ بگردم که احساس کردم سرم سنگ کیبه دنبال  فمیدر ک خواستم

 یولو م نیزم يد و من نشسته بودم و گرنه روبو یصندل زیم یفروش وهیمغازه آب م يخدارا شکر که توو...شده

که مغازه هنوز خلوت بود با  نجااز دستم افتاد و از آ یکه گوش يشده بودم طور جهیبه شدت دچار سر گ. شدم

بودم که حس  یتیدونم در چه وضع ینم دیبلند شد فروشنده به سمت من چرخ میکه از افتادن گوش ییصدا

حتما گرما  دیبخور ریخاکش نیکم از ا هی دیکن یسع:( گه یم یرا به سمتم گرفته و با نگران مینفر گوش هیکردم 

و  جیو در همانحال گ دمینوش يرا با لبم حس کردم و چند جرعه ا یوانیبعد تماس ل) خانوم؟ دیخوب د؟یزده شد

نبودم که  اریهوش نقدریا .کنه یصحبت م یبا نگران یکه فروشنده با کس دمیافتاد شن یم زیم يکه سرم رو جیو

 راحساس کردم مرا مخاطب قرا یبعد از لحظات یول. زد یحرف م هایاز مشتر یکیحتما با . ندیگو یبفهمم چه م

به زحمت تونستم . بلند کنه زیم يکرد سرم را از رو یم یشانه هام حس کردم که سع يدستش را رو. داده 

 . چقدر وحشتزده و نگران بود .چشمهامو باز کنم

 دیبزن یحرف هیتورو خدا  د؟یبهتر د؟یخانوم خوب-

 وانیداد و دوباره ل رونینفسش را ب يبلند يبا صدا) خوبم:( که جوابش را دادم دیدونم چقدر طول کش ینم

نگران :( گفتم  يخفه ا يخوردم و به زحمت با صدا يه اجرع)  دیبخور:( لبم گرفت و گفت  کیرا نزد ریخاکش

گذاشتم و  زیم يرا رو نمیسر سنگ.  شممنتظر پاسخ او با نکهیو بعد بدون ا) چشمامو ببندم دیفقط بذار دینباش

 .دمینفهم يزیچ گرید

به  عیسر یلیخ ینداشتم ول یواضح دیچشمهامو آروم آروم باز کردم هنوز د دمیشن یکه م ینامفهوم يصداها با

ناگهان ترس . حالم به هم خورده بود و از حال رفته بودم  شیتجر دونیم یفروش وهیآوردم که در آب م ادی

نگاه کردم به طور قطع در  افمبا دقت به اطر. حتما مردم دورم جمع شده بودن .شد  رهیبر من چ یبیعج

حرف  یاومد که داشت با کس ادمیزده بود؟ فروشنده به اورژانس زنگ  یعنی. درمانگاه بودم کی ای مارستانیب
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 ییزهایساعات گذشته چه چ یحت ای قیدونستم در دقا ینم نکهیاز ا. زد آره حتما به اورژانس زنگ زده بود یم

. بود یکس یب بیهم از معا نیا. سرم نبود تا ازش سوال کنم يکس هم باال چیه. بر من گذشته کالفه بودم

 یکه از آمپول م ییپر از اشک شد و درست مثل بچه ها میچشمها. دلم به حال خودم سوخت يلحظه ا يبرا

سالها بود که به . انگار دنبال بهانه بودم . دستم افتاد يشد که چشمم به سرم تو ریسراز یاشک وقت نیترسند ا

سرم  يدفعه باال کی بود که يچهره مرد بیعج زیچ یول. نبود یبیعج زیچ نیکردم و ا یم هیگر يا بهانههر 

آوردم که  ادیاو چشمه اشکم خشک شد و تازه به  دنیبا د!!!!! کردیم کاریچ نجایا نیامامزاده صالح ا ای. ظاهر شد

 .سمیدهد را بنو یکه او م یکنم و آدرس دایپ يکاغذ فمیک يخواستم تو یمن م

 ؟ییحالتون بهتره خانوم صدرا-

 يحدودا...آن لحظه من کمتر از پنجاه شده بود  ي ویک يفکر کنم آ.کردم  یمات و مبهوت نگاهش م نطوریهم

 يآمد و رو کتریچطور واکنش نشان دهم که او نزد دیبود که با دهیبه مغزم نرس غامیهنوز پ...! حمار يویک يآ

به  یخاص او نگاه.  رمیفاصله بگ یبه خودم بدهم و کم یکار او باعث شد ناخودگاه تکان نیا. لبه تختم نشست 

کم کم به خودم ) هنوز؟ دیدار جهیاحساس سر گ د؟یبهتر د،یبه دست آورد تونویاریمعلومه هوش:( من کرد و گفت

با من  یتلفن دیشما داشت:( و گفت دیحرفم پر انیم...) من!...شما ؟:( گفتم  یفیضع يمسلط شدم و با صدا

اومد که  يمرد يو در عوض صدا دیشما جوابم را نداد گهیاومد و د ییه صدایدفعه  کیکه  دیکرد یصحبت م

از آشناهاتون خبر بده با  یکیبه  نکهیا يشما بود برا یبعد هم که متوجه گوش.  دیپرس یحال شما را م یبا نگران

بودم و تونستم خودمو  یکیخوش شانس بودم که همون نزد تیمن که پشت خط بودم صحبت کرد و در نها

 یعنیشد  یباورم نم...) میهست شیتجر مارستانیاورژانس ب يتو دینیب یو االنم که م...مبرسون يا قهیپنج دق

 ییتلخ و سرد و تنها يایچه دن!...به داد حال من برسه یکیکه !!!!! وجود نداشت؟ دمیجد يآشناتر از کارفرما

 يبد طیحتما شرا....ممنون یلیخ:( گفتم فتمگر ینگاهم را از او بر م کهیو در حال دمیکش یقینفس عم. داشتم

 طنتیو ش یرکیاز چه بابته با ز قایمن دق یبود نگران دهیاو که انگار فهم... ) حتما مردم جمع شده بودن ....بوده 

کس دور شما  چیاز فروشنده نگران هنوز ه ریخودمو رسوندم که غ عیمن اونقدر سر دیاصال نگران نباش:( گفت

شما  ستیهم راه ن قهیدو دق نیهم که با ماش نجایتا ا:( زد و ادامه داد يا انهیزبعد لبخند مو...) جمع نشده بود

. احساس کردم صورتم قرمز شد و بدنم داغ شد ) . کنم دایپ اجیکه به کمک فروشنده احت دیوزن نداشت نقدریهم ا

کنه و  بغلت دتیجد سیرئمن تصورش هم سخت بود که  يخدا. فکر نکرده بودم  هیقض يجا نیاصال به ا

آزار دهنده  يفکرا:( تابلو شد که او گفت يصورتم به قدر یاحتماال سرخ!!! مارستانیب ارتتیو ب نشیبذاره تو ماش
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نفس  کیو بعد بلند شد ومن تونستم ) تموم شده  باینه؟ سرمتون تقر ایکه حالتون بهتره  دیفقط االن بگ....دینکن

) کشم یسرم را از دستتون م:( شد گفت یخم م کهیرفت و در حال زانمیوبعد به سمت سرم آ. راحت بکشم 

سرم را  کهینگذاشت حرفم را ادامه بدهم و در حال...) پرستار دیبذار...شما نه :( گفتم یبا نگران یمعطل یناگهان ب

 یم یچ.ردم ک نگاهبا تعجب به او !)  ستیپرستار قابل اعتماد ن هیدکتر به اندازه  هی یعنی:( خارج کرد گفت عیسر

! دمیشن یبودم که داشتم اشتباه م جیگ نقدریا یعنی!! آفتاب خورده بود ؟ یک گهید نیکله ا! گفت واسه خودش؟

 يرو اطیرا با احت یکرد و چسب زخم یم زیسوزن را تم يبا الکل وپنبه جا کهیدر حال دیاو که تعجب من را د

داشتم پس هدرش ندادم و تا اونجا که ممکن بود از  ندندرس خو يبرا یمن فرصت خوب:( چسباند گفت یآن م

پدرم :( کارش تموم شده بود به من رو کرد و ادامه داد کهیکرد و در حال یبعد مکث) فرصتهام استفاده کردم 

عالقه  یخودم هم ب...تخصص گرفتم یپس شدم و تو رشته جراح...خواست من پزشک بشم یم شهیهم

دادم و  رییجهتم را تغ عیسر یلیپس خ. کرد یم دایپ اجیکه به کمک من احت بود يکار پدرم طور یول...نبودم

 میچون قراره همکار باش یدونست یم دیبا...را گرفتم  سانسمیهم ل عیرشته صنا يعالوه بر حفظ کار خودم تو

آش  دشواسه خو. ربط درس خونده بود  یچقدر هم ب. دکتر مهندس افتاده بود کیپس سر و کارم با ).  گهید

 کی يمعلوم بود از اون بچه درسخون ها. لحظه چقدر ازش بدم اومد کی يبرا. درست کرده بود يشله قلمکار

 !!!!اه اه.بوده و البته هست یلوس و از خودراض يبعد

 ؟ییخانوم صدرا دیکن یفکر م یبه چ-

 یچیبه ه-

 نه ای دیدار جهیهنوز احساس سر گ دینیو بب دیآروم بلند ش دیکن یخب حاال سع -

در ) کنم بهترم  یفکر م..نه :( به او انداختم و گفتم  یبالش بلند کردم و نشستم نگاه يسرم را از رو یآرام به

خاطر  نیشد به هم یبرطرف م ندهیآ قهیمطمئن بودم ظرف چند دق یحس بودم ول یکرخت و ب یلیواقع خ

او خودم را مرتب  رهیخ ينگاهها ریز کهیحالاومدم و در  نییتخت پا ياز رو یبه آرام. بگم  يزیچ دمیند یلزوم

کس ازش تشکر نکرده بود  چیانگار تا حاال ه) .باعث زحمتتون شدم امروز دیمنو ببخش دیبا:( کردم گفتم یم

 يکنار زیم يام را از رو یدست فیو بعد ک) دیدار اریاخت:( زد که صورتش روشن شد و گفت يچون چنان لبخند

 نقدریحالتون ا دیکن یفکر م:( را به من بدهد گفت فیامد تا ک یسمت تخت م نیبه ا کهیبرداشت و در حال

بعد به ....) کنم بتونم یبله فکر م:( را از او گرفتم و گفتم  فیک) د؟ینیاون خونه را بب دیخوب هست که بخواه

:( گفت ددا یم يزیش خبر از چ یو بعد انگار شم پزشک ستیمرا نگر یچهره مردانه او نگاه کردم او هم لحظات
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:( منم با عجله گفتم ) فشارتونو چک کنم دیلطفا بگذار دینیبش:( بعد با عجله گفت ) که حالتون خوبه؟ دیمطمئن

 یاو کم) شم یبهتر هم م رونیبرم ب مارستانیب طیمن کامال خوبم البته اگه زودتر از مح ستین یاجینه نه احت

 کیو خودش جلوتر راه افتاد و منهم پشت سرش مثل ....) دیایهمراه من ب.. خب اریبس:( فکر کرد و بعد گفت 

آزاردهنده  زیچ کیته دلم  یول. دونم چرا بهش اعتماد کرده بودم ینم.دختر خوب و حرف گوش کن راه افتادم

توکل کرده بودم  یفروش وهیآب م يحال از همون لحظه که تو نیبا ا. ترسوند یوجود داشت که منو م يا

چه کنم که هر  یول. که خالفش ثابت شه یراه ادامه بدم تا وقت نیو به ا نمیخوب بب را زیچ داشتم همه میتصم

کنه  تمیهم نداشتم که راه و چاه را بهم نشون بده و در مواقع لزوم حما يبزرگتر. کردم دلم آروم نبود  یکار م

 . یزندگ يبرا یمناسب يدختر تنها بودم که نه کار داشت نه جا کی.

 دیسوار ش دییبفرما-

 رهیبه دستگ دمیترس یانگار م. مردد بودم  یکم. روبروم بود ییبلند مدل باال یشاست نیماش.خودم اومدم  به

 طیخ یشه و حساب یباز نم ينطوریمدل باالست که درش ا نقدریوقت بفهم که ا کیدست بزنم و  نیماش يها

 نمیتکان دادم و بدن سنگ يسر) ؟ییدراخانوم ص دیچرا معطل:( او سوار شد و از داخل در را باز کرد و گفت. شوم

 .و سوار شدم دمیرا باال کش

ساعت  کیغروب شده بود و تا . انداختم و بالفاصله با تعجب به آسمون نگاه کردم نیبه ساعت ماش ینگاه-

من دکتر فاتح انگار متوجه تعجب . سرعت گذشته باشه نیشد زمان به ا یباورم نم. شد یم کیهوا تار گهید

ساعت  کیهمون سرمتون ...دیایبتا سرحال  دیطول کش....حالتون اصال خوب نبود  دیتعجب نکن:( شده بود گفت

 ...)دیطول کش شتریب دمیشا میو ن

 بله متوجه ام-

 د؟یچه به روز خودتون آورد قایدق دیاز دفتر خارج شد نکهیخوام بپرسم بعد از ا یم-

:( به من کرد و دوباره گفت ییکرد نگاه گذرا یم یبا آرامش رانندگ کهیبه او انداختم او هم در حال یکوتاه نگاه

 )د؟یکجا بود د؟یگرما زده شد نطوریکه ا دیبه روز خودتون آورد یواقعا چ

 یشدم حتما م مونیحرف پش نیبعد بالفاصله از گفتن ا) زدم یداشتم قدم م:( گفتم یجون یب يبا صدا-

تمام  مهیاو حرف مرا ن...) کار... یعنی...نه :( اضافه کردم نرویاز ا. رباره علتش سماجت به خرج بده خواست د

 :زد که چهارشاخ ماندم یحرف یگذاشت و با لحن خاص و معترض
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 تیمهرداد هدا يو خواستگار دتونیمحل کار جد نیب دی؟ حتما داشت دیکرد یو فکر م دیزد یقدم م دیداشت-

 درسته؟...دیکرد یم نیسبک سنگ

را از کجا  تیمهرداد هدا ؟یچ یعنی:( جمع کنم و بگم رومویفقط تونستم ن. بدم  یدونستم چه جواب ینم واقعا

با ....) کردم یم قیشما تحق يراجع به صحت گفته ها دیمعلومه با:( خونسرد گفت یلیاو هم خ) د؟یشناسیم

 یهم راجع به مسائل خصوص یاحتبا چه وق! ر احمقمردك حرص درآ. شهیرا برگردوندم سمت ش میرو یناراحت

 یکنم که حد و حدود خودش را بفهمه ول شیحال يلحظه دلم خواست با لحن بد کی يزنه برا یمن حرف م

انداختم  نییسرم مونده بود افتادم و سرم را پا يبرده بود و باال مارستانیکه در حقم کرده بود و منو ب یلطف ادی

  دیخار یاو انگار تنش م یلنزنم و یآروم شوم و حرف یتا بلکه کم

 يمرد نیواقعا چرا چن....ومدیم یکردم به نظرم مرد معقول یصحبت م تیهدا يمن با آقا یوقت ییخانوم صدرا-

 شما بشه؟ یباعث ناراحت دیبا

ش حرف راجع به شهیم... هیشخص یلیمسائل خ نیا:( کردم بر خودم مسلط باشم گفتم یم یسع کهیحال در

 یکنم قصدم فضول دایخواستم راجع به شما شناخت پ یصرفا م....شهیالبته م:( گفت یساختگ يبا خونسرد) مینزن

 )نبود

 !به شما بده یحیتونه اطالعات صح یزخم خورده نم سیرئ هی دیمطمئن باش یمتوجه ام ول-

 یشنون در واقع زخم یکه جواب رد م ییمردا یعنی! زخم خورده : ( و گفت دیبلند خند يبا صدا ناگهان

خجالت  یهم حساب یرفتم از طرف یداشتم از کوره در م گهید) د؟یحاال چرا بهش جواب رد داد....جالبه....شدن

) فاتح يآقا میبحث بگذر نیاز ا:( تمگف یرو به آروم نیزد از ا یمسائل با من حرف م نیزده بودم که راجع به ا

 يمآبانه ا سیبحث را عوض کرد و با لحن رئ عیساب کار دست فاتح اومد و سربود که انگار ح يلحنم طور

 يکارها جهیبه خطر بندازن و در نت شونویمن دوست ندارم کارمندام خودشونو به دردسر بندازن و سالمت:( گفت

 نیآخر نی، ا میکه به خونه موردنظر برس یتا موقع)...دیخودتون باش متمواظب سال شتریب... فتهیشرکت عقب ب

 .بود که رد و بدل شد يجمله ا

***** 

تمام جسارتم را جمع کردم و  نرویاز ا ستیمن ن ییخونه کامال مشهود بود که اصال در حد توانا يمحله و نما از

داشته  یجا با بودجه من هماهنگ نیکنم ا یفاتح فکر نم يآقا:( فاتح زنگ خانه را بزند ، گفتم نکهیقبل از ا

هاج و واج مونده بودم که . نشون نداد یعملعکس ال نیکوچکتر یچون حت دیمنو نشن يانگار اصال صدا!) باشه
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 يخاطر دوباره با صدا نیبه هم. بزنه  دنیتونه مغرور باشه که کامال خودش را به نشن یآدم چقدر م کی

زنگ در را فشرد و با ....) عهده تونم از یفاتح عرض کردم که من نم يآقا:( گفتم  يمحکمتر و رساتر

خانوم  دینکن نیبه شعور من توه:( تمام گذاشت و گفت مهیحرف مرا ن يدرو به من کرد و با لحن سر يخونسرد

لحظه صاحبخانه که حتما از  نیدر هم) دیایشما را درك کنم پس فقط دنبالم ب طیفهمم که شرا یم نقدریمن ا...

 .در را باز کرد یحرف چیه یبود ، ب دهیمهمانانش را د يریتصو فونیآ

خانه  کیدر مجموع .به دنبال او وارد شدم دیاز لحن صحبت او با ترد یوارد شد و من دلخور و عصب فاتح

داشت  یفیرنگ ضع ینارنج يکه تماما از سنگ تراش داده شده که رگه ها دیرس یدو طبقه به نظر م ییالیو

 نکهیکرد با ا یم ییساده در چهار طرف خانه خودنما یلیداشت که خ یدرشت و پهن يساخته شده بود و ستونها

که اطراف پنجره  یچسبان يچکهایبخصوص پ. دیرس یبه نظر م کیو ش لیاص یلیخ یداشت ول يساده ا ينما

مشخص بود نوساز  یبه اصالت خانه که حت شیاز ب شیسمت خانه باال رفته بودند ب کیها را پوشانده بودند و از 

ساختمون درست در  يدرب ورود. خانه بنا نهاده شده نیا ستکه قرنها دیرس یافزودند و به نظر م یاست م

 نگیبه عنوان پارک شتریهم بزرگ نبود و ب یلیکه خ - اطیپله از سطح ح 6-5 لهیمرکز بنا قرار داشت و به وس

ها به رنگ رفلکس  شهیش. کرد یم ییخودنما يا شهیش يگرفت و درب بزرگ فلز یفاصله م -شد یاستفاده م

 يشد هالوژنها یم کیرنگ بود و در آن موقع روز که هوا کم کم تار يقهوه ا زیبدنه در ن وبودند  يقهوه ا

 میبه دنبال فاتح از پله ها باال رفت. خانه روشن بودند به جلوه در افزوده بودند يکه در داخل محوطه ورود يزرد

 دیروشن و سف يقهوه ا کیکه تماما از سرام میو ساده شد کیا شکوچک ام یالب کیو داخل  میو در راگشود

داشته باشد  ينرده ا ایحفاظ  نکهیخورد بدون ا یبه چشم م يگرد يراه پله ها یدو طرف الب. پوشانده شده بود 

به کماالت . شد  یپله ها م تیامر باعث امن نیشد و هم یتر م عیرفت عرض پله ها وس یو هر چه باالتر م

و از راه پله  مینداشت و من همراه فاتح به سمت پله ها رفت یلخورد که آسانسور هم داشته باشد و یخونه م

کردم ساختمان دو  یبر خالف انتظارم که فکر م میدیبه طبقه باال رس چیپ نیبعد از اول میسمت چپ باال رفت

دو در  میبود ستادهیکه ا يو در دو سمت طبقه ا.  دهیتها رسطبقه است متوجه شدم هر دو راه پله به هم و به ان

 . خورد یبه چشم م دیرنگ سف به

 ادیاز واحد ها که دوبلکس هست دو طبقه به نظر م یکیطبقه است اما به خاطر  کیساختمون  نیا -

مت چپ واحد س يواحد دوبلکسه و طبقه دومش تا باال نیا:( اشاره کرد و گفت  یبه واحد سمت راست بعد

 یداشت يپشت بوم کار يزد و گفت اگه رو يبعد لبخند....) طبقه است کیواحد سمت چپ  یول شهیم دهیکش
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با دقت به همه  دونمیوم دیرو گفتم چون عمران خوند نایا...رفت شهیفرار که پشت ساختمونه م يفقط از پله ها

 )دیکن ینگاه م زیچ

با لبخند در را گشود و  يداد و زن الغر اندام مسن و جا افتاده ا ییبزنم درب واحد چپ صدا یحرف نکهیاز ا قبل

برداشت  نطوریاز لحن صحبتش ا) آقا دیخوش اومد یلیخ:( به من کرد و بعد رو به فاتح گفت يا دارانهینگاه خر

ارد بعد در مقابل تعارف او و....)  يتقو خانومسالم :( زد و گفت يفاتح لبخند.  ستیزیچ يشد که خدمتکار یم

 یبه محض ورود م. بود  ییبایو ز کیش اریخانه بس. به دنبال او وارد خانه شدم یمنهم با سالم کوتاه. شد

 دیرس یبه نظر م يمتر 60- 150حدودا ...يریخانه قرار بگ یاصل يتا در فضا ياز سه پله کوتاه باال برو ستیبا

بودم سمت چپ خانه آشپزخانه  دهیکه بسته بودند و من هنوز ند ییاتاق خوابها و درها گرفتنآنهم بدون در نظر 

سمت راست که به شکل . بود بسته بود ییرایکه رو به پذ یسمت یسمت اپن بود ول کیقرار داشت که از  یبزرگ

 يرو برو ينفره ا 12 ينهار خور زیروشن و سرد پر شده بود و م يست مبلمان به رنگها میال بود توسط سه ن

 يفضا هیاز بق رهیدا میتاق ن کیکه توسط  یکوتاه يو در همان سمت راهرو. ن آشپزخانه قرار داشت قسمت اپ

در آن قسمت که محفوظ تر است  سهایخورد که مشخص بود اتاق خوابها و سرو یخانه جدا شده بود به چشم م

 .قرار دارند

 دینیبنش دییبفرما-

بود واضح بود که  دهید میبرا یدونم چه خواب یقرار نداشتم نمالبته من که اصال آروم و .  میدو آرام نشست هر

خانوم کار کنم تا بتوانم از عهده  نیا يقرار بود به عنوان خدمتکار برا دیخانه مناسب بودجه من نبود شا نیا

فاتح مرا به  يصدا. شد یباز نم میسگرمه ها یراحتو نا یدل در دلم نبود و از سردرگم. میخانه برآ نیا هیکرا

 :خود آورد

 نجایهستند و قرار هست ا ییصدرا وایخانوم ه شونیهمونطور که قبال با هاتون صحبت کردم ا يخانوم تقو-

منتظر تولد بچه ش  نروزایو به دخترون که ا دیراحت به شهرستان برو الیبا خ دیتوان یشما هم م...ساکن بشوند

 راحت باشه التونیو خ دیهست برس

 نیا ییخانوم صدرا:( و گفت دیکه رو به من چرخ. کنهیصحبت م یبودم چه خبره و راجع به چ دهیفهمهنوز ن من

و چند  انیم رانیهم به ا یکنند و گهگاه یم یهست خارج از کشور زندگ یجا منزل مادربزرگ منه که دوسال

. کنند  یم یدگیرس نجایبه ا انیم کباریهر جند روز  يکنند و در نبودشون خانوم تقو یسر م نجایهم ا يروز
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 نهیگز نیقبول کنند و شما بهتر نجارویا تیتونند مسئول ینم گهیکه دارند د یبه خاطر مشکالت شونیا یول

 )راحت باشه الشینباشه و هم مادربزرگم خ یساکن بشه تا هم خونه خال نجایتونه در ا یکه م دیهست

 ختهیدونم چهره ام چقدر به هم ر ینم!! اورده بود؟ يداریسرا يمنو برا یعنیاومد  یخونه م در نم يزد یم کارد

:( فرستاد و خودش بلند شد و کنار من نشست و گفت يرا به دنبال کار يبود که با اشاره دست فاتح ، خانوم تقو

 داریسرا نجایا ستیقرار ن....هیخوب یلیخ تیموقع...شما  یفعل طیدر شرا..دیاشتباه نکن يفکرها! يا افهیچه ق نیا

 داریکه به سرا دینیب یپس م...اونجا هم متعلق به مادربزرگمه ... ستین یچون واحد روبرو خال دینگهبان باش ای

 نجایا دیتون یم هیمقدار کرا هیشما با پرداخت ... نیهم...باشه  یفقط دوست نداره خونه ش خال...نداره یاجیاحت

 یبتون یکنیفکر م:( ادامه داد یو بعد از لحظات ندیدر من بب را شیحرفها ریکرد تا تاث یبعد مکث...) دیبش تقرمس

من :( و چون جواب ندادم ادامه داد) ؟...البته شیبدون پول پ یجا پرداخت کن نیاجاره ا يتومن برا300 یماه

 ییجا چیبعالوه ه...باشه کیمحل کارتون نزد ههم ب دیکن دایرا پ یمناسب يکرده باشم تا هم جا یخواستم کمک

مناسبه و از اون گذشته  یلیدختر تنها خ هی يبرا...هیجا منطقه امن نیا...ستیشما مناسب ن يجا برا نیبه اندازه ا

 ينباشه به مرور بو یکه توش زندگ يدارند که خونه ا دهیعق شونیا...کنم  یمن تونستم به مادربزرگم هم لطف

من موافق نبودم  یرا اجاره بدم ول نجاینبودش اخواسته که در  یاز من م شهیخاطر هم نیهم به رهیگیمرگ م

و نه قراره مفت  دیداریسرا نجایراحت باشه که نه ا التونیخ دیتون یو شما م هیخوب تیموقع کنمیحاال فکر م یول

بهر ...خونه براش مهمه نیا يشتر صفاینداره و ب يازین نجایمادربزرگم اصال به پول ا...دیمنت باش ریو ز دینیبش

هنوز  حاتیتوض نهمهیبعد از ا یچرا ول دمینفهم) دیخود دان...کرده باشم یحال من خواستم به هر دو طرف لطف

لطف  هیبه بق نقدریا دیخسته نشد:( گفتم  ينا خواسته با لحن تند بایمحابا و تقر یب نرویحرص داشتم از ا

که  دید نیمصلحت را در ا لیدونم به کدام دل ینم یش گذشت ولاز نگاه يتندبرق  يلحظه ا يبرا!!!) دیدار

شما  يخاونم تقو:( بشنود گفت يکه خانوم تقو يبلند يبلند شد و با صدا عیسر نیبنابرا.  ردیرا نگ هیدنبال قض

وارد  اصلهبالف دهیکش یم کیکه معلوم بود همان گوشه کنارها کش يخانوم تقو) د؟یبرنامه سفر دار یک قایدق

 یفاتح نگاه) تونم برم یامشب هم م یحت...آدم مطمئن هیرو بسپارم دست  نجایا نکهیبه محض ا:( شد و گفت

مستقر  نجایاز فردا صبح ا ییخانوم صدرا... دیشما امشب بر:( کرد و گفت يبه من کرد و دوباره رو به خانوم تقو

شده بودم آمد و  رهیباز به او خ مهین که با دهان نم متبعد به س. بود دهینظر منو نپرس یحت!!! پر رو) شن یم

من :( گفتم تیبا عصبان) هست زیجا همه چ نیا دیداشته باش یاسباب کش ستین اجیکه احت دینیب یم:( گفت 

دم که فردا صبح تمام  یم یبیترت...خب اریبس: ( و گفت  دیکش یقیفاتح نفس عم) .خوام یخودمو م لیوسا
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 نکارویخودم ا:( از کجا نشئت گرفته بودم گفتم  قایدق دونمیبا همان حرص که نم) منتقل بشه نجایتون به ا هیاثاث

 هیتموم شد  تونیکار اسباب کش نکهیبعد از ا:( صورتم چرخاند و بعد گفت ينگاهش را رو یاو مدت) لطفا.. کنمیم

رو  دهایکل دیکامال قفل کرد ارورهد نکهیبعد از ا:( کرد و گفت يبعد رو به خانوم تقو...) دیسر به شرکت بزن

بزنم  یحرف نکهیبدون ا) م؟یبر:( به من کرد و گفت یبعد نگاه) سفر دیبر نکهیقبل از ا دیبد لیامشب بهم تحو

 دمیفهم ینم یداشتم خودم هم به درست یحال خاص....رونیاز آنجا زدم ب ياز خانم تقو یکوتاه یبا خداحافظ

دونست  یفاتح م نکهیاز ا!!! ام کجا؟ یقبل ینیرزمیخونه کجا خونه ز نیا. دار شده بود حهیانگار غرورم جر

خورد بخصوص  یدستش لطف بکنه خون خونمو م ریو خواسته بود به طبقه ز میدار یفاحش یاختالف طبقات

از  ربودم از خودم از فاتح از روزگا یعصب...رمیلطفشو بپذ نکهینداشتم جز ا يچاره ا یفعل طیمن هم در شرا نکهیا

شدم و خودم را  ریسراز نییکردم و با عجله به سمت پا یکیپله ها رو دوتا ..کنم هیخواست گر یدلم م... میزندگ

خواست از  یچه کار کنم دلم م دیدونستم با ینم. شده بود کیهوا کامال تار. رونیرسوندم و زدم ب اطیبه در ح

خونه  نیا يتومن برا صدیس یبا پرداخت ماه... شتمدا يحال بد...فضا فرار کنم اما کجا اما اصال چرا؟ نیا

خواستم به خودم بقبولونم  یم يچه جور ستمین چکسیه نید ریخواستم ادعا کنم که ز یم يچه جور یونیاع

 یشدم به زحمت سع یم وونهیداشتم د...دادم یتومن م 200 یماه نیزم ریمن واسه اون ز!  ستمین داریکه سرا

سرمو  قهیدو دق يمنت داشتم که برا یآغوش ب هیبود کاش مادرم بود کاش  پدرمکاش .نکنم هیکردم گر یم

اگه فردا اون  یتونستم خونه را قبول نکنم ول یبود که م يطور طمیکاش شرا....کنم هیبذارم رو شونه ش و گر

شد را  یم وانت هیبود که خرت و پرتامو که به زور  حیوق نقدریا یکردم جالل ینم هیرا تخل یلعنت نیزم ریز

هم مشت کرده بودم و چشمهامو بسته بودم و  يدستهامو تو...نداشتم  يچاره ا....کنه يزیو آبرور رونیب زهیبر

) ییحالتون خوبه خانوم صدرا:(فاتح منو متوجه او کرد يکنم که صدا یابیکردم اوضاع را مثبت تر ارز یم یسع

جذبه و عمق . چشماش بود يتو یبرق خاص. شد نگاهم به نگاه نگران او قفل.به سمت او برگشتم  عیسر

آرام او باعث شد سرم را به  يصدا یبندازم ول نینتونستم نگاهم را زم يلحظه ا يبود که برا ينگاهش طور

 بندازم ریز

 لطفا دیایهمراه من ب... ییخانوم صدرا-

سرم . شدم نیبه نشانه اطاعت تکان دادم و همرا ه او سوار ماش يلحن کالمش بود که سر يتو یدونم چ ینم

از ضعف خودم متنفر بودم . سوزمیکردم دارم از درون م یروشن بود اما احساس م نیکولر ماش نکهیداغ بود و با ا
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دم بلند پرواز و مغرور بو.شده بود  بمینص تمیبر خالف شخص يا یدختر بودم که زندگ کیمن ...تونستم  یاما نم

 .بود دهیبال و پرم را بر ریاما دست تقد

 با شمام  ؟ییخانوم صدرا ؟ییخانوم صدرا-

بعد ...) خانوم؟  دییکجا:( گفت يا یدونم چند دفعه صدام کرده بود که با لحن شاک ینم دمیسمت او چرخ به

:( دادم و گفتم  تکان يبا عجله سر) حالتون خوبه؟ :( و گفت دینگه داشت و به سمت من چرخ يرا کنار نیماش

اطراف را از  عیبحث را عوض کنم سر نکهیا يابر) ادیبه نظر نم نطوریا:( او که قانع نشده بود گفت) بله بله خوبم

من ....ممنون تینها یکه امروز به شما دادم ب ییاز همه زحمتها:( کجا هستم گفتم دمیفهم ینظر گذراندم و وقت

با عجله خواستم در را باز کنم که او فرزتر از من ) رسونمتون یم:( او بالفاصله گفت ... ) شم  یم ادهیجا پ نیهم

و محل  ادیخواست ب یاصال دلم نم) رسونم یمن خودم شمارو م...شده  کیهوا تار:( زد و گفت اقفل کودك ر

 ) خوام تنها باشم یمن م یول:( گفتم  تیخاطر با قاطع نیبه هم نهیبب مویزندگ

 متاسفم -

 درسته يدونم که چه کار یکنم من خودم بهتر م یخواهش م-

اون موقع شب  ستیکه درست ن دیدون یتا خونه تون چقدر راهه؟ م نجایاز ا دیفکر کرد چیه... دیدون ینه نم-

 تنها باشه ابونیمثل شما تو خ يدختر

 !!!!!خونه من کجاست دیدون یشما از کجا م-

من تا از شما مطمئن نشده باشم ...دمیبه شرکتم راه نم ویمن هر کس د؟یفکر کرد یخانوم واقعا راجع به من چ-

از شما  یسال 7حداقل  ستمیخانوم من بچه ن...قرار بدم  ارتونیتونم خونه مادربزرگمو در اخت یکه نم

 !دینکن نیمن توه تیبه فهم و درا نقدریا...بزرگترم

زد که نه تنها حق را  یحرف م اشیراجع به فضول يجور کیبود  یک گهید نیا. اوردم  یکم م گهید داشتم

طفلک ...آدم کار کنم نیقرار بود با ا یعنی ایخدا يوا...نکردم شرمنده هم بشوم نکارویا نکهیبهش بدم بلکه از ا

 !زنش

 !ییخانوم صدرا دیبه من نگاه نکن ينجوریلطفا ا-

دختر که در جنوب  هیبودم  نیمن هم..امدم  یکنار م تیبا واقع دیخسته شده بودم با...انداختم  ریرا به ز سرم

کنارم رو کردم  شهیدادم و به طرف ش رونینفسم را با صدا ب...کرد یم یزندگ يمتر40 نیزم ریز کی يشهر تو

 ) لطفا دیمنو برسون:( گفتم یفیضع يبا صدا یو به آرام
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 !و اگه نرسونم؟-

به چه . اما لباش نه دیخند یچشمهاش م. با تعجب به سمت او برگشتم!!!! چهارتا نه چهل و دو تا شد چشمهام

 !کهیمرت...مزخرفو شیببند اون ن! هیفکر کرده ک! ذارهیداره سر به سرم م یجرات

 ! لطفا دینش یعصب-

 )خدا رحم کنه:( که من بشنوم اضافه کرد يجور رلبیز بعد

 نیا يزیچ کیواقعا  ایدونستم  یطبقه مرفه معمول بود و من نم يتو یمرئوس سیروابط رئ نجوریا دونمینم

 !وسط غلط بود

 .کرد ادهیکردم درست مقابل خونه م من را پ یرا به حرکت دراورد و همانطور که فکر م نیماش

 ممنون یلیخ-

 کنم یخواهش م-

 خداحافظ-

 ...چند لحظه دیصبر کن ییخانوم صدرا-

 )؟!!!هیدردت چ( بله؟-

 خونه را به دستتون برسونم هم اثاث را براتون جابجا کنن يدایفرستم که هم کل یخاور م کیفردا -

 هیوانت کاف هی-

 یم) ست؟یحالتون خوش ن ای دیخسته ا:( گفت نرویانگار انتظار نداشت بدون مقاومت حرفش را قبول کنم از ا او

 !افتاد متاسفانه دکتره ادمیکه  !به توچه يخواستم بگم مگه تو دکتر

 خسته ام -

 دیایب دیتموم بشه و بتون تونییتا فردا عصر کار جابجا دوارمیام...فرستم  یوانت م هیپس صبح براتون ...باشه -

 ریشب به خ...پس فردا صبح منتظرتون هستم دیخسته بود یحت ایسرکار البته اگه کارتون تموم نشد 

 خداحافظ...ممنونم-

 نیماش يکهایالست شیسا يوارد شدم صدا نکهیبندازم و وارد خانه بشم او هنوز نرفته بود بعد از ا دیکل یوقت تا

 یام نشده بودم که جالل یو اشراف يمتر40هنوز وارد اتاق . که رفته  دمیو وفهم دمیرا شن ابونیآسفالت خ يرو

 شد دایمثل اجل معلق سر و کله ش پ

 دیار یم فیتشر نیماش هیبه به خانوم خانوما هرشب با -
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 .خواست اوق بزنم یفتاد مثل زن سه ماهه دلم م یچشمام بهش م یوقت!!! چندش آور بود چقدر

 یخانوم جالل دیداشت يکار-

آقاهه هم  نیا:( و گفت ستادیپله ا نیآخر يتو نباریشد ا یتعارف وارد خونه م م یخالف دفعات قبل که ب بر

 یپشت چشم) کارتون؟. فرض کرد  شهیهم م نطوریا:( بهش دوختم و گفتم نگاه خسته مو !) البد عموت بود

خونه  نیا دیفردا با...کن یرو خال نجایا میو نقل مجلس مردم نشد ومدهیباال ن يتا گند:( نازك کرد و گفت

دختر  هیبه  یبه راحت....يشما خودت دختر دار:( داشته باشم گفتم يلحن بد نکهیبدون ا) شده باشه هیتخل

 نیمن فردا از ا:( به او مهلت جواب دادن بدهم گفتم نکهیو بعد بدون ا) گرده یتهمت نزن که سمت خودت بر م

حداقل ...شما یهم ارزون میشخص لیاز وسا ریم به غ هیتمام اثاث:( و گفتم تمگرف یمیبعد ناگهان تصم...) رمیجا م

از  چکدومیه یعنی:( ود که چشمهاش برق زد و گفتگدا صفت ب نقدریزنک ا) دیمبله اجاره بد يبه نفر بعد

 ...)؟يبرینم لتویوسا

 برم ینه نم-

 ستیالزمت ن یعنی-

 مال تو و بچه هات ستینه الزمم ن-

 ست؟یکه الزمت ن يریم يمگه کجا دار-

 پولدارم ییخونه همون دا-

خداروشکر که :( بعد به سمت باال رفت و در همانحال گفت!!!...) کلللالیبار:( باال انداخت و گفت  ییوابرو چشم

 )میش یها خالص م هیهمسا ثیاز فردا از شر حرف و حد گهید

کنار همجنس خودمون  یبه آرام میتونست ینم چوقتیما ه... همه زنها يخودم برا يدلم گرفت نه تنها برا چقدر

 هیآخه ...میکرد یخودمون هم به هم رحم نم یا زنها حتم... میطالب آرامش باش گهیهمد يو برا میکن یزندگ

گذشت  یدختر ساده پوش مثل من که صبح تا شب سرکار بود چطور در عرض دو ماه که از فوت پدرش م

هم جنس خودشون تلخ  يرا برا یزنها بودند که زندگ نیهم نکهیمگه نه ا..بشه ثیتونسته بود باعث حرف و حد

زنها به  گهیکردند از سمت د یطرف مردها به ما ظلم م کیبود از  ينجوریما ا آخه چرا جامعه...کردند یم

 ....کردند یخودشون رحم نم

ام شدم  یشخص لیوسا يتنم بود ،مشغول جمع آور يهنوز تو یخسته بودم و آثار گر ما زدگ یلیخ نکهیا با

شده بودم  مونیخونه پش لیاز بردن وسا. شد یساك دست کیچمدان و  کیام به زور  یشخص لیتمام وسا.
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همون !...بذارم  دیسایبا يزنگ زده مو کنار سا خچالیاون خونه بذارم؟  يتخته ها راکجا ریت نیخواستم ا یم.

 یجا بگذارم و زندگ نیرا هم میدیکش نجایکه من و پدرم ا ییو تمام رنجها لشیخونه و وسا نیبهتر که تمام ا

فقط  شهیخواستم شروع کنم به کجا ختم م یکه چشم بسته م يباز نیدونستم آخر ا ینم. شروع کنم يدیجد

 .پدر و پسر فاتح اعتماد کنم نیکه در دلم بر پا بود به ا يخواستم بر خالف ولوله ا یزده بودم و م ایدل را به در

 ظهر بود که وارد شرکت شدم کینزد

 نمیفاتح را بب يخوام آقا یم-

دکتر فاتح گفته بودند  يآقا...دیخوش اومد یلیخ ییبله خانوم صدرا:( فتآورده بود گ ادیکه خوب منو به  یمنش

منتظرتون  شونیا....گم خانوم مهندس یخوش آمد م... دیوستیشرکت پ نیا يکه شما هم به جمع کارمندا

بر  او بلند شد و. خوب را نداشتم  رخوردب نیاصال انتظار ا) دییبهر حال بفرما...دیایهستند البته گفتند غروب م

مانند اتاق  یهشت يکه در فضا یاز اون سه اتاق یکی. کرد ییراهنما يگریخالف تصورم من را به سمت اتاق د

بعد رو به ) هستند ییمهندس صدرا:( و گفت  ستادیبه در زد و بعد خودش کنار ا يتقه ا. فاتح بزرگ قرار داشت

بهم  نقدریکردم ا یکه به عنوان مهندس کار م یشرکت قبل يخندم گرفت تو) سمهند دییبفرما:( من گفت 

 !!گنیم نجایگفتن که ا یمهندس نم

 سالم جناب فاتح-

متوجه  نکهیا يالبته کارمندا برا دیفاتح صدا کن يجناب فاتح پدرم هستند منو همون آقا...ییسالم خانوم صدرا-

 کنند یباشند که کدوم فاتح مد نظره منو دکتر فاتح هم صدا م

 !فتهیخودش یخودراض از

 بله دکتر فاتح-

 !زودتر تموم شده  یلیخ تونیظاهرا کار اسباب کش-

بهم داد  دهارویراننده وانت کل...اوردمیبا خودم ن يا گهید زیچ میشخص لیاز وسا ریزود در واقع من غ یلیبله خ-

ستم وانت را بفرستم خوا یم...ممنون یلیخ...دیهم ازم نگرفت گفت شما حساب کرد هیکرا...و منم تا خونه رسوند

خودش منو  دینکرد و اصرار کرد که شما گفت لراننده قبو یول دیبار بده هیکه کرا دیبره تا مجبور نباش

 بازم ممنون...برسونه

 کنم یخواهش م-
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کارش اشاره کرد و خودش  زیم يبعد با دست به مبل روبرو) دیخوش آمد یلیخ:( بلند شد و گفت  شیاز جا بعد

 یآب م وانهای، درون ل زیم يرو خیاز درون پارچ پر از  کهیو در حال. او نشستم  يمن روبرو. هم آنجا نشست

 يساده با مبلمان کرم سرمه ا یلیبزرگ نبود خ یلیمن فرصت کردم دفتر کارش را از نظر بگذرونم خ ختیر

 یچرم يهایهمراه با صندل شیرنگ با تمام مخلفات رو دیسف یبچو يادار زیشده بود به اضافه دو دست م نیتزئ

پرده اتاق هم به رنگ کرم بود و نور ....بزرگ کنار پنجره که پر از بامبو بود  يا شهیگلدان ش کیو  يسورمه ا

 .افتاد یداخل اتاق م یمناسب

 خانوم مهندس دییبفرما-

 آب را به سمتم گرفت وانیل و

 )دمینوش يرا گرفتم و جرعه ا وانیل( ممنونم -

 نه ؟ ایشده  ختهیحقوقتون به حسابتون ر دینیبب دیچک کرد-

 نکردم نکارویراستش هنوز ا-

 دیکارو انجام بد نیدر اسرع وقت ا-

 بله حتما-

 يسفر کار کیبا  تونیاول کار يشانس بدتون که روزها ایدونم از شانس خوب شماست  ینم ییخانوم صدرا-

 د؟یکه با سفر ندار یمشکل ....شهیشروع م

 !!!)حرف زدن یزده بود توو خط رسم یلیاو هم خ....حرف زدن سخت بود یچقدر رسم( کنم یفکر نم... ریخ -

 کجا؟ دیپرس ینم-

راجع  ياون اخماتو باز کن پسر جان دار( چون پاسپورت ندارم...کنه  یهم فرق نم یلینباشه خ یاگه سفر خارج-

 !!)بابا ژست!!! ت پف کرده افهیسگرمه هات توو همه و ق ينطورینه سفر آخرت که ا یزن یبه مسافرت حرف م

 يهرچه زودتر برا دیبا دیکرد ياداوریپاسپورت را  هیچه خوب شد که قض یول...ستینه نه سفر خارج از کشور ن-

 دیپاسپورتتون اقدام کن

 بله حتما-

 خب خانوم مهندس-
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از رشته م  ریغ یمن در حال حاضر شغل یوقت... هیعنوان شغل هیفا صر یمهندس...مهندس دیبه من نگ شهیم-

 یم یخب صدام کنند چ! حرفو زدم نیا یاصال واسه چ دونمینم( عنوان خطاب بشم نینداره به ا یدارم لزوم

 )شد

که  دیبه من بفهمون دیخواست ییجورا هیشما  ریتفاس نیبا ا:( گفت یسکوت کرد بعد با لحن خاص يلحظه ا او

 هیپزشک شهیجدا از پ يزیچون شغل من در شرکت چ دیمنو دکتر فاتح خطاب کن دیا هم قصد ندارشم

با عجله و با  لیدل نیبه هم. نداشتم يمنظور نیآوردم اصال همچ یداشتم از تعجب شاخ در م!!!) درسته؟...

بعد از ) خانوم میبگذر:( حوصله گفت یب یلیو خ دیحرفم پر انیم....) من اصال...نه نه :( گفتم  یدست پاچگ

را به  ییبرگه ها ز،یم ياوراق رو انیجستجو م ینشست و بعد از لحظات زشیمن بلند شد و پشت م يروبرو

 نیا.... میانجام ده شیدر ک ندهیظرف سه روز آ رارهاست که ق ییکارها ستیل نیا:( سمت من گرفت و گفت

 نهیمن ا يبرنامه ها ریشما به عنوان مد فهیوظ....مع و جور کردهشرکت براتون ج یمنش يخانوم معتمد ستویل

و با توجه به محل قرارها ،زمانشون ،طرف قراردادها، ساعت ورود  دیکارها بد نیبه ا یسرو سامون هیکه 

کارها و  تیدر مورد اولو يکه خانوم معتمد یاطالعات گریو د رهیوغ رهیشام و نهار وغ قتو ش،یخروجمون به ک

 د؟یمتوجه منظورم شد... دیکن میو برنامه منو تنظ دیکارها بده نیبه ا ینظم هی دهیقرار م ارتونیپروژه ها در اخت

) باشه یکنم کار شاق یفکر نم:(  تمبه او نگاه کردم و گف یحق به جانب افهیبا ق) د؟یایاز پسش برب دیکن یفکر م

 !!!!مهندس عمران آپولو هوا کردنه کیواسه  هایمسخره باز نیکرد ا یمردك مسخره فکر م

 !!)ادیساده م يادیبه نظرتون ز:( بهم کرد و گفت يزیتمسخر آم نگاه

که  یبودم با لحن یمنم که اصوال آدم صلح طلب...را از رو بسته بود  ریچه مرگش بودکه شمش ياول کار روز

در ....کارو قبول کنم نیبه هر حال من خودم خواستم که ا:( گر گفتم  زهیتا ست ادیصلح طلبانه به نظر ب شتریب

بود در دست او معلق و معطل  یاتبرگه ها که لحظ) ستیمن هم ن ییخارج از توانا یول ستیتخصص من ن

:( اش جابجا شد و گفت یصندل يرو یاو کم) کنه یکارم شما رو راض دوارمیام:( مانده بود را گرفتم و ادامه دادم

خانوم :(اتاق بود را نشان داد و ادامه داد گریکه در گوشه د يگرید زیو با دست م) کارتون اونجاست  زیم

و ... و...گذاشتند و زتونیم يرو شهیش ریرا براتون نوشتند و ز يضرور ينهاشماره تلف دندیزحمت کش يمعتمد

 يمطابق ساعت کار قایشما دق يساعت کار ستیدر کار ن یتیمامور ایو  يکه سفر يدر حالت عاد نکهیا گهید

هر جا تو ( فکر مسخره و احمقانه از ذهنم گذشت کیلحظه  هی) که من هستم دیهست ییمنه و شما همون جا

 نیا!!!!) داشتم من یچه ذهن منحرف....باشه مثل حموم توالت یخصوص يجا کیاگه  یمنم همونجام حت یاشب
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لحظه  يکه از چشم او هم دور نماند و حرفش را برا نهیوشه لبم بنشگ کیلبخند محو و کوچ کیفکر باعث شد 

متوجه  دمینفهم یول داده يا یکجا چه سوت نهیکرد بب یم یقطع کرد و مطمئنم داشت جمالتش را بررس يا

 یمن صبح ها حدود ساعت هشت سر کارم حاضر م:( نه ، چون با همون لحن سرد و خشکش ادامه داد ایشد 

ات خارج از شرکت نداشته باشم معموال تا دو بعدازظهر شرکتم و بعد از اون از ساعت چهار تا نه شم و اگه مالق

 یبا منش دیشما با....رهیم شیپ نیبرنامه روت هیطبق  زیچ همهکه  هیواسه اوقات نیالبته ا....شب مطب هستم 

 يبرا یبا شما وقت یبا شما هماهنگ باشند و بدون هماهنگ دیبا شونیدر واقع ا دیمطب من هم هماهنگ باش

هم  یپزشک يایخواد از دن یدلم نم یشرکت ول نیمن معطوف شده به هم یکار اصل...اختصاص ندهند تیزیو

انجام  ياز اوقات برا یالبته الزم به ذکره که گاه...هر دو را داشته باشم کنمیم ین خاطر سعیغافل شم به هم

دو جبهه  نیا یو هماهنگ.گذره تا مطب  یم مارستانیوقتم در ب شتریباشم و اصوال ب مارستانیب مجبورم یجراح

 یباال انداختم و ب يشانه ا) ؟!هیا هکار ساد دیکن یهنوزم فکر م:( براندازم کرد و گفت قیبعد دق.......) با شماست

 !)دیبرس تونیشخص یکه به زندگ دیندار یحساب شما اصال وقت نیبا ا:( توجه به سوال مسخره او گفتم

روزها بوده که من تا دو نصفه شب  یلیخ...بود  یبیکه گفتم همه شون تقر ییساعت و برنامه ها نیا تشیواقع-

با ...ندارم میشخص یزندگ يبرا یوقت بایبله من تقر....خونه ساعت سه صبح بوده  دمیرس یداشتم و وقت یجراح

قوا کنم و از عهده کار  دیبدم تا تجد صرا به خودم اختصا ییشده وقتها به زور هم که کنمیم یوجود سع نیا

 امیبرب

به من انداخت که  یاو نگاه خاص) پول؟ يکار کنن؟ فقط برا نقدریا دیچرا آدمها با:( دهنم در رفت و گفتم  از

از  یکیکه نه، قطعا  دیشا... هیسوال خوب:( گفت یدهد و بعد از مکث نسبتا طوالن یم ییچه معنا دمینفهم

.....) و ذالک رهیو غ.....عزت نفس...قدرتمثل  یاحساسات يارضا ياست برا لهیاما پول خودش وس...پوله لشیدال

 يفعال صرفا برا:( گفتم یمعطل یب) د؟یبه دنبال پول هست یچ يشما برا:( بعد به جلو خم شد و ادامه داد

 يتو شهیهم ادمهی یچون از وقت ستمیمن به دنبال پول ن:( گفت زد و یاو لبخند تلخ) ؟یشما چ.....امرارمعاش

جرات نکردم بپرسم .و بعد به فکر فرو رفت) که نداره هیزیبه دنبال چ شهیآدم هم...شده بود ختهیدست و پام ر

پول  يتو نکهیهستند که با وجود ا يادیپولدار ز يآدمها یول:( فقط تونستم بگم دیندار ای دینداشت زیشما چه چ

چهره ش را  تیجذاب دچقدر لبخن...زد  یلبخند کوتاه....) نشدند رابیغلت زدند هنوز هم از پول بدست آوردن س

بلند شم و به  میسرانجام خواستم از جا.نشسته بودم  فیمنهم بالتکل.و دوباره به فکر فرو رفت . کرد یم شتریب

ثابت کنم که عرضه پول در  هیم تا به خودم و بقکرد یسخت کار م لیاوا:( برم که گفت دمیکار جد زیطرف م
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ثابت  انمیرا به خودم و اطراف تمیو موفق....موفق بشم  خودمکم کم که تونستم توو حرفه ...اوردن را دارم

 نکهیا يفقط برا کنمیکار م نطوریهنوزم هم...یخاص لیدل چیکردم بدون ه یطبق عادت کار م گهید...کنم

گذران وقت  گهیجور د هیطفل معصوم خب ...یعجب آدم احمق( خودم فکر کردم شیپ) گذران وقت کرده باشم

محابا بر زبان  یشعر افتادم و ب کیمصرع از  کی ادی...) کنار خانواده ت بچه هات..... یشگرد.. یحیتفر...کن

لب  میتا اومد:( او هم ناغافل ادامه شعر را اومد....) میبر ما خبر از لحظه پرواز نداشت يوا:( اش کردم يجار

خودم را جمع و جور کردم و بعد از  یرنگ صورتم عوض بدل شد و کم) برما يوا....که میدیپر میمعشوقو ببوس

بشه که برامون  ییصرف کارا یکوتاه نیعمر به ا فهیبود که ح نیمنظورم ا:( صدامو صاف کردم گفتم  نکهیا

....) عادت بوده يهمه کارامون از رو میو بفهم میایروز به خودمون ب هینباشه و  نیافتخار آفر ای نیارزش آفر

 !نشستند مثل ما فلسفه ببافند آخه یو مرئوس م سیرئ يتوو کدوم شرکت و اداره ا يوا

 شروع کنم واشی واشیمن کارم را  دیدیفاتح اجازه م يخب آقا-

 نرویاز ا دهیبه من نگاه کرد که مطمئن شدم حرفم را نشن يجور کیچون ...بود  يگرید يحواسش جا انگار

رفتم و پشت آن قرار  زمیمنهم به سمت م. به نشانه توافق تکان داد  يتکرار کردم و او هم سر گرید کباری

هر :( که او گفت. زدم خودیب يندبه سمت او برگشتم و لبخ نرویکردم از ا یاو را حس م نینگاه سنگ. گرفتم 

برگه ها  یبه نشانه تشکر تکان دادم و به بررس يسر...) دیخانوم معتمد بپرس ایاز خودم  دیتون یم دیداشت یسوال

 .مشغول شدم

***** 

که  یکیش یجالباس يبلند شد و کتش را از رو شیبرگه نگذشته بود که فاتح از جا یساعت از بررس کی هنوز

قرار مالقات با  هیساعت سه :( گفت دییپا یبود اورا م یتبود برداشت و در مقابل نگاه من که لحظا زشیکنار م

 میبه نشانه تفه ياست سر یرسان العمن که فکر کردم منظورش اط...) مارکت دارم يشرکت آ یبانیمعاون پشت

با  نرویدارد از ا يگریاو قصد د دمیکه گوشه لب او نشسته بود متعجبم کرد و فهم یلبخند خاص یتکان دادم ول

خب نداره سرکار خانوم، قرار نبود همه :( باال انداخت و گفت ياو شانه ا) خب؟....و...و ... بله :( دمیاستفهام پرس

او ) متوجه ام ...بله بله:( تازه متوجه منظورش شده بودم با عجله بلند شدم و گفتم ) مگه؟ دیجا همراه من باش

از اتاق کارش خارج شد منهم به دنبال او  سیرئ کید با صالبت و بع) لطفا دیایهمراه من ب:( زد و گفت يلبخند

. 

 به خانوم مهندس دیبد لویموبا یلطفا اون گوش يخانوم معتمد-
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خانوم مهندس شماره :( بود به طرفم گرفت و گفت لیموبا یگوش يجعبه که محتو کیبا عجله  يمعتمد خانوم

 ازتونویو مورد ن يضرور يشماره ها نطوریتم همکاغذ نوش هی يهست را براتون تو یگوش نیکه در ا یخط

نه تلفن  دیده انجامخط  نیمربوط به شرکت را با ا يدکتر خواستند که تمام کارها...کردم saveتووش 

کردم و بسته را از او گرفتم و همراه دکتر فاتح  يزد و منهم در مقابل لبخندش تشکر يبعد لبخند...) تونیشخص

خواد  یدلم نم... فتهیب ایلیالزمه که شماره شما دست خ:( گفت میسوار آسانسور شد یوقت. میاز شرکت خارج شد

 . زدم و از لطفش تشکر کردم يلبخند) مهندس انومشماره شمارو داشته باشه خ یهر کس و ناکس

تمام  دیبخوا میو از منش دیبه مطب من زنگ بزن دیاز همون خط جد:( گفت میبشو نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

 نیتازه سوار ماش) بندازه؟ يبه چه روز تویزیو يوقتها نیو ا:( بالفاصله گفتم ) امروز را کنسل کنه  يتهایزیو

خودت ....دیش یسوار کار م دیزود دار یلیخنه خوشم اومد ظاهرا :( گفت یبخش تیکه او با لحن رضا میشده بود

از ...دیدفتر به من داد يکه توو يبا توجه که به برنامه ا:( تکان دادم و گفتم  يسر) کن  دایبراش پ یوقت هی

فکر کنم ... دیقراردادها هست ریدرگ کشنبهیبعد از اون هم تا روز .  دیدار فیتشر شیفردا صبح تا آخر هفته که ک

منم همراه ...دیباشصبح اونجا  ازدهیاز  دیببر فیساعت چهار مطب تشر نکهیا يبه جا ستیبا یروز دوشنبه م

بعد به ...) روو دستمون نمونه يکه کار عقب افتاده ا میکن فیرد يکارها را طور میکنیم یسع يخانوم معتمد

 گهیدعوت کردم که د ارشما را به ک:( نداشت و گفت یظاهرا مخالفت...هینظرش چ نمیسمت او نگاه کردم تا بب

 نیبنابرا) . دیبه صالح من و خودتون عمل کن دیشما مختار...نکنم  دنیو برنامه چ يزیذهنمو مشغول برنامه ر

 لیکردن شماره ها شد به موبا دایکه صرف روشن کردنش و پ یآوردم و بعد از لحظات رونیرا از جعبه ب یگوش

 خودم برنامه یو بعد از معرف دیایدونستم قبل از سه به مطب نم یزنگ زدم چرا که م) يخانوم مظاهر(او  یمنش

 مارانیب یدفترچه مخصوص نوبت ده يو از رو ادیشد که مجبوره به مطب ب یشاک یلیاو هم خ...را به او گفتم 

 ... .کرده و بعد از تماس دوباره توو اون گرما به خونه برگرده دای، شماره تلفنها را پ

 ياالن به شرکت آ:( فتم فاتح گ يبرنامه ها ریبه عنوان مد نرویازا میکجا قراره بر قایدونستم دق ینم هنوز

هتل اشکان قرار دارم قراره سر  يآقا تو نینه نه با ا:( کاره گذاشت و گفت مهیحرف مرا ن...)  ای میر یمارکت م

 )مینه باهم مذاکره کن ای میرمحصوالتمون را به شرکت اونها بسپا یابیبازار نکهیمسئله ا

 م؟یکن یشرکت مذاکره م یبانیپس چرا با معاون پشت-

از اونجا که  یول...خودش در اون شرکت وارد مذاکره بشه يما با همتا یروابط عموم ریبود که مد نیدرستش ا-

بد  میدید...آقا به تهران اومده نیمستقره و ا یشرکت هم در دب نیبا ما داره و ا یلینسبت دور فام کیآقا  نیا
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گنده  يبا آدما بایشک يآقا نیم و به عالوه ایداشته باش يمذاکره کار نکهیهم ا میتازه کن يداریهم د ستین

 ...)ادیبه حساب م یمثبت ازیامت یلیثبات امروز خ یبازار ب يخودش تو نیبازار در ارتباطه و ا

 نینداشتم و اصال هم حوصله ا يمن اصال شم اقتصاد...چقدر کسل کننده یول....قانع کننده بود حاتشیتوض

را به  میکردم رو یضعف م یداشتم از گرسنگ بایتقر کهیدر حال نرویجور مذاکرات و نشست ها را نداشتم از ا

 .غذا دلمو خوش کردم کهیت کیبرگردوندم و به فکر  شهیطرف ش

 دتونیهست که شماره خط جد تیزیبسته کارت و هیداخلش بود  یهمون جعبه که گوش يخانوم مهندس تو-

از اون کارتها را به  یکیکه  شهیجاها الزم م یلیخ...سمتتون در شرکت ، تووش نوشته شده و  لیبا اسم فام

 ...)میافراد مختلف بد

بود و همانطور گه گفته شده بود مشخصات  یکیش تیزیکارت و دمیدقت داخل جعبه را نگاه کردم و آنها را د با

خوبه  یلیخ...بله :( تکان دادم و گفتم يسر. درش نوشته شده بود)البته بدون ذکر نام کوچکم (الزم از من 

 ) ممنون...

 تونیدست فیک يتو دیپس بذار-

 االن نیبله هم-

 دیستیگرسنه ن..ییخانوم مهندس صدرا-

 يتعجب من و خنده ها انیخنده و در م ریدفعه زد ز کیبود که  يدونم نگاهم چه جور یطرفش برگشتم نم به

انگار :( خودش را جمع و جور کرد گفت یکم نکهیو بعد از ا) نداشتم يمنظور...دیببخش:( خودش گفت لیدل یب

 !!!)و من گشنه نباشم؟ مهیدو و ن کهیساعت نزد یکه مرد ناحساب دیداد یبا نگاهتون به من فحش م دیداشت

 )واقعا گرسنه هستم یول...اصال...نه نه:( گفتم  یدستپاچگ با

نداره اگه دو تا  یاشکال... میوقت ندار شتریساعت ب مین یول...گرسنه هستم یلیخودم هم خ...دونمیدونم م یم-

 دم دفعه بعد جبران کنم یقول م... میرینهار بگ يبه جا چیساندو

 !!!)رمیبم دیفقط نذار...ام  یهم راض سیو ساند کیک هیفاتح من به  يآقا:( زدم و گفتم  لبخند

 ادهیفست فود نگه داشت و من خواستم پ نینگفت و مقابل اول يزیچ یمن دوباره اورا به خنده انداخت ول لحن

 )کجا خانوم؟:( گفت تیشوم که با عجله و جد

 ؟یچیفقط چه ساندو رمیبگ چیدو تا ساندو رمیم-

 رمیمن خودم م....کنم  یخواهش م دییبفرما-
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 ..منه که فهیاما دکتر فاتح وظ-

 که دیستیوردست من ن دیهستمن  يبرنامه ها ریشما مد! فه؟یخانوم مهندس کدم وظ-

 اما کارمند شما که هستم-

و من مرد  دیبه هر حال زن هست دیهم که باش یهرچ دینکش شیحرفارو پ نیکنم ا یخانوم خواهش م-

 دیدار لیم یچیچه نوع ساندو دیزحمت بگ یپس ب... کنهیم جابیرو ا ییزایچ هی یتیتفاوت جنس...

خارج  نیاو از ماش) فکر کنم همبرگر بهتر باشه:( کردم ، گفتم یم نشیدر دل تحس کهیکوتاه اومدم و در حال من

 )پس دو تا همبرگر:( شد و گفت

. بود  یواقعا کار سخت ستیتازه آشنا شده و عالوه بر آن ، رئ بهیمرد غر کی يهمبرگز گاز زدن آنهم جلو حاال

تا برسم  دیربع طول کش هی نباریرا بخورم ، ا چمیتا ساندو دیکش یربع طول م هیاگر به طور معمول  کهیبه طور

و  زهیلباسم نر يبودم سس اون رو مواظباز خوردن کالفه شده بودم مرتب  گهید...تازه چیبه وسط ساندو

رنگ و روو  یب یلیم خ افهیق گهیشد د یکه زده بودم هم ،بودم اگه اون پاك م ینگران رژلب کمرنگ نطوریهم

 !شد یم

 د؟یخانوم هنوز تموم نکرد-

را خورده هم نوشابه اش و منتظر به من چشم دوخته با عجله  چشیهم ساندو دمیبه سمتش برگشتم و د یوقت

 )میحرکت کن میتون یم...خورم راستش ینم گهیمن د:( گفتم

 !که دیرا هم نخورد چتونیسوم ساندو کیشما هنوز  یول -

 شدم ریس-

 واقعا؟-

 .نگفت و به راه افتاد يزیچ یباال انداخت که معلوم بود هنوز قانع نشده ول يشانه ا بعد

***** 

هتل  یبه سمت الب کراستیمطابق تصورم . بود کیش اریشده اما بس يبازساز یمیهتل قد کیاشکان  هتل

نمود  یو بلندقامت م کیش اریشش هفت ساله بس ویمرد حدودا س کی. میو فرد موردنظر را مالقات کرد میرفت

 لمیمرد ف شهیهنرپ( اش بود یبلینازك کالرك گ لیسب کردیصورتش جلب توجه م يکه تو يزیچ نیکه اول

و درشت او  یچشمان مشک. کردیم ییبرجسته اش خودنما يکه نازك پشت لبا)..برباد رفته به نام رت باتلر

 .شد دهیدهنده کشآزار  ياش به لبخند يمرا اسکن کرد و لبان قلوه ا يبالفاصله از سر تا پا
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 سالم عرض شد-

فاتح او نگاهش را از  يسرانجام با صدا) بایشک يسالم آقا:( درنگ گفتم یهنوز نگاهش به من بود ب کهییآنجا از

) دکتر جان؟ يچطور:( فشرد گفت یدستان اورا محکم م کهیو درحال دیمن برداشت و به سمت فاتح چرخ يرو

و !) دکتر جان يایکردم تنها م یم فکر:( باالخره ما را به نشستن دعوت کرد و گفت بایزد و شک يفاتح لبخند

 نجاینگاه هر دو معذب شدم که با خودم گفتم من ا ریز نقدریلحظه ا کی يبرا. دینگاه هر دو به سمت من چرخ

 !!!!!آخه کنمیکار م یچ

 یعنی...من ؟ يبرنامه ها رینگفت مددونم چرا  ینم( شرکت هستند يبرنامه ها ریمد ییخانوم مهندس صدرا-

 )دونم  ینم... ای...خواست کالس بذاره ؟ یم

توپه و سرت بدجور شلوغه که به  یانگار کار و بار حساب:( باال انداخت و گفت ییابرو بایزدم و شک یکوتاه لبخند

 عیمعذبم کرد و سر اریبس کهیمن چرخاند به طور يبعد دوباره نگاه خودش را رو!) يکرد دایپ اجیبرنامه احت ریمد

چرخاندم و  يگریسرم را به سمت د...کنم دایتماشا پ يبرا يزیچ يکردم منظره ا ینگاهم را از او برگرفتم و سع

جز  يخواند اما انگار کار ینشسته بود و به ظاهر روزنامه م یالب گریافتاد که سمت د یچشمم به چشم مرد جوان

 .را بر گرداندم  میو رو دمیکش ينفس بلند تیبا عصبان. نگاه کردن به من نداشت

 ؟يدادیم حیرو ترج نجایا ای يراحتر یجان از خودت بگو و کار و بارت؟ دب اوشیس-

به هرحال ...یالبته که دب: ( زد و گفت يکه توسط فاتح مورد خطاب قرار گرفته بود لبخند معنا دار بایشک

و تا دلت بخواد پول  کنندیهمه کار م نهاینش خیش نیلبته اکمتره و ا یلیخ نجایاونجا نسبت به ا يتهایمحدود

 يالبته با توجه به اوضاع اقتصاد....انهیرا بکنند قطب اقتصاد خاورم يریفسقل کشور کو نیکنند تا ا یخرج م

 ...) راکده یحساب يساختمون ساز نیمثال هم...دهیها خواب زنسیاز ب یکم بعض هی یفعل

 نایبه ا ینگاه هیسر فرصت :( روبرو گذاشت و گفت زیم يدر اورد و رو فشیک يکاتالوگ از تو يسر کی فاتح

 ینم... یبهمون کمک کن یابیبازار نهیتوو زم یتون یچقدر م نیبب... میداد شیافزا مونویکم حوزه کار هی...بنداز

آشنا  دمونیجد يها تیبا فعال کیاز نزد وشرکت  يایب یتون یم یاگه وقت داشت یول یهست نجایا یدونم تا ک

 ..)میقرارداد خوب با شرکتتون ببند هی شهیم مینیو بب یبش

 زنم یحتما بهت سر م یباشم ول رانیا یتا ک ستیفعال که معلوم ن-

 ...خب-
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 یحرف چیه یچون هردو ب...مذاکرااااااااااتشون تموم شد یکشک نیسرعت و به هم نیبه هم دیرس ینظر م به

 نیمن ها به هم زنسیب يکار يقرار ها یعنیمتعجب شدم . دادند یم لیبهم تحو يسرکار يفقط لبخندها

 !!!! بود ياریآبدوغ خ

لبخند زدم و دکتر فاتح  هیبه زور ....نایچشون شده ا!!!  بیامام غر ای...هردو شون رو کرده بودند به من  حاال

 یاگر م:( گفتم یمعطل یب!!!) اوه چه لفظ قلم!!!! م؟؟یامروز دار يا گهیقرار مالقات د ایخانوم مهندس آ:( گفت

 لیهنوز جمله قصارمو تکم....) کردم دکتر فا ینم کنسل مارهارویکوتاهه وقت ب نقدریدونستم مالقات امروزتون ا

!!! پس امروز وقتتون آزاده دکتر جان :( حرفم و گفت ونیم دیجفت پا پر یبا خوشحال باینکرده بودم که شک

تو تهران  یگشت هیبعد از مدتها  میریپس م....رفت  یداشت حوصله م سر م گهیچون منم دخوب شد  یلیخ

شده است چون بالفاصله به من  ریفاتح غافلگ دیرس یبه نظر م) دکتر؟ هینظرت چ.... منشام هم مهمون  میبزن

سر دهم که  ینطق کی شیبرنامه ها ریانتظار داشت به عنوان مد دیبود شا یمنظورش چ دمینگاه کرد نفهم

 نجایبود که کار تو ا نیهم نه، منظورش ا دیشود شا بایاز وقت پر دکتر را باشد و باعث رد دعوت شک یحاک

!!!  هینگاه چ نیا یخدا آخه از کجا بفهمم معن يا.....تکون به خودت بده و بلند شو رفع زحمت کن هیتموم شده 

مهندس :( گفت يزیزل زد و بعد با لبخند تمسخر آم هم به من بایشد که شک یمن طوالن ينگاهش رو نقدریا

بدون توجه ) نه؟ ایددر  میبر میاجازه دار دیکن معلوم فشویتکل...فهیما منتظر کسب تکل قیرف نیظاهرا ا ییصدرا

امروز  يکه من اطالع دارم شما برا ییجناب دکتر فاتح تا جا:( با عجله به فاتح گفتم بایبه لحن مسخره شک

که من ازش مطلع  يبرنامه کار ای دیداشته باش یخودتون برنامه شخص نکهیمگر ا دیندار یبعدازظهر برنامه خاص

از خنده او ...دنیگاه مبل انداخت و شروع کرد به خند هیباز کرد و پشت تک نیبا دو دستش را از طرفیشک) ستمین

مگه !!!...ن دهن خوش فرمشو باز کنه حرف بزنه؟خواست او یفاتح نم نیا. شده بودم یعصب یناخواسته کم

 یحساب م نقدریشرکت ا يها هبرنام ریدکتر جان تو از مد:( گفت  دیخند یم کهیاو در حال...دادیمهلت م بایشک

 یچقدر ازش حساب م یو زن گرفت يریزن بگ دیافتاد با ادتیو  يشد رتریپس فردا که پ يبر

مهسا  يریبم.....!!!! پس فرزام فاتح هنوز مجرد بود....شد زیگوشهام ت...مدینفهم.....هههههههووووم!!!)....يبر

حاال انگار دختر ...خب به من چه!!!...مجرد و جذاب سیرئ هی...که گفته بود درست از آب در اومد ییزایهمون چ

 نیانگار ا. بچه گونه خودم خندم گرفت ياز فکرها....فقط منم که از آسمون افتادم...پولدارا قحطه نیا يایتو دن

 هی کنهیو شش هفت سال سن هم ازش گذشته باشه بازم فکر م ستیاگه ب یدختر بودنه که حت یکیژنت تیخاص
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برو برگرد عبد و  یدست بذاره ب یهر ک ينشده و رو دهیکه خوشگل تر از اون آفر هیساله خواستن هدختر هفد

 ....!!!!!شهیم دشیعب

 گم نه؟ یدرست م خانوم مهندس-

 ....اونها پرت شده بود  يکال حواسم از حرفها...گفت  یدرست م ویچ

 د؟یفرمود یچ دیببخش-

  گمیدکترو م-

 يحرفها دیدر تائ يسر یلبخند ساختگ کیبا  نرویهم نداشتم بفهمم از ا يعالقه ا گهیم یدونستم چ ینم اصال

 یرسم مهیجلسه ن کیچهره فاتح به وضوح در هم رفته بود اصال انتظار نداشت در . سر و ته اون تکان دادم  یب

که  گهیوقت د کی يگشت و گذارمون باشه برا رجان قرا بایشک:( گفت نرویمحابا رفتار کند از ا یب بایشک نقدریا

عقب افتاده  يکارها....شرکت میمکارم برگردبه همراه ه دیمن االن با...نداشته باشه  يمالقاتمون جنبه کار

 )دارم يادیز

خواد  یدلم م...هست شهیکار هم:( گفت الیخ یهاست چون ب لهیاز اون بد پ بایشک اوشیبود که س مشخص

:( فاتح با عجله گفت ) تو هم دکتر جان کاراتو بذار واسه فردا...گپ بزنم شتریب کمی مونیمیقد يامشب با آشنا

قبول  گهیبهونه د....گردش میرامشب ب نیپس واجب شد هم:( ول نکرد گهید بایشک) تونم یفردا مسافرم نم

 یم چدونست ینم!!) شهیمعرفت م یب نقدریآخه آدم ا دیدکتر بگ نیبه ا يزیچ هیبابا خانوم مهندس شما ...ستین

جور  هیموقع ها کلمات را  یبعض ومدیبدم م شتریب بایگذشت از مدل حرف زدن شک یم شتریب یبگم هرچ

بند هم  کیبخصوص که ...حتما کوفت کرده يا يزهر مار هیکردم  یکرد که فکر م یکشدار تلفظ م یخاص

 ؟!داشتم  گاهیآخه من ن....درب و داغون بود یچشمش به من فکستن

تا همکارم خانوم مهندس را  رمیپس من م.. جان اوشیخب س اریبس:( فرود آورد و گفت میر تسلفاتح س سرانجام

فاتح ادامه ....شرکت تمام شده  يدونستم ساعت کار یانداختم م یبه ساعتم نگاه) برسونم شرکت و برگردم

عجله همراه ما بلند شد و با لحن  با بایبلند شد که شک شیو از جا) بایدنبالت شک امیم گهیساعت د کی:( داد

انگار فاتح کامال متوجه شده بود  ینشدم ول بایمن اصال متوجه منظور شک) دکتر جان ؟ میداشت:( گفت یمعترض

جو  هیکه توو  يخوا ینم:( دستش را جلو برده بود تا دست بدهد گفت  کهیدر هم رفت و در حال شیچون اخمها

شما ! مهندس :( روشنم کرد بایمتوجه بحث آنها نشده بودم که شک قاینوز دقه!!) رون؟یب میبر يو همکار يکار

تهران  يپس منم برا!!...تازه افتاد...اووووه) ...شما رو به شام دعوت کردم يمن هر دو...حداقل دیبکن یاعتراض هی
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مرتب  ستمواخ یمنم نم...چه بهتر ...خواست من همراهشون باشم یو شام دعوت شده بودم و فاتح نم يگرد

نظر خودمو بخواد منو  نکهیا يکوچولو بهم برخورد که فاتح به جا هیاما ته دلم ...رت باتلر باشم نیا دید ریز

کار  یمن کل...راستش:( با من و من گفتم نرویاز ا...منو کنار گذاشته بود شیپ شیداخل آدم حساب نکرده بود و پ

شرکت االن ...دیارین یلیاسرائ یتو رو خدا بهونه بن:( و گفت اومدحرفم جفت پا  ونیدو باره م...) شرکت دار يتو

 یکار شخص یراستش به جز شرکت من کل:( زدم و گفتم  يلبخند یبا قدردان) شهیم لیتعط يبه زود ای لهیتعط

و دست تنهام که مجبورم دو روزم  ادهیکارهام ز نقدریکردم و هنوز جابجا نشدم ا یدارم تازه امروز اثاث کش

 !!!!یگفت یدست تنها را نم نیا يمرد یم....) تا رمیبگ یخصمر

 خانوم مهندس؟ دیکنیم یمگه شما تنها زندگ-

 )بله:( گفتم  یمعطل یب نرویپرسه از ا یازم م یو مهم یخواست فکر کنه که سوال شخص ینم دلم

انداختم و بدون  ریسرم را به ز عیتابلو که سر نقدریا....کرد ریینگفتم اگه بگم رنگ نگاهش به وضوح تغ دروغ

از کنارش بگذرم که  عیو شتاب گرفتم که سر) خداحافظ:( بدهم با عجله گفتم  یفرصت حرف بایبه شک نکهیا

بود مثال در حد  شتریکم شتابم ب هیاگه  کهیرومو تمام قد سد کرد به طور يجلو رانهیحرکت غافلگ کیدر  بایشک

BMW رسه شتابمون در حد همون  یفقرا وسعمون نم ریون ما فقچ یبهش خورده بودم ول يبد جور

متعجب بهش زل زدم ،با  یخودمو نگه داشتم تا بهش نخورم و با چشمان نکهیبعد از ا...خودمونه يقارقارکها

 دیو دعوتم را رد نک دیکنم به من افتخار بد یمهندس استدعا م انومخ:( گفت يمودبانه ا اریبس اریبس اریلحن بس

 يا) باشه:( اراده گفتم یآب دهنمو قورت دادم ب) دم یقول م...کنم یمنزلتونو جابجا م هیمن خودم شخصا اثاث...

 ...یکشاسباب  يکمکت برا امیخوام ب ینده بگه اال و بال م ریموقع گ کی. بودم  اوردهین یمن که اثاث...خدا

به فاتح کردم که  ينگاه عاجزانه ا... فیم بالتکلمانده بود.فاتح در هم رفت ياخمها یروشن شد ول بایشک چهره

برج زهر مار به من چه ....و رو مو برگردوندم دیکرد رنگم پر یاز برق نگاهش که با خشم به من نگاه م

بعد از  یمیقد يدو تا آشنا ستیحضور من اصال درست ن دمیدیکردم م یفکر م یهم هر چ ییخدا یول..آخه؟

 .معذب شدم یلیفکر خ نیاز ا!!! بزنند و منهم خرمگس معرکه  یخواهند گشت یو م دندیرا د گریمدتها همد

 عوض کنم و بر گردم خدمتتون یتا من با اجازه تون برم لباس دینیبنش دییبفرما-

کت  يبود ؟ اون که تو يا غهیچه ص گهیدونم لباس عوض کردنش د ینم...میو نشست میتکان داد يسر هردو

خواست تنش  یم یچ گهیبود د پیخوشت یبه اندازه کاف شییمویکرم و کراوات ل راهنیو پ شیو شلوار شکالت

 شتریب یو حت یهم به اندازه کاف اوانداخته بود  رینگاه کوتاه به فاتح کردم متفکرانه سرش را به ز کیکنه آخه؟؟ 
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. بودم پیخوشت شیانکوتاه آسم نیآست راهنیو پ یخی نیبا شلوار ج شیاون کت اسپرت سورمه ا ي، تو یاز کاف

شال  کیساده تا سر زانو و  یمشک يمانتو کی.به خودم انداختم چقدر ساده و بدقواره بودم ینگاه یتیبا نارضا

لحظه  کی!...يسورمه ا متیو کفش ساده و ارزون ق فیک کیبا ... رهین تیسرم با شلوار ج يرو يسورمه ا

 !!! هستما ياحساس کردم چه وصله ناجور

 د؟یجور دعوتش را رد کن هی دیتونست ینم-

جا  نطوریاو ا يخودش هم باورش نشد من از صدا کهیخفه و غضبناك فاتح منو از جا پروند به طور يصدا

به مغزم فرصت دادم  یمن که اصال انتظارش را نداشتم کم.من بود  ينگاه متعجب و خشنش هنوز رو. خوردم

من اصال  دیشما که د ه؟یچ رتونمنظو:( با تعجب جواب دادم دمینرس يا جهیکند و چون به نت زیتا حرف اورا آنال

 ) شمیمتوجه رفتارتون نم...خواستم دعوتشون را قبول کنم ینم

 .خانوم دیفعال که قبول کرد-

کم کم احساس ...کرد یم يقل دو قل باز هیاعصابم  يرو واشی واشیکننده او داشت  ریآزاردهنده و تحق لحن

من اصال  یدکتر فاتح ول دیببخش:( گفتم  يبا لحن صلح طلبانه ا نحالیبا ا شمیسرخ م یکردم دارم از ناراحت

 رفتمیپذ شونیاحترام شما و اصرار ا هب دیدعوت جواب مثبت بدم فقط خودتون که شاهد بود نینبودم به ا لیما

!!!! ؟؟!نجایا دیکاره حسن خانوم اصال شما چه!! احترام من ؟:( به من که  دیتوپ ظیو غ تیناگهان با عصبان...) که

اومد چشمام پر از اشک شده بود و صورت  ینم رونینفسم ب یاز شدت ناراحت) دوست اون ؟  ای دیدوست من

با زحمت از ... دمید یگرفت ، را واضح نم یبه خودش م یداشت رنگ نگران کمفاتح که انگار کم  نیخشمگ

کارمند  یحت گهینه د......ام  چکارهیمن ه:( گفتم  ومدیکه به زحمت از گلوم در م ییبلند شدم و با صدا میجا

 تیزیو يرتهاو کا لیکه موبا دیچطور به فکرم رس تیدونم تو اون عصبان ینم) ...دکتر فاتح دیخوش باش.....شما

خر را با تمسخر و دکتر فاتح آ کهیکرد و من در حال یهنوز فاتح گنگ و مات داشت نگاهم م...بدم  لیرا تحو

 کهیبه طور زیم يو کارتها را در آوردم و محکم پرت کردم رو لیموبا میدست فیک يکردم از تو یحرص ادا م

و با عجله بدون  دیحاضر در سالن به سمت ما چرخ يشد همه سرها نیشکست و کارتها پخش زم زیم شهیش

کردم به سمت در  یم يریاشکام جلوگ زشیاز ر يا یبا شدت وصف نشدن کهیبزنم در حال يا گهیحرف د نکهیا

آمد برخورد کردم  یخبر از همه جا خوش و خرم به سمت ما م یکه ب بایهتل رفتم که اتفاقا به شدت هم به شک

چشمام  ریواگ ریتوو اون هاگ!! هم زده بود  یاسپرت پیشرف چه ت یب...دادم مهنکردم و به راهم ادا یتوجه یول

 !!!!!کرد طفلک  ینم یکوتاه شیدزنید فهیبود و توو وظهم دنبال کار خودش 
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***** 

روز  نیفاتح در اول زیآم نیقابل انتظار و توه ریبودم رفتار غ یبود کم خودم فاز منف ختهیاعصابم به هم ر چقدر

ه مقدم چیه یمهسا در خانه ش را باز کرد خودم را داخل خانه انداختم و ب یوقت. نابودم کرده بود گهید يکار

 ....هیگر ریزدم ز

حرف بزن ... ستیدل توو دلم ن نجایا يایم يدار یو گفت يزنگ زد یچت شده آخه؟ از وقت وونه؟یچته تو د-

 شده ؟ شیطور یکس...

هم مونده که بخواد  یخنگ خدا آخه از نسل منقرض شده من مگه کس:( هام گفتم  هیهق هق گر ونیم

 !!!)بشه شیطور

 !هیدردت چ نمیبه صورتت بزن بب یآب هیخب پاشو برو -

 کیبا  دهیرنگ پر!!!.... یخفن افهیچه ق يوا....افتاد نهیچشمم به آ... ییاکراه از جام بلند شدم و رفتم دستشو با

 نیبرام توو ا ادیخواستگار ن ایخدا....هم دماغم و هم چشمام پف کرده بود هیدماغ قرمز که حاال از شدت گر

 !!!حاال ریواگ ریهاگ

دار  حهیجر یهنوز دلم پر بود و غرورم حساب یآرومتر شده بودم ول. به صورتم زدم و به اتاق برگشتم یآب عیسر

 ...گذشتم حاضر نبودم از غرورم بگذرم یم یاز هرچ...شده بود

 ....سرجاش ادیشربتو بخور بذار حالت ب نیا زمیعز ایب-

 شو خودت بخور دلمو زد هیبق ایب.... يهم کرد نشیریچقدر ش...... یمرس-

 .....اخالقت گنده گمیم.... گهیبخور د!!!  يتو چقدر ناز دار-

 .. ستینده مهسا حوصله م سرجاش ن ریگ-

 بده جا بندازم واست-

 و؟یچ-

 ....نه ایشده  یچ یگ یخب حاال م.....گهیحوصله تو د-

با ...کردم فیکامل تعر اتیرا با جزئلحظه  نیمصاحبه تا آخر نیدو ساعت تمام براش از اول ایساعت  کی حدود

و  میشده بود یمیزود با هم صم یلیخ يمدت کوتاه همکار نیا يدوست حمام و گلستانم نبود اما توو نکهیا

و داغون و شکست خورده من ،  ربد افهیحرفام تموم شد بر عکس ق نکهیبعد از ا. بود يدختر قابل اعتماد

 زد یاو برق م يچشمها
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 ؟یکن ینگاه م ينجوری؟ چرا ا هیچ-

 ....شتیغلط نکنم گلوش پ......فاتح مجرده هان  نیا یگفت-

 ...خنده ریزدم ز یحرفش تموم بشه و پق نگذاشتم

 ؟يخند یم یکوفت به چ-

 یکن یفکر م کیو رومانت ییایرو نقدریکه تو ا رونیب دهیکش یروونیش ریتورو از کدوم ز دیمج!....مهسا يرینم-

 ؟یکجا گذاشت اتویفش بلورک...راستشو بگو....

 هیمهندس بشه  نکهیقبل از ا دیدر ضمن مج....دم یم شیدلدار قتیمنو باش که دارم با گفتن حق...بروبابا-

من شد و دنبالم راه  يعاشق صدا هویکه  دمیرقصیخوندم و م یواسه خودم م ایمدت ملوان بود منم داشتم تو در

حاال من  نیبب یول...نبودم  یروونیش ری؟ من ز!يدیفهم...افتاد و مجبور شدم آدم بشم تا بتونم باهاش ازدواج کنم

زده باال و نخواسته تو باهاشون  رتشیشده و رگ غ يبه تو کفر بایشک يفاتح از دست نگاها نیا...گفتم یک

 ....یباش

 نکهیکه زنگ خانه شان به صدا در اومد با فرض ا دمیخند یمهسا م يهایزپردا ایهمچنان داشتم به رو من

با خواهرزاده  نایرفته خونه خواهرش ا ادیم ریامشب د دیمج:( مهسا گفت یسرم انداختم ول يشالم را رو دهیمج

فکر و ذکرش  یدانشگاه شیکه رفت پ خونهیسال بعد را جلو جلو م يداره درسها...کم هیکار کنه  یاضیش ر

 رفت فونیو در همانحال به سمت آ....) کنکور باشه

االن ......بله هستن!!!!.....؟یبا ک....بله....ستنیمهندس خونه ن یول دیبله بله خوب هست.......شما؟........دییبله بفرما-

 فیرتش نجایتا ا دیراحتتر بود الزم نبود زحمت بکش دیگرفت یخب تماس م یول...نییپا انیب گمیم

 .....االن.....بله...بله...دیاریب

به  گشتیبرم یهاج و واج ه افهیصحبتهاش با ق نیکنجکاو شده بودم بخصوص که مهسا هم ب یحساب گهید

گذاشت و در مقابل چشمان  شیرا سر جا فونیسرانجام آ. داد یکرد و سرش را نامفهوم تکان م یمن نگاه م

نکرد  ياریبازم مغزم  یلاسمش به نظرم آشنا اومد و...) بود يعبد يجان آقا وایه:( متعجب و منتظر من گفت

تعجب کردم که  نقدریا...) معرف تو...فاتح  لیوک...يعبد...خنگه:( پر از استفهام من گفت افهیمهسا در مقابل ق....

 .ستادمیسرجام ا خیس

آخر سرهم  يد یزنه جواب نم یزنگ م تیفاتح داره به گوش يدو سه ساعته که آقا گهیبا تو کار داره م-

 يچون خونه ت هم نبود...یکرده هست یکه فکر م ییفرستاده به تنها جا لشویوک
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گذاشته بودمش  لنتیبه مهسا زنگ زدم رو سا نکهیافتادم که بعد از ا میگوش ادی!...چهل تا یشده بود س چشمام

هتل شکستم هم  يکه تو يا شهیش ادی ياو!!!) بود ادینه که زنگ خورم ز( چشمامو ببندم  یکم نیتا توو ماش

هم که به عنوان  یباشه پول ادمی....حتما ....رهیفاتح در به در دنبالمه که حالمو بگ.....يا يزیافتادم چه آبرور

 ...بهش بر گردونم ختهیدستمزد برام ر

 کارت داره یچ نیبب نیی؟برو پا یکن یبر و بر منو نگاه م يطور نیچرا هم-

 نییمبل انداختم و از پله ها به سمت پا يرا رو فمیبرداشتم و ک فمیم را از داخل ک يعجله کارت اعتبار با

 .گهیگرفته بوده د دیرو از کجا داشت حتما از مج نجایآدرس ا يعبد....شدم ریسراز

و کت  به دست داشت یمتیچرم گرانق یدست فیک.بود  ستادهیحدودا پنجاه شصت ساله پشت به درا يآقا کی

 .به تن زین یکیش اریبس یشلوار مشک

 سالم-

 درسته؟ ییخانوم صدرا...دخترم ...سالم -

 بله خودم هستم-

 فاتح يآقا لیهستم وک يعبد-

تو دل  عیها که سر افهیاز اون ق..داشت  یمهربون و معقول و محترم اریبس افهیق..( از مالقاتتون خوشوقت شدم-

 )شندیآدم جا م

 ...گردند یهست که دنبال شما م یدکتر فاتح چند ساعت-

 بود متوجه نشدم لنتیسا يرو میراستش گوش...بله -

 نداره دخترم یاشکال-

 ....دیمتاسفم که شما به زحمت افتاد یلیمن خ-

 یحقوق.... دیبد شونیکارتو به ا نیلطفا ا:( گرفتم و گفتم  يعبد يام را به طرف آقا يبا عجله کارت اعتبار بعد

تومن از حساب را برداشتم که در اسرع وقت بهشون بر  50من فقط ...حسابه نیداخل ا ختندیمن ر يکه برا

رمزم هم ....لطفا دیشما زحمتش را بکش...به حسابشون ختمیر یمن شماره شو ندارم وگرنه پولو م....گردنمیم

خوام حساب باز  یم گهیبانک د هین بره چو دیکارتم بعدا بنداز.... که توش هست نوشتم ياون کاغذ يتو

مهلت حرف زدن به اورا بدهم دو باره به داخل خانه برگشتم  نکهیافتادم و قبل از ا يزیچ ادیبعد ناگهان ...) کنم

 يدهایکل نیا:( زدم گفتم ینفس نفس م کهیرا به سمت او گرفتم و در حال يدیکل تهبرگشتم دس نکهیو بعد ازا
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دو تا ساك و چمدون که هنوز  یکیاز  رینداشتم غ یچندان لیمن وسا...ممنون یلیخ...خانه مادربزرگشونه

دادم  یزدم و مهلت نم یتند تند حرف م....) دیآدرس بفرست نیبرام به هم دیبازشون نکردم و شما زحمت بکش

و بعد از  دستش زل زده بود يتو دیمتفکر به کارت و دسته کل يبا چهره ا يعبد...بنده خدا لب از لب باز کنه 

 )د؟یفاتح کار کن يبا آقا دیخوا ینم گهیشما د یعنی:( من گوش کرد ، گفت يخوب در سکوت به حرفها نکهیا

 و من شرمنده شما شدم متاسفم دیشما معرف من بود نکهیاز ا...يعبد يآقا ریخ-

 ...یول-

هتل را از من  زیپرداختم و خسارت م شیهم در به در دنبال من بودند که خونه و حقوق پ شونیمطمئنا ا-

 ...که  رندیبگ

امشب را که قطعا وبال ...بمونم دیبدم کجا با لیخونه را تحو نکهیاعصابم خورد بود که فکر نکردم بعد از ا نقدریا

افتادم که به خودش  یفاتح م زیآم نیجمله و لحن توه ادی یوقت....فرداها هم خدا بزرگ بود...شدم یمهسا م

حالشو  یخواست حساب یدلم م شدیم مدرگهام منج يصحبت کنه خون تو نطوریداده بود با من ااجازه 

نه ...دم یتومن که برداشتمو پس نم 50اون ...شد یبازم دلم خنک نم...هتل و خودش بده زیخسارت م....رمیبگ

 ...نمیرنگشو نب گهیتونستم کارمو ول کنم و د یفقط م....شدیدلم خنک نم

 د؟ییکجا....با شمام ییمهندس صدرا...ترمدخ....دخترم-

 دییبفرما...دیببخش-

 نندیامشب شما را بب نیخوان هم یم شونیا....عرض کردم-

 ستمین شونیبه مالقات با ا لیبا عرض پوزش من اصال ما-

 اصرار دارند شونیا یول-

 پامو توو اون شرکت بذارم گهید ستمیوجه حاضر ن چیمن به ه یول...منو  دیببخش-

 شما را شام به منزلشون دعوت کردن نه شرکت شونیا-

منم ذوق زده بدو بدو رفتم خونه مرد !!! نه بابا چه غلطا!!!! خونه ش؟!!!! ذوزنقه دمیشا ینه حت..گرد شد چشمام

 کیدلم خنک شد ...حتما برنامه شون بهم خورده شیآخ.....بود بایاون که شام مهمون شک یول!!!! پررو.... بهیغر

 .کم

 !بلللللله؟-

 صرف شام دعوت کردند ياز شما برا شونیعرض کردم ا-
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 اونوقت به چه منظور؟-

 یعذرخواه کنمیفکر م-

 يبعالوه من عالقه ا.... و ...و  دیگیباشه که شما م نطوریکنم ا یفکر هم نم.....امکان نداره! یییییییییییییچ-

 ....گهید ستین ياگه امر...دیمنو ببخش....را مالقات کنم شونیا گهیندارم که د

 رسونم یم شونیمن جواب شمارو به ا... ریخ-

 دیادرس برام بفرست نیچمدون منو به هم دیفقط زحمت بکش....شمیممنون م-

 فکر نکنم کار به اونجاها بکشه یحتما ول-

مبل ولو  يخودم را رو يبا عجله وارد خانه شدم و با نفس بلند....دمیزد که مفهومش را نفهم یبعد لبخند خاص و

 ....کردم

 شد؟ یچ-

 بهت بگم ادیصبر کن مهسا نفسم جا ب-

***** 

تامل  یب.... دمیخارجش کرده بودم ، از جا پر لنتیاز حالت سا يکه بعدازظهر لمیزنگ موبا يبا صدا وحشتزده

که هنوز از شوك  ییابا دست... دونستم کجام و ساعت چنده یبودم نم جیو و جیهنوز گ یول...دکمه کال را زدم 

را  يمرد يرسا يصدا) بله؟:( گفتم يا تهگرف يرا کنار گوشم گرفتم و با صدا یگوش دیلرز یم لمیموبا يصدا

هنوز )....میپرواز دار گهیساعت د کیحدود ....دنبالتون امیم دیحاضر باش گهیساعت د میتا ن:( که گفت دمیشن

خواهش :( گفت يتر میدوباره صدا با لحن مال...گهیکه م هیچ ایور يدر نیو ا ستیصدا متعلق به ک دمینفهم

 نیجل الخالق با ا)....خانوم مهندس گهیساعت د میپس ن.... میزن یراه با هم حرف م يتو...دیحاضر بش کنمیم

افتاده؟  یشده؟ اتفاق یچ:( گرفته گفتم يبا همان صدا.. جا خوردم.... گهیفاتح بود د!!! که من دارم  ییویک يآ

خواست از دلم  یافتاد من قهر کرده بودم و اون م ادمیامد  یمهربان به نظر م یلیصداش خ) ت چنده اصال؟ساع

 دیرس یبه مغزم م یونیدر م یکی يغامهایرفت و پ یتازه داشت قند خونم باال م! ارهیدر ب

 ؟ دکتر فاتح؟ هیچ انیجر-

 د؟ییایهنوز تو عالم خواب و رو ای ستین ادتونی-

 نمیب یاحتماال کابوس دارم م ستمین ایمطمئنم که قطعا تو رو شنومیشما را م يکه دارم صدا ییاز اونجا-

 !!!سمیگفتم به رئ یچ دمیاز خواب پروند و صاف سر جام نشستم و تازه فهم یخنده ش منو حساب کیشل يصدا
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ن همون امروزه و همون اال...؟ شیک میکه قرار بود امروز صبح زود بر ادیم ادتونی....معلومه حالتون بهتره-

 دنبالتون امیم گهیساعت د مین...میپرواز دار يپنج و خورده ا دیبلند ش...چهار صبحه يساعت حدودا...صبح زود 

 یدلم م یلیخ!!...هیعجب آدم....را قطع کرد یبدهم گوش یجواب ایبزنم  یمنتظر باشه من حرف نکهیبعد بدون ا و

و کله  نایدم خونه مهسا ا ادیمطمئن بودم م یول...بخوابم انگار نه انگار رمیخاموش کنم و بگ مویخواست گوش

 ایزد به اون راه؟  یخودشو م ایخوام براش کار کنم  یبود من نم دهیواقعا نفهم....کرد یهمه را زابرا م یصبح

از خود  نقدریاصال ا ایبه من زدند  ییاوردند که چه حرفا یمبارك نم يداشتند که به رو فیاونقدر پررو تشر

از خود  ياز اون آدم پولدارها....چه جور رفتار کنه ردستانشیبود که براش مهم نبود با ز یمتشکر و از خودمرس

داشتم توو  یمن چه مهارت يخدا.....کردند یو فروش نگاه م دیمغرور که به همه به چشم اموال قابل خر یراض

دو تا کفتر عاشق به  نیاز جام بلند شدم و فکر کردم تا ا تیبا عصبان!!! اونهم تا حد انفجار! کردن خودم  یعصبان

سر و صدا  یشازده بمونم و ب نتظرنشدند خودم زودتر حاضر بشم و م داریمهمونشون از خواب ب يخاطر مزاحمتها

کرم به صورتم نزدم فقط  کی یحاضر شدم حت ریالس عیفکر سر نیبا ا....و برگردم رمیحالشو بگ نشیبرم تو ماش

دوختم که حاال از  میو منتظر چشم به گوش دمیو شالم هم را به سر کش دمیدست و رومو شستم و مانتومو پوش

:( برداشتم مویگوش...شد دایساعت سرو کله ش پ میزودتر از ن. بود  لنتیاس يدوباره رو هیشدن بق داریترس ب

با ...رنگ و رو بودم از بس یب.... دمیترس...دم در افتاد یجاکفش نهینگام به آ رونیز در برم با نکهیقبل از ا)...اومدم

رفتم و  نهیرژ برداشتم و دوباره به سمت آ هی فمیک يگذاشته بود رفتم و از تو ارمیکه مهسا در اخت یعجله به اتاق

گرفتم اول  ییرنگ و رو هیبهتر شد ...گونه هام و بادست پخشش کردم يهم رو یو کم دمیلبم مال يرو عیسر

حداقل بچه مردم سنگکوب :( نگاهو به خودم انداختم و گفتم نیمانتوم گذاشتم و آخر بیرژ را تو ج...یصبح

کم  کیدرب گذاشتم تا  يلنگه از کفشم را ال کیپام کردم و  رومهسا ییو بعد دمپا!) ینکنه از ترس کله صبح

چون ...درب آپارتمان بذارم  يلنگه ش را هم دستم گرفتم تا ال کی...ز بمونه و بسته نشه تا برگردم دوبارهبا

 یب يواقعا چه آدما!!! بزنه؟ دیکل هیدوستش  يبرا دیبا دیفهم یمهسا شعور نداشت نم نیواقعا ا( نداشتم دیکل

 يباعث مردم آزار یلیبا سنگ پوش راه پله خ مییبرخورد دمپا يکردم صدا یم یسع کهیدر حال!!!)...يمالحظه ا

هنوز ....در و چارچوبش گذاشتم  نیاروم لنگه کفشم را ب...شدم و درب را باز کردم رینشه ، آروم از پله ها سراز

درست ....صاف نورباالشو انداخته بود تو چشمم هک دمیروشن د يبا چراغها لیاتومب کیتنها ...بود کیهوا تار

به سمتش رفتم و کنار در  اطیبا احت...بلند فاتح نبود یشاست نیقطعا ماش یول هیو چه رنگ هینیچه ماش دمید ینم
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شد و  دهیکش نییعقب پا شهیتعجب کردم فکر کردم که اشتباه اومدم که ش....هیتاکس دمیقرار گرفتم تازه فهم

 دمیرا د تحچهره خندان فا

 ..سوارشو....سالم -

 سالم-

دست دست کردم و چون بر خالف تصورم با  یکم!) گهید دیسوارش دیایب دیچرا معطل:( در را باز کرد و گفت بعد

،  رمیبگ یراننده تاکس يرو يجلو نیتونستم طبق محاسباتم حالشو تو ماش یبود و نم امدهیخودش ن نیماش

:( کوتاه گفت يو بعد از تفکر اختبه ساعتش اند یاو نگاه....) دیش ادهیزحمت چند لحظه پ یشما ب:( گفتم 

 )دیبهتره شما سوار ش

 حیهم توض شونیبه ا...باهاتون صحبت کرده باشه لتونیکنم وک یفکر م...امیمن قصد ندارم همراه شما ب یول-

 دادم

 میکنیبا هم صحبت م دیحاال شما سوارش....گفتند...بله بله -

  امیمن اصال آماده نشدم که بخوام با شما ب....تونم  ینم یول-

او .سر و ضعم که اصال مرتب نبود دکمه هامو هنوز کامل نبسته بودم نطوریاشاره کردم و هم مییدمپا به بعد

راحت تر شد  یکم المیخ نرویاز ا...انگار اصال متعجب نشد و انتظارش را داشت  یگذرا انداخت ول ینگاه

 ر استعفا بدهمسرکا امدهیدهد که هنوز ن یم تینخواهد شد و رضا چمیکه او هم پاپ دمیفهم....

 میجا چند کلمه صحبت کن نیتا هم دیحداقل سوار ش....خب  اریبس-

از  یحرف بهیآدم غر يدفعه جلو هیباشم که  یاز دست شما عصبان نقدریمن ا دیکن یفکر نم ینداره ول يمورد-

 !!دهنم در بره

لطفا ....میدار ییهستند که سالهاست با هم آشنا یراننده آژانس...ستندین بهیهم چندان غر شونیا...ستیمهم ن-

 دیسوار ش

کم  کیتونم دو سه تا کلفت بارش کنم و  یخواد منم م یباال انداختم و فکر کردم حاال که خودش م يا شانه

 کردم و کنار او نشستم یاخم....بدهم نیدار شده ام را تسک حهیغرور جر

را هم که زدم  ینامناسب يقصد هم ندارم حرفا...دونم که رفتار من اصال درست نبود یخانوم مهندس م دینیبب-

 لحظه کنترلم رو از دست دادم کی دیباور کن یکنم ول هیتوج
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به خودتون حق  دیکس و کارم که هر وقت کنترلتونو از دست داد یو ب تیشخص یب نقدریمنم ا دیفکر کرد-

 ....ياونهم درست روز اول کار دیدلتون خواست ، نثار من کن یو هر حرف دیبد

 ستیمهم ن:( در گذاشتم و گفتم  رهیدستگ يدستم را رو) نداشتم  يمنظور دیباور کن:( و گفت دیحرفم پر انیم

مشکل  نقدریرسند ا یخودم که آدماش به زحمت به پنج نفر م يایدن يمن تو....پشت حرفاتون بود يچه منظور

من ....مونه ینم یدارشدم باق حهیرنشستن و وصله زدن به غرور ج يبرا ییجا گهیاشتم و دارم که دو غصه د

من اجازه ....غرورمو...که دارمو حفظ کنم يزیحداقل تنها چ یخودم ول يایدهم برگردم به همون دن یم حیترج

خواد رفتار کنه و بعدش بگه کنترلمو از  یبه اسم مافوقم هر جور دلش م يا گهیدم نه شما و نه هر نامرد د ینم

 دیلرز یکه م ییناخودگاه بغض کردم و با صدا دمیحرفام که رس يجا نیبه ا....) نداشتم يدست دادم و منظور

آدم  گهیصادقانه بگم سالهاست که من د...دیباش گهینفر د هیبهتره شما به دنبال ....فاتح يآقا دینیبب:( ادامه دادم

پس ...نکشه  یودکشدونم که سرانجامم به خ یم دیکار کنم بع يجو نیهمچ ياگه قرار بشه تو... ستمین يشاد

که  یقطره اشک) راه خودمو برم دیبذار...و منو به سالمت ریشما رو به خ...االن وقتشه دیکن یلطف دیخوا یاگه م

بشم که ناگهان  ادهیاز کنم و پزدودم و خواستم در را ب عیرا سر دیگونه ام چک يباالخره با وجود مقاومت من رو

خورده  يدستش به قفل مرکز یلحظه فکر کردم اشتباه کی دمیچرخ هبا تعجب به سمت رانند...درها قفل شد 

 يچشمها...در کار نبوده یاشتباه دمیتازه فهم کیبا عجله زد توو دنده  یو منتظر شدم تا در را باز کنه اما وقت

 ياز رو کهایالست غیج يبا صدا نیماش...وحشتزده ام را به سمت فاتح چرخاندم یکم دیو متعجب و شا سیخ

 .کنده شد نیزم

 !!!!؟ دیکن یکار م یچ-

 ...فرودگاه میگفتم که قراره بر....خانوم مهندس دیکنم آروم باش یخواهش م-

 ) دینگه دار..... امیمگه نگفتم نم:( دمیدادکش تیعصبان با

 یمن قول م... نیفقط هم...مثل شما رو از دست بدم ين قصد ندارم کارمند مستعدم....کنم  یاروم خواهش م-

  کنمیدم خواهش م یقول م...تکرار نشه گهید يرفتار نیدم که چن

را نداشتم  يزیچ نیوحشتزده؟ اصال انتظار چن ایهستم  یناراحت ؟عصبان ایهستم  یعصبان شتریب دمیفهم ینم

 ! دیدزد یرسما داشت منو م...

 !!!يدزد یعنیکار  نیا د؟یبر یمنو م لمیبر خالف م دیکه دار دیشما اصال متوجه هست-

 نیشما مخالفم هم يمن فقط با استعفا.. دیینفرما-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 یمن حت دیبه سر و ضع من نگاه کن...مسافرتو ندارم نیکار بخصوص ا نیا یفاتح من اصال آمادگ يآقا دیببن-

 دیکنم نگه دار یخواهش م...ر خونه را باز گذاشتم من د...ستیهمرام ن فمیک ستیکفش پام ن

!!!  يجد يجد يکبر میتصم کینخواهد کرد  يرییفاتح تغ میمشخص بود تصم یعاجزانه عاجزانه بود ول لحنم

 ریشده بود که غرور منو ز دهیاصال انگار آفر...حرصم گرفته بود  یلیخ....بکنه يکار نیشد چن یاصال باورم نم

 کیمثل ...گذاشت یمن احترام نم نظراتبه حرفها و خواسته و  يزیبود که پش حیوق نقدریچطور ا...پاش بذاره

لگنو نگه دار تا  نیا یلعنت:( گفتم  ادیمنفجر شدم و با فر....شده بودم تیکوره عصبان....کرد یبچه با من رفتار م

به نفع خودتونه که همراه من  دیآروم باش:( و گفت به من انداخت یفاتح نگاه نگران) و داد راه ننداختم غیج

 )گفتم نگه دار.... یبفهم نویا یتون یخوام نم ینم:( زدم  ادیفر تیعصبان مونبا ه.....) دیایب

لحنش ....) گفتم آروم:( نگاهم کرد و گفت ظیبا غ کهیکرد به طور یمن فاتح را هم عصبان ادیانگار فر نباریا

....)  دیبکنم تا شما منو ببخش يمن حاضرم هر کار ندیبب:( ادامه داد. لحظه آروم گرفتم  کی يبود که برا يطور

اما هنوز در قفل بود و از خونه به اندازه  نییپا پرمخواستم ب. را متوقف کند نیبعد به راننده اشاره کرد تا ماش

 يزل زده بود تو میفاتح مستق...بشم مونیبود که بترسم و پش کیو هوا هم هنوز اونقدر تار میدور بود یکاف

 .چشمام

 .تا جبران کنم دیبه من بد گهیفرصت د هیخوام که  یو از شما م...خوام یاز شما معذرت م گهیبار د کیرسما -

لحظه  کی....داد یکه فاتح م یآنهم با حقوق خوب...کارمند که قحط نبود...دمیفهم یهمه اصرار را نم نیا یمعن

شد به  یباعث م یپس چ...نبودم  یکردم چشمش منو گرفته ول یخوشگل بودم حتما فکر م یلیاگه خ...دمیترس

 !بیعج تیوضع نیاصرار داشته باشه اونهم با ا نقدرینگه داشتن من ا

 يشما چه اصرار....شهیم دایکارمند خوب و به قول شما مستعد فراوون پ....فهمم یراستش من اصال شمارو نم-

اومده هنوز اون کارمندو نگه  شیکارمند و مافوقش پ هی نیکه ب ینامناسب يوردابرخ نیبعد از ا دیدار

دنبال کارمند دو روزه ش راه  یسیئر شهیوسطه که باعث م نیا يزیچه چ....ترسونه یاصرار شما منو م....دیدار

 !!!!اونو بدزده یو حت فتهیب

 يگنگ بودم و اشکهام که تند تند رو...داد یمن یداده ها و اطالعات خروج نیمغز من به ا. م گرفته بود  هیگر

 .دونستمینم...عجزم؟  ایحاصل ترسم بود  دیچک یتبدارم م يگونه ها

من فقط خواستم شما رو تو ... دیبد برداشت نکن....ستیدر کار ن یدنیدزد...دینکن هیلطفا گر....کنم  یخواهش م-

که  دمیفهم... شمیاومد پ زایجور چ نیو ا دایشما و کل يبا کارت اعتبار لمیکه وک شبید...عمل انجام شده بگذارم
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کارمند  نیبرگردوندن ا يرا برا یمعقول ریغ يوشهار دیکه با دمیفهم...ساده ست  يدعوا کیتر از  يجد هیقض

 ياصال گانگستر هیقض دیساده ست مطمئن باش یلیخ لیاصرار دارم به دو دل یلیاگه خ...مغرورم امتحان کنم

هم که شده  امیکارو کردم تا ته دن نیبرنجونم و اگه ا لیدل یرو ب یمن عادت ندارم کس نکهیاول ا... ستین

به جناب فاتح  دیبا یمن چه جواب دیکه اگه شما بر دیفکر کرد چیه یدر ثان....ارمیدر ب دلشتا از  رمیدنبالش م

مطالب من به  نیبعالوه همه ا...ون کردم؟من اخراجت ای دیشد که شما استعفا داد یروزه چ هیبزرگ بدم ؟ بگم 

 گهینه هر کس د میگشت یم ادآدم مورد اعتم هیچون دنبال ...شما را استخدام کردم يعبد يآقا لمونیاعتبار وک

 دایپ گهیآدم مناسب د هیو اونور بسپارم که  نوریندارم که بخوام دوباره ماه ها صبر کنم و ا یواقعا وقت.....يا

کردمو بدزدم  دایکه به زحمت پ يمن حاضرم کارمند ،يدزد دیذار یخاطر اگه شما اسمشو م نیبه هم....کنند

 .....وفتهینم براحت باشه که کارام عق المیخ یول

حرفهاش  ریمشخص بود که آرومتر شده ام و تحت تاث... نهیحرفاشو بب ریتا تاث سمیخ يزل زد به چشمها بعد

از ..نه !!! دکتر جوون جذاب پولدار منتشو بکشه و بدزدتش کی ادیبدش م يآخه کدوم خر...قرار گرفته ام

 ...معلوم بود حالم بهتره ومدیذهنم م يکه تو یجفنگ يفکرها

 داشته باشم تا اشتباهم را جبران کنم؟ یفرصت هی دیدیاصال اجازه م د؟ید یبه من حق م-

 یپول یشدم و دوباره با ب یم ادهیردم و پک یکردم؟ قبول نم یم دیچه کار با....شدم رهیدر سکوت به او خ یمدت

و اگه :( گفتم  دیبا ترد...؟...درامد خوب...کار موجه کی....نه  ایکردم  یدست و پنجه نرم م یو آوارگ يکاریو ب

باز شد و فاتح خودش درب سمت  ییدرها با صدا فلبالفاصله ق) ؟یمحب يآقا:( درنگ گفت یاو ب) قبول نکنم؟

زدم  ایدوباره دل به در.بود انیدر جر يو آزاردهنده ا یسکوت طوالن. منو باز کرد و منتظر عکس العمل من شد

هنوز جمله م کامل نشده بود که فاتح ...) فرصت دوباره را داشته باشن هیکنم همه آدما حق  یفکر م:( و گفتم 

حرکت کرد و او با  نیبا اشاره او ماش....ختیر يلحظه دلم هر کی يه برازد ک يو لبخند ستدرب را محکم ب

فروشگاه  هیفروشنده  ياز خانمها یکیاما از  ستمیخانوما اشنا ن قهیمن با سل:( گفت يلحن فوق العاده دوستانه ا

بعالوه ...دیرندا نکاریا يبرا یدونستم که شما وقت یم...صندوق عقبه...براتون ببنده کیچمدون کوچ هیخواستم 

 دیفرودگاه بر میدیرس...و کفش فیدست ک کی نطوریدست مانتو شلوار توشه و هم کیکاور عقب هست که  هی

نرفته  ادمیتا ...اه...دیکن يداریمسافرتتونو خر حتاجیما دیتون یم شیک میدیرس....دینمازخونه و لباساتونو عوض کن

 نیاصال ا....منتظره بود  ریهمه کارهاش غ....کردم  یهاج و اج نگاهش م نطوریمه.....)  تونیکارت بانک نیا...
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 ییکردم به ترسم بها یسکوت کردم و سع یدلم افتاد ول يتو یبیبازم ترس عج...بود  بیعج شیکار همه چ

 .ندهم

***** 

 ینم.....تخت يروخواب داشتم که فقط مانتومو از تنم کندم و خودمو انداختم  يبه اتاقم آنقدر کسر دمیرس یوقت

دونستم کجا هستم و ساعت چنده  ینم یلحظات يچشمهامو باز کردم برا یوقت....نه ای دیدونم سرم به بالش رس

تخت بلند شدم نگاهم را درون  ياز رو.  میشده بود شیک یدنید رهیاومد که اول صبح وارد جز ادمیکم کم .

از  یبیترک...بود انوسیاق اداوریاستفاده کرده بودند که  ییاز رنگها. داشت يفوق العاده ا نیزاید.اتاق گرداندم

به  نیهر دو سبز بودند اما تم رنگ هر کدام فرق داشت کفپوش زم یپرده ها و روتخت....یسبز و آب يرنگها

انداخته  يبود که قبل از خواب به گوشه ا ییهمرنگ مانتو....بود يا روزهیچوب ف سیروبود و س ایدر یرنگ آب

نمازخانه فرودگاه  يتو یوقت.جلوه داشت اریبس يا روزهیف يکه کنار مانتو يدیو کفش و شال سف فیو ک....بودم

 یم باشه ول اندازه یحت ایباشه  یجالب زیداشتم اصال مطمئن نبودم که چ یکاور برم يداشتم لباسارو از تو

در آن لحظه ...پام بود تیمن گرفته بود کامال ف يهم که برا يکفش پاشنه بلند یباورکردنش مشکل بود که حت

 یخودم هم نم.... ردیم بگ هیگذاشت گر یلحظه راحتم نم کیکه  یبیکم مانده بود از شدت تعجب و ترس عج

انگار خودم را سپرده بودم دست .خواستم حرکت کنم یگذارم فقط م یم يناشناخته ا يقدم در چه جا دمیفهم

 .دانستمیچرا ؟ نم..د کرده بودم امواج آب و به فاتح اعتما

جمع و جور کرده  میفروشنده خانم به قول خودش ، برا کیافتاد که فاتح به کمک  یبه چمدان کوچک نگاهم

 ستیبا یکه م يزیهرچ. تخت گذاشتم و به سرعت بازش کردم يو عالقه آنرا برداشتم و رو يبا کنجکاو. بود

 ینفسم به سخت...شده بود رخآنها به شدت س دنیاز د مینگ و رور....باشد آنجا بود یساك مسافرت کیدرون 

ست  کی...ردندانیمثل شانه برس مسواك خم یلیاز وسا!!!!...فاتح نیبود ا حیچقدر وق.....رفت  یم نییباال و پا

و دو ...و  یو آب ییویمیل يکوچک عطر و شامپو و نرم کننده و کرم گرفته تا دو دست تاپ و شلوارك به رنگها

 یدستم گرفتم لرزش دستامو به وضوح م ياونها را تو یوقت......و قرمز یبه رنگ آب!!! ست دخترونه اما ممنوعه

 یو نا ارام شده بود که نم شونیپر نقدریخاطرم ا.....چطور به خودش اجازه داده بود؟ !!!  حیوق يپررو....دمید

به در  يتقه ا انناگه..... بودم تا خجالت زده دهیترس شتریب هگید. چه کار کنم دیتونستم فکر کنم که االن با

 .....دمیخورد و من وحشتزده از جام سه متر پر

 د؟یداریخانوم مهندس ب-
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مردد .از جام بلند شدم و پشت در قرار گرفتم  دیلرز یهنوز دستام م کهیدرحال....یعوض یلعنت....فاتح بود يصدا

کرد باعث شد بالفاصله در را  یزد و مرا صدا م یدوباره او که همزمان به در م يصدا...نه ایبودم در را باز کنم 

 .باز کنم

 ....سال-

 یداخل اتاق گذاشت و با نگران یبکنم سالمشو کامل نداده قدم یمن تعارف نکهیشد که بدون ا یچ دونمینم

 یاز حرفاش سر در نم) ون شده؟مزاحمت یکس:( و گفت دیتمام اتاق را از نظر گذراند و بعد رو به من چرخ عیسر

 یتکان دادم و او قدم نیبه طرف یبه نشانه نف يسر...بودم  اوردهیانگار هنوز قدرت تکلمم را به دست ن...اوردم 

 یچ:(به چشمام زل زده بود گفت  کهیمن قرار گرفت و در حال کیوارد اتاق شد و در را بست و کامال نزد گرید

خودم جا  دنیاز د...دیچرخ نهیحرف ناخودگاه نگاهم به سمت آ نیا دنیبا شن)  ده؟یرنگتون پر نقدریشده ؟ چرا ا

کوتاه سبز روشن که به  نیلباس جذب آست کیبا  دمیخوردم نه تنها رنگ و رو به صورت نداشتم بلکه تازه فهم

از ....ام ستادهیا خیاتاق دربسته س يتو بهیمرد غر يجلو یحجاب چیبدون ه دیرس یم نمیزحمت به کمر شلوار ج

بخصوص اون دو تا ست ...تخت پخش شده  يهمه بدتر چمدون ننگ آورم هم درش بازه و دل و روده ش رو

 يرو عیاز مخلفات ضا ایاز خودم ..دونستم از کجا شروع کنم  یهول شده بودم نم....زد یم غیاز همه ج شتریب

 !!!....تخت؟

چمدان  اتیچطور خودم را به تخت رساندم و محتو دمینفهم..به خشم شده بود  لیتمام ترس و شرمم تبد انگار

ش  نهیس يبه سمت فاتح رفتم و چمدون را محکم تو..به نفس نفس افتاده بودم ...را درونش چپوندم و بستم

راجع  د؟یدیمزخرفاتو واسه من خر نیا یبه چه جرات:( ، گفتم  دمیشن یکه به زحمت خودم م ییکوباندم و با صدا

معلوم بود : منتظر باشم او جوابم را بدهد خودم جلو جلو جوابم را دادم نکهیبعد قبل از ا) د؟یفکر کرد یبه من چ

آب گلوم خشک شده ...تونستم حدس بزنم رنگش هم قرمز شده یصورتم آنقدر داغ شده بود که م....گهید

و کم استعداد نبود که  هوشیب آنقدر...فاتح همچنان مات و مبهوت چمدان در دست به نظاره من نشسته بود...بود

 یظاهرا هم قصد نداشت جواب سوالم را بدهد ول...پس خودش را به اون راه زده بود...بوده ینفهمه منظور من چ

که  بهیمرد غر هی...بره یتو لذت م تیوضع نینگاهش کن داره از ا: بافت یذهن من تند تند داشت جواب را م

 یدختر ب کیبهتر از  یچ....در واقع دیدزد..گوشه کشور کشوند نیترا به ا ختنیو با زبون ر تیصبح با اون وضع

حتما منو با معشوقه ش اشتباه ...کنه  تشیرا نداره که حما یکس ارنیسرش ب ییکه هر بال ریکس و کار و فق

اگه بخواد  نباشم هم....نه ایاهلش هستم  نهیبه من نخ داده بب ينطوریحتما ا...بوده نیحتما منظورش هم...گرفته
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به  لیتبد تیتمام حس عصبان.....کس برسه یهست که بخواد به داد من ب یک..ارهیسرم ب ییتونه هر بال یم

 يوایه....توان نداشتن منو سراپا نگه دارند گهیانگار پاهام د...خودمو باختم..شد  یکس یاحساس عجز و ب

افتاده  ریکرد و به ز یم ینیسرم سنگ....تخت نشستم يآروم رو!..يشد فیخوار و خف هچ نیبب! بدبخت

 بیاما عج..کنم  هیام گر ییتنها يانگار دنبال بهانه بودم تا برا...کامال حضور فاتح را فراموش کرده بودم ...بود

 .شد ینم ریاز چشمانم سراز یبود که اشک

 حالتون خوبه؟-

روح  یبخوام به او نگاه کنم سرد و ب نکهیبدون ا.کنارم نشسته بود یک.او درست کنار گوشم جا خوردم  يصدا از

به ذهنم خطور  يکلمه ا یبزنم ول یکردم حرف یبلند شدم و سع میبعد از جا.....) آقا دیمنو اشتباه گرفت:( گفتم 

خارج  منظور که از اتاق نیبه ا رمیسمت در بگ هفقط تونستم دستم را ب...حرف دلم باشه انگریکرد که ب ینم

تا  دیطول کش یمدت...کنم زینگاهش را آنال طیتوانستم در آن شرا یبه من زل زده بود نم یفاتح طور خاص....شه

که شما  ستین ياصال اون طور هیقض...دیکن یشما اشتباه م:( رفت گفت یبه سمت در م کهیبلند شد و در حال

تمام  مهیآمد و حرف او را ن رونیخشک من ب يبود که از گلو يادیچه فر نیا دونمینم....) طمن فق دیکن یفکر م

شد که حرفم نصفه  یچ ادینم ادمی....) اما ستمین شعوریاما ب ستمیشرف ن یکس هستم اما ب یمن ب:(گذاشت

 یخودم بودم که م ای دیچرخ یسرم م....پرت شدم انگار افتادم  ییشد انگار از جا یانگار درونم خال...ماند

افتاده  یچه اتفاق...دیکش یکردم که کنارم تند تند نفس م یرا حس م یینفسها یاما گرم....دمینفهم...دمیچرخ

به  دمیبود که احساس کردم از پشت افتاده ترس نیآنقدر سرم سنگ یول...چند بار..دمیشن یاسم خودم را م..بود

 .افتاد یچه اتفاق دمیفهمن.....دمیکوتاه کش فیخف غیج کینظرم اومد 

***** 

گم بودند اما من از سر هر  یکیکوچه ها در تار....هراسان و وحشتزده دمیدو یم....دنبالم بودند یکیتار يها هیسا

امدند و با  یها پشت به پشتم م هیزدم و سا ینفس نفس م.... دمیچیپ یم يگرید ابانیکوچه به کوچه و خ

 یخطابم م میمر يوایکه به اسم ه دمیشن یرا م يردبلند م يگاه گاه صدا....خواندند یمرا م ینامفهوم يصداها

در گلو خفه  میصدا...تونستم  یبزنم و مادرم را صدا بزنم اما نم غیخواست ج یو من دلم م...مادرم  میمر...کرد

مرطوب و  واریامدند و من به د یم کتریها نزد هیسا....دمیبه بن بست رس.....کرد یشد و راه نفسم را تنگ م یم

ام تند تند باال و  نهیقفسه س....اشک و عرق بود سیصورتم خ....زدم یبودم و نفس نفس م هداد هیتک یسیخ

 ینم....امدند رونیب یکیها از دل تار هیسا....شد یرفت اما نفسم لحظه به لحظه تنگ تر م یم نییپا
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 کیو نزد کیبه من نزد....که کنار لبش بود یسهند بود با لبخند زشت یمصطف...از آنها  یکیچرا .....شناختمشون

 گهینفسم د...بود؟ لهیم...زد یچوب بود ؟ اسلحه بود؟ چاقو بود؟ برق م.....دستاش بود  يتو يزیچ هی....شد یم

نه :(تونستم با هزار زحمت بگم....سرم خم شده بودند يو دارو دسته ش حاال رو یمصطف....شدیداشت قطع م

بابام  يدستها يخواست تو یو دلم م دمیلرز یهنوز م....که همه را کنار زد و منو بلند کرد یو بعد دست...) سهند

زد و منو  یو اون بال م دمیلرز یبغلش م يافتاد که من تو يمرد يبه چشمها سمینگاه خ....رمیاروم بگ

 !!!!!!فاتح...زدم  غیج...نه....بردیم

لبهام ....از عرق و اشکم نشسته بودند سیصورت خ يام رو آشفته يموها...دمیخودم از خواب پر غیج يصدا با

با ترس به اطرافم نگاه ....بود که احساس کردم زلزله شده است يخشک خشک بود و لرزش بدنم به قدر

او دستش را ....شناختم یبود را نم هکه کنارم نشست يا بهیمرد غر یول....آوردم ادیاتاق را به  عیسر یلیخ...کردم

 میتبش تا ن:( گفت دمشید یبود و تازه م ستادهیتخت ا گریام گذاشت و رو به فاتح که در طرف د یشانیپ يرو

آرامبخشها را به موقع مصرف کنه تا فردا کامال سرحال ...ستین ینگران يجا...ادیم نییکامال پا گهیساعت د

:( کردم کرد و گفت ینگاهش م جیام برداشت و رو به من که هنوز گ یشانیپ يبعد دستاشو از رو....) شهیم

شوك  هیاحتماال به خاطر ..که؟ فشارت باال رفته بود يمواظب خودت باشسابقه فشار خون ندار شتریب....دخترم

زد و  یبه فاتح انداخت و لبخند خاص یبعد نگاه...) تونه آدمو ناکار کنه یم یعصب يشوکها نیا....بوده یعصب

رفته بود  ادشیدست و پاشو گم کرده بود که  نقدریدکتر باشه ا نیت به احواس:( دوباره رو به من ادامه داد

به شانه فاتح زد و از اتاق  یبعد دست....) کرد به همکار روانپزشکش خبر داد یکار خوب یول.......خودش دکتره

نگرانش  يبا چشمها....به سمت فاتح برگشتم....خبرهشده و چه  یبود که چ فتادهیهنوز برام جا ن...خارج شد

برام نمانده بود و  یجون...کنه یدستاش گرفته و داره نوازش م يدستمو تو دمیتازه فهم....دیکاو یصورتم را م

 !!!پررررررروووو....گوشش يخوابوندم تو یم یکیهم  دمیکش یم رونیگرنه هم دستمو ب

 ؟يبهتر-

 ....شده یدونم اصال چ ینم-

باال  یلیفشارت خ....یگ یم ونیو هذ يسوز یتب م يتو يهست که دار یدو ساعت....یدفعه از حال رفت هی-

 گهیدو ساعت د یکی...کرده قیدکتر بهت آرامبخش تزر.......يدید یحتما کابوس م......؟ خدا رحم کرد.. رفته بود

 ....یش یاز خواب بلند م يو بعد با حال بهتر یخواب یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 يماجرا نطوریبودم و هم دهیبود که د یبیمشغول خواب عجهنوز ذهنم  کهیبلند شد و در حال شیاز جا بعد

و رنجور از حال رفته بودم، متوجه فاتح شدم که با  فیدختر ضع کیآوردم که مثل  یم ادیرا به  شیپ یساعات

) ؟يبخور نویو ا یبلند ش یتونیم:(لبه تخت نشست و گفت يکه در دست داشت کنارم رو یآب و قرص یوانیل

وزن داشتم و بدنم به تخت  لویک صدیخودمو بلند کنم اما انگار س نیتکان دادم و خواستم بدن سنگ يسر

آب  وانیقرص را گرفتم و ل.فاتح دستش را دور بدنم حلقه کرد و منو بلند کرد...بود دهیفا یب میسع.بود  دهیچسب

 .مدیدراز کش یبه آرام.خنک شد يلحظه ا يبدن داغم برا دمیسر کش کسرهیرا 

باور :( گفت يبا لحن گرفته ا.....  دمیفهم یرا نم یهمه نگران نیا يمعنا...شده بود رهیبه من خ یبا نگران فاتح

من فقط از خانوم فروشنده خواستم به ...نداشتم یداخل چمدونت نقش اتیاز محتو چکدومیکن من در انتخاب ه

سفر دو روزه را فراهم کنه و من  کی يضرور لیدختر هم قد و قواره خودش وسا هی يخودش برا دیصالحد

داشتم نه  يباور کن اصال نه قصد...دمیخر یچ دمیفاکتورش فهم يفقط موقع حساب کردنش از رو

 الیخ یتو ب ینه خودم ول یکه نه تو معذب بش ارمیخودم ن يکردم به رو یسع...خورم یقسم م...يمنظور

که  يا یمنف يبا فکرها يدار دمیو د يکرد یم نابودخودتو  یذره ذره داشت ياونطور یباور کن وقت....ينشد

 یوقت يریکم کم از حال م يدار دمیدفعه د هی.... بشم  وونهیکم مونده بود د ياریچه به روز خودت م یکن یم

نسبت به من  نقدریآخه دختر چرا ا....دمیترس یلیخ....يروح بود یمجسمه ب هیخودمو بهت رسوندم 

من بازم ازت ....يعکس العمل نشون بد ينطوریکه ممکنه ا دیرس یمن اصال به ذهنم هم نم!!!...؟یبدگمان

چنان با ...یکابوس راحت ش نیذارم تا از دست ا یمنم تنهات م..حاال استراحت کن ...کنم یم یعذرخواه

 ....)ور کنبا...بود خودم سکته کنم کیکه نزد يدیو از خواب پر يو اسم منو صدا کرد يزد غیوحشت ج

 .بلند شد و از اتاق خارج شد شیزد و از جا يلبخند دوستانه ا بعد

***** 

احساس . امدم رونیو از حمام ب دمیچیو حوله بزرگتر را دور بدنم پ دمیچیحوله پ يو لختم را ال سیخ يموها

بهتر  یلیبود اما حالم خ دهیهنوز رنگ و روم پر.به خودم انداختم نهیا يتو ینگاه.داشتم يبهتر یلیخ

مرگ و خواب  يشده و هنوز بو زبا یحالت شده بود انگار بعد از سه ماه خواب زمستون یب یلیچشمهام خ.بود

که  دمیفهم یخوب م یلیخودم خ.احساس بود یچشم ساده ب کیفقط .نداشت ییتاللو چینور و ه چیه.دهیم

شدم و اتفاق  فیضع اریبس یدونستم از لحاظ روح یم. مدتهاست که چشمهام خاموش شده و قلبم سرد و خسته

 کیکه  ییتمام آرزوها ادیپدر و مادرم و به  ادیداشت به  مدو باره چشمها....ضعف بود نیاز هم یامروز هم ناش
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تکان دادم مثال  نیبا عجله سرم را به طرف...شدیتونست داشته باشه و نداشت، پر م یدختر به سن و سال من م

که سالها بود ازشون فاصله  یشگیطنز هم يکردم از اون فکرها یحواسم را پرت کنم سع ينطوریخواستم ا یم

 یکم م شهیکه من هم يزیچ...خنده ...کم با خودم بخندم کیذهنم پرورش بدم و  يتو مگرفته بود

بود هنوز رو  هیست آب.برش داشتم و بازش کردم نیزم ياز رو. افتاد یخینگاهم به چمدون تار....آوردمش

خواست با خودم  یانگار دلم م...گهیبودم د دیبد دیند!!!...من واسه دو دست لباس غش کرده بودم...خندم گرفت...

 یها شده بودم دلم م وونهیمثل د....ستادمیا نهیآ يجلو...را برداشتم و تنم کردم یلج کنم با عجله ست آب

به اون فروشنده  يزیه زیچقدر ه نیبب...درست بخندم يریزگیو سا کی قهیسل نیخواست غش غش به ا

دفعه دوباره حرصم گرفت خواستم  کی!!!!! وووووفاتح پرررررررر!!!! زهیبا من همسا دهیبدبخت نگاه کرده که فهم

را  ییمویبلوز دو بنده ل....رو فعال بپوشم نایخودم غرق عرقه و مجبورم هم يافتاد لباسها ادمیکه  ارمیدرشون ب

 بیج ياز تو...بودمش ، تنم کردم دهیبود و من هنوز نپوش يا روزهیکه ست مانتو ف ینیهم برداشتم و با شلوار ج

 یبه صورت ب ییرنگ و رو هیمچاله ش کرده بودم رژ لبم را برداشتم و  یساك دست کی يکه تو یمانتو قبل

مثل ..شونه کردم و جمعشون کردم سیخ سیرا خ دیرس یو بلندم که تا وسط کمرم م سیخ يموها...رنگم دادم

دم و درب اتاق را باز کردم یموهامو دور صورتم انداختم و مانتو و شالم را به تن کش يدو تار کوتاه از جلو شهیهم

 .اوومد یم رونیب ییو خواستم خارج شوم که با فاتح برخورد کردم که از اتاق روبرو

 !سالم مهندس-

 !!!دس بگهداشت که به من مهن ياصرار چه

 سالم دکتر فاتح-

 حالتون بهتره؟-

 ....بهترم ممنونم یلیبله خ-

تکان دادم و  يسر) د؟یرفت یم ییجا:( گفت میرفت یبه سمت آسانسور م کهیبا من هم قدم شد و در حال او

 دایواسه خوردن پ يزیتو رستوران چ دیگفتم شا... کنم یضعف م یاز شما چه پنهون دارم از گشنگ:( گفتم

 یول....از نهار مونده باشه يزیموقع عصر چ نیدونم ا یم دیبع:(به ساعتش انداخت و گفت یفاتح نگاه....) بشه

در عوض چند ساعت  رهیته دلمونو بگ میخور یم يزیچ هی شهیم دایپ کیم کیشاپ ک یکاف يتو دینگران نباش

دو سه  يکردم نه به رفتار خشک و جد یبا تعجب به او نگاه م) میایموقع شام از خجالت شکممون در م گهید

:( با تعجب گفتم..... بغلش بودم ينه به امروزمون که من تو يکاربرخورد هنگام مصاحبه  نیدر اول ششیروز پ
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مو  فهیمن راستش اصال وظ:( گفتم  یبا ناراحت...) نه نخوردم:( او بالفاصله گفت!) د؟یشما هم نهار نخورد

 تونبرنامه ها یلیحتما خ...نه ای دیبرس دیکه امروز داشت ییبه قرارها دیدونم شما تونست یفراموش کرده بودم نم

دفعه دوم  نیا ییمدت کم آشنا نیا يتو....من واقعا شرمنده ام ...دینهار بخور دیشده که وقت نکرد ختهیبه هم ر

:( خودم دادم و اضافه کردم به يشتریبعد جسارت ب...) موندم  یرفتم و رو دست شما م یبود که من از حال م

کرد  یآسانسور بسته شد و او با لبخند به من نگاه م بدر) ..خودتون بود گفته باشم ریالبته مورد دوم کامال تقص

 هی نیانداختم و با خودم فکر کردم ا ریشد که سرم را به ز ینگاهش آنقدر طوالن. و قصد نداشت جوابم را بدهد

 !!!!شه یم شیزیچ

 میدیبلع یو در همانحال که آنها را م میدرشت و تپل با دو تا قهوه سفارش داد کیک کیگفته بود که  همانطور

چه رسد به  مینداشت دنینفس کش يبرا یچون فرصت!) در اومده یاز قحط يگرسنه ها!!!یواقع يبه معنا دنیبلع(

 یرا مشغول کرده بود که هرازگاه اوذهن  يزیدونم چه چ ینم.میحرف زدن ، هر دو در افکار خود غرق بود

تمام شدند و  چارهیو قهوه ب کیسرانجام ک. گردوند یانداخت و دوباره رو برم یپراستفهام به من م ینگاه

لبم نشست و  يرو يفکر لبخند نیاز ا میخورد یکه چقدر تند تند م دمیتازه فهم....مینفس بکش میفرصت کرد

 )د؟یدیخند یشده؟ به من م یچ:( سوء استفاده کرد و گفت عیفاتح سر

 !میریبم ینفس یبود از ب کیکه نزد میدیو قهوه را بلع کیک نیتند تند ا نقدریکه ا...نه به خودمون -

 ...نفس بکشم هی دیبذار دیخب شد گفت-

 :و گفت دیکش قینفس عم کی بعد

 دیم بذار یشخص یبه حساب فضول دیتون یازتون بپرسم م یسوال هیخوام  یخانوم مهندس م-

دست دست کرد و بعد  یاو کم...که ذهنشو مشغول کرده هیاون چ نمیکردم بب ینگاهش م يکنجکاو با

اصال انتظارش را نداشتم با تعجب .اسم سهند به وضوح جا خوردم  دنیبا شن)ه؟یتونم بپرسم سهند ک یم:(گفت

 دیگفت یم ونیو هذ دیتسوخ یتب م يتو یخب وقت:( فاتح گفت) د؟یدیاسمو از کجا شن نیچطور؟ شما ا:( گفتم

 دونمینم:( باال انداخت و گفت ياو شانه ا) گفتم؟ یم یچ قایدق:( گفتم  یبا ناراحت..) و دیکرد یاسمو تکرار م نیا

دونم الزم  یانداختم نم ریسرم را به ز) ییزایچ نیهمچ هی...نه سهند نه سهند ولم کن دیگفت یانگار م یول قیدق

فاتح انگار قسم خورده بود از چند ...نه؟ ایبدم  حیتوض - بیدو سه روز آشنا شده عج بهیغر نیا-فاتح  يبود برا

 دیاز کجا مطمئن:( با تعجب گفتم ) آقا؟ نیکرده ا جادیا یبراتون مزاحمت:(چون گفت. ارهیسر درب یو چون همه چ

بله حق با :(و گفت دحرف من تکان دا دیبه نشانه تائ ياو سر) باشه فقط یلیفام هی دیکه سهند اسم آقاست؟ شا
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و چرا شما همزمان با اسم  هیسهند نام ک نیدوست دارم بدونم ا دیلیاگه ما یول دیمنو ببخش یفضول...شماست

را  یکابوس ایمن چه خواب  نهیبود که بب نیدنبال ا قایاون دق دمیتازه فهم) د؟یکرد یاون اسم منم صدا م

عده  هیانگار  یول ستین ادمیدرست :( کوتاه زدم و گفتم يندلبخ!...زرنگ بال يا...که اونم توش بوده دمیدیم

منهم بود که  ییشدند دا یبودند و بعد کم کم واضح م اهیس يها هیسا هیاون ادما که شب نیب...آدم دنبالم بودند

 رداومد و منو بلند ک یدست هیدفعه  هیافتاده بودم که  ریمن گ...سهند  يهمون آقا...خواست به من حمله کنه یم

دونستم درسته بگم اون  ینم) بعد .. یول....بعد ...بعد ...پدرمه کردمیاول فکر م میکرد یانگار پرواز م میو داشت

کنم  یو فکر م دییشما دمیبعد که به چشماش نگاه کردم د:(مردد بودم آخر سر گفتم یکم....نه ایمن بود  یناج

اجازه،  یخواب من ب ياون اومده تو....شده بودم  هچرا شرمند دونمینم ...)بنفشو همون موقع زدم غیاون ج

نباشه از  یهر چ....احتماال چون قبلش با شما بحثم شده بود:( بالفاصله اضافه کردم....اونوقت من شرمنده بودم

بر ) گهید نمیب یخب خوابتونم م..زنم  یبند دارم با شما سر و کله م کیمن  ییکله صبح امروز و اون آدم ربا

دهد؛ او متفکرانه  یم لمیکه بافته ام تحو یفیدر مقابل اراج يکردم االن حتما لبخند یکه فکر م رمخالف تصو

لب باز  گشت؟سرانجامیم یروح دنبال چ یب يچشمها نیا يدونم تو یبه چشمان من زل زده بود نم قیو عم

پدر  دیفکر کرد کنهن:( با تعجب گفتم ....)  تونییپس دا دیندار ویکس دیگفت یشما که م:( کرد و گفت

رهگذر برشون داشته و شدند  هیدادند و  یم یقوط يجوب صدا يتو ایبته به عمل اومدند  ریمادرمرحومم از ز

هم که  يا ياز طعم قهوه فرانسو گهیتونم تا چند لحظه د یاز لحن صحبتم خواند که م!) من ؟ يمامان بابا

 نیخب حاال ا...اصال قصد اهانت نداشتم...نه نه :(گفت يا انهبا حالت صلح طلب نرویاز اتلخ تر بشم  میخورده بود

پس .. دیشما هم بود:( گفتم  طنتیحرفش را قطع کردم و با ش....) خوابتون يباعث آزار شما شده که تو تونییدا

به نشانه  يانداخت و بعد رو به من کرد و سر ریسرش را به ز یاو با شرمندگ) ؟ دیباعث آزار من شده بود یعنی

 یمنم مشکل.....دست بردار نبود رینخ) کرده؟ جادیا یبراتون مشکل تونییحاال واقعا دا:( تکان داد و ادامه داد دیتائ

هستم  یلحظه فکر کردم نکنه اگه بفهمه من وارث ثروت قابل توجه کینکنم اما  فیتعر شیکه برا دمید ینم

با .آنها ازدواج کنم  لیکه با خاندان اص دیرس یبه دستم م یبکشه هر چند که اون ثروت فقط وقت برام ينقشه ا

ثروتمند و با  ییتونم بگم که دا یفقط م...هیماجراش طوالن:( سر بسته گفتم یلیمنصرف شدم و خ نحالیا

به طور کل منو فراموش خداروشکر انگار  یتونه برام دردسر درست کنه ول یدارم که اگه اراده کنه م ينفوذ

....) منصرف شده یعنی نیا...بهم زنگ بزنه که هنوز نزده  شیچند وقت پ يمسئله ا هی ياکرده چون قرار بود بر

فکر  زنهیاگه قراره زنگ بزنه حتما م:(و متعجب شده بودم گفت دمیفهم یرا نم لشیکه اصال دل یاو با نگران
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شده باشد حرفش  مانیشبعد انگار خودش پ....) خبر یباشه که شما ب ییزایچ دیشا ایشده باشه و  الیخ ینکنم ب

امروز که  میکن میفردارو تنظ يقرارها میبهتره بر:( بلند شد و گفت  میتمام رها کرد و بالفاصله از روبرو مهیرا ن

 دهیفهمهنوز منظور حرف اورا ن کهیدر حال..میسرو سامون بد یفشرده به همه چ دیهمه شون کنسل شد فردا با

 یم:( کرد گفت یدرب آسانسور را باز م کهیطرف آسانسور رفتم در حال هبلند شدم و همراه او ب میبودم از جا

 ينه تو:( حرفش را قطع کردم و گفتم .....) ای يایهمراه من م....نمیبش یالب يخوام لب تابمو بردارم و برم تو

باز شد و  ردرب آسانسو...) فقط...فقط....دم  یم لیتحو بهتون گیساعت د هیبرنامه فردا رو ....مونم یاتاقم م

کرد  یم میمهندس صدا یوقت) مهندس؟ یفقط چ:(گفت میرفت یم مانیبه سمت اتاقها کهیدر حال میشد ادهیپ

بود  یچ دیکه زد یفقط منظورتون از اون حرف:( بودم گفتم  دهیبه در اتاقم رس..شده است یجو رسم یعنی

موقع شام با هم صحبت  میتون یم یول شتمندا یمنظور خاص:( در اتاقش را باز کرد و گفت عیفاتح سر) قا؟یدق

کنار پنجره ....و با عجله داخل اتاق شد منم به اتاقم برگشتم ) رستوران منتظرتونم مهندس يتو 9ساعت ....میکن

 ریالبته از ز....ایدر رینظ یب یبخصوص آب....بود ییبایبکر و ز عتیرا نگاه کنم طب رونیرفتم تازه فرصت کردم ب

 .رونیب دیشد نفس کش یاون موقع سال نم نهو گر يکولر گاز

اصال به طور کل فراموش .....کال از مهسا افتاده بود با هفتا اس ام اس سیو دوتا م ستیب میگوش يرو!!!!!! يوا

م افتادم که هر  ییندرالیس يلنگه کفشها ادیاومده بودم  رونیاز خونه اونها ب یتیکرده بودم که با چه وضع

دونستم  یم... فرصت نداد درب خونه را ببندم نخدا لعنتت کنه فاتح به م يا. در گذاشته بودم  هی يکدومو ال

 ...نوشته یتونستم حدس بزنم چ یبه اس ام اسا نگاه نکردم م گهید...پس افتاده  یمهسا از نگران

 ......الو مهسا سل-

 یرفت یرستونکدوم قب وایه يریبم یاله-

 ....زیمهسا جان عز یخوب-

 دمیفهم یداشت حرف بزنه اما اصال نم یهاش سع هیهق هق گر انیم هیگر ریحرفم تموم بشه و زد ز نگذاشت

 یش را باال م ینیصداش بغض بود و مدام ب يهنوز تو.دادم تا حالش جا اومد  شیکم دلدار کیگه  یم یچ

االن  ییکجا...بهم  يدز یزنگ م هی ینش لیذل...ستیجا تره و بچه ن دمید یمردم وقت وایه:( گفت دیکش

 !!!!)يریبم يریورم ناخون بگ یاله....کردم دایدر پ يکفشاتو ال....مونده نجایا لتیتمام وسا....

 یاز جمله آخرش که فحش خوبش بود معلوم بود داره کم کم منو م.....شد حالش بهتر شده  معلوم

 ....رفتم یکردم تا مرز سکته م یم دایپ يدوستمو اونطور لیت ، منم اگه وساطفلک حق داش....بخشه
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 لنتیسا يبار هم رو نیچک کنم آخر مویاالن نتونستم گوش نیبود که تا هم يجور هی طیببخش واقعا شرا-

 ...گذاشته بودم

 !!!ذاره یم لنتیسا يرو شویحواس جمعه زرت و زرت هم گوش یلیخانوم خ-

 مهسا جان واقعا شرمنده ام-

تحفه  نیگفتم آخه ا یمنم م...دندیگفت تو رو دزد یزنگ بزنه م سیکم مونده بود به پل دیمج یچیحاال من ه-

 !!خوره که بدزدنش یم یبه درد ک

 ....کن حتما یهم عذرخواه دیاز مج...خاك بر سرم  يوا-

 ییکجا نمیحاال بنال بب-

 !هرکم خوا هیعفت کالم داشته باش -

دادم که صد تا عفت رقص کنان از کنارش بزنن  ینشونت م یعفت هیوگرنه  ستمیکه اونجا ن فیح-

 ؟یرفت ينجوریشد ا ی؟ چ ییحاال کجا...رونیب

 شمیاالن ک-

 )؟یکنیم کاریتو اونجا چ!!!!.....ش؟یک:( زد غیج بایتقر

من که ...شیک امیچندتا قرار داد ب يبابا از قبل قرار بود با دکتر فاتح برا.... که من حرف بزنم آخه یشیآروم نم-

 لمیساعت چهار نشده بود موبا یصبح...فاتحم فرستادم رفت لیکار شدم و وک الیخ یکال ب یانیخودت در جر

 ..... دمیزنگ زد د

شده بود  ریکردم و گفتم چون د فیبراش تعر شییاآدم رب يسانسور در مورد قسمتها یماجرا را با کم بعد

 ....میفرودگاه که به موقع برس میبا سرعت نور رفت يفرصت نشد برگردم خونه همونطور

 ؟یهمون صبح زنگ بزن يمرد یم-

 ...کم  هی دمیصبح که خواب یدونیم-

 یرا از نگران يخانواده ا یزنگ بزن هی یموقع وقت نداشت نیتا ا....االن ساعت نه و ربعه شبه یبعدش چ-

 !!!یکن افتیدر یمژدگان یبرهان

کم حالم جا  هیتازه ...سرم بودم ریز یمهسا جان راستش سرم شلوغ بود بعالوه گرمازده شده بودم دو سه ساعت-

 نگاه کنم میاومده وقت کردم به گوش
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حاال ....گذشت يوز چه جورامر دمیداشتم اصال نفهم یچه حال شهیکردم باورت نم یتا االن داشتم سکته م-

  ؟ياالن بهتر

 n+1خوام به توان  یبازم معذرت م....خداروشکر خوبم-

  لنتیسا يمواظب خودت باش مرتب هم اون المصبو نذار رو....یخداروشکر که سالم-

 باشه باشه حتما-

 بود فونیصدات رو آ...رسونه یهم سالم م دیمج....يندار يبار يکار-

 تو يذار یآبرو واسه آدم نم!  یچ دیپر یحرف نامربوط از دهنمون م هیندا بده  هی يریمهسا بال نگ...اا-

 ...بازم حرفات قانع کننده نبود یول....تکرار کنم دیتورو واسه مج يحال نداشتم دوباره حرفها...خبه بابا-

 گهیدو ساعت د...گفتم  یک نیحاال بب...دنشیدزد گمیمن هنوزم م:( گفت یاومد که با خنده م یم دیمج يصدا

تا خانومو  ادیب دیبفرست دیزحمت جور کن یب اردیلیکه سالمه حاال دوم دیدیخوان زنگ بزنن بگن صداشو شن یم

 راهیب ادمیز:( اون مهسا گفت يبه جا!!!) ه؟آخ یکن ینگاه م یسیپل لمیچقدر ف:( گفتم  دمیخند.....) میبد لیتحو

 .)..مشکوك بود یامروز همه چ...گه ینم

 چطور؟-

 ...زد یدور م یکوچه ه يمشکوك تو يمدل باال نیماش هیبعدشم از صبح ....رفتن تو-

 ؟ یتو مگه امروز سر کار نرفت-

بند هم پشت  کی....رد کنه  یبرام مرخص دیحالم بد بود گفتم مج یجنابعال الیاز هول و فکر وخ!!...خانوم رینخ-

سر کوچه  ادیم یه نیماش هی دمیدیبعد م...یرا برگردون متمیگرونق يها ییشه و دمپا داتیتو پ دیپنجره بودم شا

 ادهیکس پ چیه یحتما با اوناست ول گفتم یبغل هیخونه همسا يچند ساعت هم پارك کرد جلو...ته کوچه

 .....ستین داشیهست که پ یدو ساعت یکیمشکوك بود  یلیکال خ....نشد

هم  میه شد و ناخوداگاه چشمم به ساعت افتاد که از نه ونحرف مهسا تمام نشده بود که درب اتاقم زد هنوز

حتما ...کند یفاتح کلمو م...شام برم رستوران يخاك بر سرم قرار بوده ساعت نه برا...افتاد که  ادمیگذشته بود و 

و در  دمیبعد تند تند مانتو و شالمو پوش...) تتدس یلحظه گوش هی:( با عجله به مهسا گفتم..خودش پشت در بود

 .نگران يا افهیفاتح بود با ق....را باز کردم

 حالتون خوبه ؟ -

 خوام اصال حواسم به ساعت نبود یمن معذرت م-
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 حالتون دوباره بد شده باشه دیفکر کردم شا-

 ...کردم  یداشتم با تلفن صحبت م...خوام  یمعذرت م...نه نه -

 شه یم یکاشته شده بود عصبان نییپا نکهیداره از ابر طرف شده و حاال  شیش معلوم بود که نگران افهیق از

 مونم یمنتظر م دیادامه بد...انگار هنوز تلفنتون تموم نشه -

نگفت و کنار هم به سمت آسانسور  يزیچ....) کنم  یم یبازم عذرخواه:( شدم گفتم  یاز اتاق خارج م کهیحال در

 مهسا هنوز پشت خط بود... میرفت

 الومهسا جان؟-

 !!!يتکنولوژ ولیا...داد یخداراشکر آنتن م مینسور شده بوداسا داخل

 !!سیگن رئ یم نیبه ا!!...چقدر صداش محکمه...فاتحه؟ يصدا-

 زدم یزودتر زنگ م دیخوام با یمن بازم بابت امروز معذرت م نیبب-

 اعصابم بود يمشکوکه رو نیاون ماش شتریب....گهیولش کن د-

 اوردندیرا در م هیته و توه قض دیزد یم 110زنگ به  هی زمیخب عز....يوا يا-

 ....بدم حیاونوقت مجبور بودم صحنه فرار مشکوك تو هم توض!! تو همآآآآ يساده ا-

 یلیبهر حال ممنونم بازم از همسرت هم خ.....سیافتاد با پل یو دارمون م ریگ یالک یوگرنه الک یگ یراست م-

 فعال خداحافظ ...تشکر کن

 محترم هم سالم برسون سیبه رئخداحافظ -

 کی....میشد ادهیو پ ستادیآسانسور ا...کرد یقطع کردم نگاهم به فاتح افتاد که متفکرانه نگاهم م ویگوش یوقت

 . میبود ؛ نشست ایکه رو به در يبلند يقد يگوشه دنج کنار پنجره ها

 دیدار لیم یچ-

منو را  یمعطل یفاتح ب...میغذا را نگاه نکرده بود يمنو چکدامیهنوز ه...مارا شکست نیگارسون سکوت ب يصدا

کرد و هردو  ادداشتیگفت و  یگارسون چشم...) چهیپلو با ماه یمن باقال يبرا:( گفت عیسر یلیباز کرد و خ

گارسون ....) نطوریمنم هم:( کنم گفتم  گاهمنو را ن نکهیدونم چرا هول شدم و بدون ا ینم....چشم به من دوختند

 یدوست دارم نه باقال چهیافتاد من اصال نه ماه ادمیسفارش دادم تازه  نکهیبعد از ا....کرد و رفت یهکوتا میتعظ

 چاره نبود سفارش داده بودم یول...پلو

 ه؟یبرنامه فردا چ-
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متاسفانه :( زود به خودم اومدم و گفتم یلیخ یول..شیاومدم ک یچ يرفته بود برا ادمیمتعجب شدم انگار  یکم

دونم  یمتاسفم م....اونها بگنجونم نیعقب افتاده امروزو ب يفشرده است که نتونستم کارها يا به قدربرنامه فرد

 .....)به تهران میپس فردا غروب هم که پرواز دار...خودم بود ریتقص

 نجایا میبمون شتریروز ب هی میتون یخب م-

نداره بعد از اون هم دو تا قرار  يا دهیبه جمعه که فا فتهیروز اضافه م هیپس فردا پنجشنبه ست ...متاسفم -

 دیحتما تهران باش دیکه با کشنبهیروز شنبه و  دیمهم دار يکار

 م؟یبا کجا قرار دار-

و روز  رهیپخش از شما بگ یندگیخواد نما یکه م دیدار سیشرکت تازه تاس کیاز  دیقرار بازد کیروز شنبه -

ماهه خدمات  ستیقرارداد ب هیکه در صورت توافق  دیمارکت قرار دار يهم با مسئوالن شرکت آ کشنبهی

 هیفعال کاف....دیدو روز قبلو دار یکنسل مارانیب تیزیروز دوشنبه صبح هم مطب و...دیبند یباهاشون م یابیبازار

 ..... نجایتا هم

که  یبه کاسه سوپ دهیدر هم کش يفقط با اخمها یبزند ول ياو هم لبخند دیزدم و فکر کردم شا يلبخند بعد

صبر کنم اول  ایدونستم شروع کنم  یمنم معطل بودم نم...کرد یگذاشته بودند نگاه م مانیرو شیبود پ یلحظات

 .قدرقدرت شروع کنه نیا

 شهیسرد م دیشروع کن...مهندس دییبفرما-

دست برداشت و شروع به خوردن کرد و در  الیتکان دادم و شروع کردم او هم از فکر وخ يسر....خداروشکر

!) ؟یچه مشکل:( نگاهش کردم و گفتم  يخبر یبا ب) ؟ییاومده خانوم صدرا شیپ یمشکل:( همانحال گفت

من  دیشا...شده ؟ يزیچ... یاتفاق... یمشکل...بود سیو پل 110صحبت از  دیزد یبا تلفن حرف م یوقت:( گفت

 نکهیبدون ا...شد یراحت نم اوردیسر در نم یتا از همه چ!!!!  نیچقدر فضول بود ا...) ادیاز دستم بر ب يکار

خواست از  یم يمالحظه ا چیانگار بدون ه یول...) نبود یخاص زیچ:( کنم گفتم  شتریرا ب شیبخوام کنجکاو

 دیون بودمنزلش شبیکه د دیکرد یهمون دوستتون صحبت م اب:(گفت نرویاز ا اوردیتمام ماجرا سر در ب

کم ...اونم با اون وضع :( خودم گفتم  شیپ....) رونیب دیخبر زد یحتما نگران شما شده بودند که ب..؟...گهید

 یخورد آدم فضول ینم تشینشد اصال به شخص الیخ یا ب یتکان دادم ول يفقط سر...) مونده بود سکته کنند

 .مساله براش مهم بود نیا نقدریدونم چرا ا ینم یباشد ول

 ...شه؟یامروز صبح م هیمربوط به قض-
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 ....دنیخب فکر کردن منو دزد...با اون اوضاع ...خب ...بله -

 !!واقعا؟-

 ...بله-

 کنند يفکر نیهمچ بهیکم عج هی-

 کرد یفکرو م نیهم دید یم طویهم بود و اون شرا گهید یچرا هر کس-

 آخه؟ طویکدوم شرا-

 ....گذاشتم تو خونه فمویک...در گذاشتم بسته نشه يکفشامو الو  رونیاز خونه زدم ب ییبابا من با دمپا-

اصال ...دیکه پشت در نمون دیکرد نکارویا دینداشت دیو چون کل دیخر دیتونستند فکر کنند شما رفت یخب م-

مثال نون تازه  دیخودتون رفت لیو به م دینشد دهیدزد یعنی دیداد شما قصد برگشتن دار یکارتون نشون م نیهم

 ...دیبخر

که حرفاشونو  یسیپل لمیخنگند منم خنگ تر از اون دوتا عشق ف نایمهسا ا نیچقدر ا...گفتاآآآ یراست م داشت

مشکوك افتادم و  نیاون ماش ادیدفعه  کیکه  دمیکش یکه زده بودم خجالت م ییداشتم از حرفا...قبول کردم

به  یبله حق با شمائه ول:( گفتم لهالفاصب نرویمشکوکه بوده از ا نیاومد که علت شک مهسا همون ماش ادمی

هم که رو  میگوش...از من نشه  يتا ساعت نه شب خبر نکهیبودم نه ا یخونه م گهیساعت د میکه من ن یشرط

 دهیمشکوك اونا ترس نیبه خاطر اون ماش شتریگذشته ب نهایزنگ زدند از همه ا دمیبوده و من نفهم لنتیسا

 يهمه صغر نیا... گهیمعلومه د...از حرفم بود کهیت نیفقط منتظر هم ارنگذاشت حرف من تموم شه انگ.....) بو

 ...باالخره رونیب دیزبونم با مهارت کش ریکه اونم از ز.. هیچ سیپل هیبود که بفهمه قض دهیچ يکبر

 مشکوك؟ کجا؟ نیماش د؟یگفت یچ-

کرده و تا  یمدل باال مرتب سر وته کوچه را متر م نیماش هیح زود گفت از صب یم...دوستم ...بله خب مهسا-

 ریرا ز ییجا ایحتما ..کار داشته باشه ییبا جا ایشه و  ادهیازش پ یکس نکهیهفت هشت غروب اونجا بوده بدون ا

 ....نظر داشتند 

 بودند یمنتظر کس ای-

 خنده دار به سرشون زده بود يکرده بود که فکر ها یکم بچه ها رو عصب هی نهیاون ماش...دونم  ینم-

باال انداختم  يشانه ا یتفاوت یبا ب...) هم خنده دار نبوده یلیخ:( لب گفت  ریکرد که ز یفکر م یدونم به چ ینم

 قیو برخورد امواجش با ساحل و صخره ها شده بود که از طر ایدر يحواسم معطوف صدا کهیو در حال
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تونه  یان خروشان آب میجر يفکر کردم چقدر صدا...شد یپخش م يسالن غذاخوردر  یمخف يکرهایاسپ

بخورم و  یباعث شد تکان زیبرخورد بشقاب با م يچشمهامو بستم که صدا یلحظات يبرا...آرامشبخش باشه

 يها چهیتونستم به اون ماه ینم یحت....گذاشت یگارسون با لبخند غذا را مقابل ما م...را باز کنم میچشمها

 ....اومد یخوشم نم یاز در حالت کباب ریکال از گوشت قرمز غ...چرب و قلمبه نگاه کنم

 حالتون خوبه ؟-

 ...سوالو ازم کرد  نیدونم چرا ا ینم

 ....يزیچطور چ..بله -

 دیمشغول ش دییبفرما...نه نه-

گوشه از قاشقم را پر کردم و به دهان  کی اطیو با احت ختمیبرنجم ر يمقدار از آب گوشت را رو هیاکراه  با

بود من  يآخه چه کار...کردم حالم بد نشه فقط یدعا دعا م!!!!!...... يگوسفند يچه بو يگذاشتم وا

باهاش کنار  دیبا... ادندد یسفارش م یمحل ای ییایدر يغذاها شتریشمال و جنوب ب يمعموال تو...کردم

کرد به  یم يبا غذاش باز شتریبه غذا نداشت ب یچندان لیاو هم انگار مبه فاتح انداختم  ینگاه کوتاه....ومدمیم

و ندارن غذا  شونهیفکرشون مشغول ندار رایفق...پولدار يهم از آدمها نیا...مشغوله یلیفکرش خ دیرس ینظر م

 يتونه ازشون برا ینم یهست که حت ییداشتن و اضافه کردن پولها نگهکه داره فکرش مشغول  نمیبخورند ا

 ...لذت بخش استفاده کنه يغذا هیخوردن 

 ؟ییخانوم صدرا دیکن یفکر م یبه چ-

از خجالت گونه هام رنگ ...شده لیتبد یو طوالن رهینگاه خ کیبه  مینگاه گذرا دمیفهم. سوالش جا خوردم از

ول غذا تکان دادم و خودمو مشغ یچیبه نشانه ه يدهنم و سر يقاشق پر برنج چپوندم تو کی عیسر...گرفتند 

 دهیبه زحمت لقمه را نجو....رهیا عقم نگیخدا...خورده بودم یقاشق پر باقال کیبر من  يوا....خوردن نشان دادم

 ....خودمو کنترل کرده بودم حالم بد نشه یلیبه حد مرگ مشمئز شده بودم خ..قورت دادم 

 د؟یغذا رو دوست ندار ای دیندار لیم -

با عجله ...فهمه یبود که معلوم بود م ختهیقورت دادن غذا به هم ر ندیدر طول فرا نقدریم ا افهیق دمیفهم تازه

 ینفس...و احساس کردم حالم بهتره دمیتعارف کنم ال جرعه سر کش نکهیو بدون ا ختمیخودم ر يآب برا یوانیل

 )چرا چرا دوست دارم:( تازه کردم و گفتم 

 گهیم گهید زیچ هیچشماتون  یول-
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 !!دهیحرف آدم را لو م شیپ شیبه قول مهسا حراف که پ يمها چش نینشه ا کور

 ...نه فقط-

حق با شماست من ...راستش من ..من :( که روم نشد دروغ بگم و ادامه دادم کردیداشت نگام م يجور کی

مورد  يو غذا دینگاه به منو بنداز هیپس :( زد و گفت يلبخند) سفارش دادم نویچرا ا دمینفهم...دوستش ندارم

هر  دایدونستم چرا جد یمنو از جا پروند نم لمیکارو بکنم که زنگ موبا نیخواستم هم) دیعالقه تونو سفارش بد

با عجله به شماره نگاه کردم . دکمه قطع خورد و ارتباط قطع شد ينا خوداگاه دستم رو...پروند یمنو م يتقه ا

 .گم کردم يلحظه ا يدست و پامو برا...سهند بود...

 د؟یپر یاز جاتون م ییبا هر صدا شهیحالتون خوبه؟ شما هم-

:( گفت.بود  دهیکامال دست از غذا کش) نیهم..چطور؟ آخه انتظار صداشو نداشتم:( نگاهش کردم و گفتم  جیگ

بعد با ....) شما را از جا پروند زیبرخوردش با م يگذاشت صدا زیم يقبلم که گارسون ظرف غذا رو رو قهیچند دق

 یدو باره زنگ م دونستمیبود که م میگوش هتمام حواسم ب....بگم  یچ دونستمینم...زل زد به چشمهام  ینگران

) شده ؟ تونیباعث آشفتگ ینه؟ چ دیمنتظر تلفن:( دوستانه گفت یلیفاتح انگار متوجه حالت من بوده و خ...زنه

 .ا زدمرcallزنگ خورد با عجله دکمه  میهنوز جواب نداده بودم که دوباره گوش

 سهند يسالم آقا-

 ؟يقطع کرد تویسالم دختر جان ؟ چرا گوش-

 ....دستم خورد به  یاشتباه..نه نه قطع نکردم -

 ....اشتباهات نکن نیاز ا گهید-

پراسترس  نقدریاون چرا ا دمیکرد نفهم یلحظه با نگاه فاتح تالق کینگاهم ...بودم یعصب نقدریدونم چرا ا ینم

 یحرکت کینه، داشت  یول...رگش منجمد شده ياحساس کردم خون تو...!! زل زده بود به من یو عصب

نوشت و گذاشت  ییزایچ کیآورد تند تند  رونیکتش ب بیکه از ج يبا خودکار زیم يدستمال رو يرو...کردیم

تح نگاه گفت من داشتم به نوشته فا یچ دمیحواسم به طور کل از سهند منحرف شد نفهم...من يرو يجلو

:( کردم یلب خون...بهش نگاه کردم  رتیتعجب کرده بودم با ح) یاصال بهش نگو کجاها هست..( کردمیم

 )بعدا دمیم حیتوض

 اد؟یصدا م ؟ییالو دختر هنوز اونجا-

 لحظه صداتون قطع و وصل شد کی...بله بله -
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 يبشنو یقطع و وصل چیبهتره که صدامو واضح و بدون ه-

 کنمیگوش م دییبفرما-

 رفته ادتیانگار قرارمون -

 کدوم قرار؟-

 چه کار؟ يخوا یو اگه نم یچه کار کن دیبا يخوا یرفته که اگه سهمت را م ادتی....یباهوش نباش ادیبهت نم-

 دیریگ یکردم شما خودتون با من تماس م یمن فکر م...آهان بله حق با شماست -

 فردا نیهم... نمتیخوام زودتر بب یم....میخب حاال گرفت-

 بگذرم رشیاز خ دمیم حیو ترج رمیکنم الزم باشه چون من قصد ندارم سهمم را بگ یفکر نم...آخه-

فکر  شتریب یبهتره کم کنمیمن فکر م نحالیبا ا... یو مدارکو امضا کن يایدر هر حال الزمه که ب....خودته لیم-

 یکن

 ....فکر کردم و دیکه فرصت داده بود یماه کیاز  شتریب یمن حت یول-

من باز اصرار دارم که با زبان خوش  نحالیبا ا یول یکن دایپ يشتریاومد که باعث شد فرصت ب شیپ یمسائل-

 یشروع کن يدیجد یو زندگ يایو به عقد پسرم در ب يریشرط را بپذ نیا

داشت  تیاهم چه یزنه ول یم نهیبه س ویوسط نبود پس معلوم بود داره سنگ ک نیاز پسرش ا یحاال اسم تا

اصرار داشت ؟ واقعا به قول خودش  نقدریپس چرا ا..تونستند اموالشونو حفظ کنند یآنها که بعد از بخشش من م

 به خاطر ترس از خدا بود؟

 شهیمن نظرم عوض نم یول-

 نظرت عوض شد ینیمنو بب ياگه پسرا دیشا یول-

 ازدواج کنم طیشرا نیمن اصال قصد ندارم با ا...ستیشما ن يپسرا افهیو ق ختیمساله ر-

گدا گودوله  يگلمو به تو يبهتر که خودم دارم دسته ها نیاز ا طیشرا ؟یطیچه شرا:( گفت يلحن تند با

 ينطوریبلند شدم انگار ا میاز جا اریاخت یب تیاز شدت عصبان.احساس کردم صورتم قرمز شده ) کنمیم شکشیپ

کننده اش  ریخواستم جوابش را بدم که خودش با همان لحن آزاردهنده و تحق یدم مکر یم دایپ يشتریب يروین

نه من اگر به خاطر حق الناس ... ینیزم يتو نها دختر رو يفکر کرد!..با خودت دختر؟ يفکر کرد یچ:( ادامه داد

 یننده م را مفردا صبح را نیپس هم...مثل تو بذارم يدختر ریدوش پ ينبود حاضر نبودم مرده پسرام هم رو

خانواده دوست و  يمن مردها يپسرا...عمر خوشبخت کن هیکن و خودتو  مومرا ت هیقض نیا ایفرستم دنبالت و ب
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 دیچندش آورش خند ياو با صدا) رمیپذ یرا نم یخوشبخت نیا رمیمن بم:( گفتم  تیبا عصبان...) هستند یلیاص

 توخونه ....یفردا بفرستم دنبالت تا سهمتو ببخش یهست یحاال کدوم قبرستون...قیهر چه ال قیخال:( و گفت 

 امیبدم نه ب یقصد هم ندارم نه آدرس....آره عوض کردم: ( گفتم تیبا عصبان) آدرس بده....انگار يعوض کرد

شما رو ... دیکارو بکن نیهم دیبر دینامه و حذف کردن اسم منو داشت تیعوض کردن وص يشما که ادعا...اونجا 

 یاز ناراحت....را قطع کردم  یو گوش...) خوام ینممن از اول شما ها رانداشتم حاال هم ...نو به سالمتو م ریبه خ

پاك حضور فاتح را فراموش کرده بودم ...آرام نشستم...رفت  یم نییم باال پا نهیصورتم داغ شده بود و قفسه س

 .بخورم یتکان گریبار د کیاو باعث شد  يکه صدا

 کنمیخواهش م دیبخور-

 یدستهام داشت م.دمینوش يرا گرفتم و چند جرعه ا وانیل.در دست داشت و به سمت من گرفته بود  یآب وانیل

نفرت از خودم از .دمیکوب زیم يرا رو وانیبا نفرت ل.خورد یهمه عجز و ضعف خودم حالم بهم م نیاز ا دیلرز

چه  نیا ایخدا....و روز االنم الاز حهم  نیشکستم اون از اوضاع غش و ضعف صبح ا یزود م نقدریا نکهیا

فکر کنم بهتر :( شد که فاتح گفت یدوباره داشت چشمهام پر از اشک م....يمن رقم زده بود يبود برا یزندگ

 یلیبا عجله بلند شدم و خ. رفتم  یم دینشده بود با ریحق با او بود تا اشکم سراز....)  دیاستراحت کن دیباشه بر

حوصله گفتم  یب....) ارنیبگم براتون ب دیدار لیم یشام چ:( و خواستم برم که گفت..) منو  دیببخش:(کوتاه گفتم 

تا آسانسور به آن طبقه برسد  دیکش یطول م یلحظات. دمیدو بایو با عجله به سمت آسانسور تقر...) یچیه:( 

 ینفس نفس م تمانداختخت  يخودمو رو یوقت. دمینفس دو کیبه سمت پله ها رفتم و تا خود اتاق  نیبنابرا

 ریپ...گداگودوله...رفتیپوست و گوشتم فرو م يسهند تو يتک تک حرفها...شده بود یزدم و چشمهام بارون

از همه ...لندیاص یلیکردند خ یپولدار که فکر م ياز تمام آدمها. خورد یآدمها بهم م نیحالم از ا.... . دختر

 یرا م يپولدار ينفس آدمها ياتاقم که بو يوارهاید واز در.خورد  یحالم بهم م متیهتل گرون ق نیا يادمها

پاك و  يهوا کی..خواستم  یهوا م...خورد  یبودند حالم داشت بهم م دهینفس کش نجایروز ا هیداد که 

 ایتخته سنگ کنار در کی يرو دمیرساندم و بعد از اون د نییخودم را به محوطه پا يچه جور دمینفهم...بکر

هتل روشنتر شده  رونیب يبه واسطه پروژکتورها ایدر....مهم نبود یخورد ول یبه صورتم م یباد گرم...نشسته ام 

 ایدل در دیشا....دمیدونم غمش را از کجا فهم یاش واضح بود اما نم یرگیت. بود نیو غمگ رهیبود اما هنوز ت

 يملود کیبود اواز برخورد موج و صخره  یدونم هر چ ینم....دل من بود  يهمرنگ دل من بود ، هم صدا

خواستم سخت باشم مثل صخره ها  یم...خواستم آرام باشم  یکنم م هیگر گهیخواستم د ینم....بود نیغمگ
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بودم  دهیخودم کش ییتنها يکه تو ییتونستم سخت بشم بعد از تمام رنجها ینم...من روان بودم مثل آب یول...

 یم خواستیدلم م....خسته  یلیخ...خسته بودم ....ارمیو خم به ابرو ن ستمیتونستم محکم و استوار با ینم گهید

خواهم  یکه م یکردم امروز همان اتفاق قشنگ یسالها بود که هر روز فکر م....تا ابد دمیخواب یم... دمیخواب

من هم بتوانم سهم  نکهیاز ا غیدر عوض خواهد شد اما سالها گذشته بود و یزندگ يخواهد افتاد و رنگ و بو

 کتریاز آسمون تهران صاف تر و نزد یلیخ یلیبه آسمون نگاه کردم خ.... رمیاز اون روزها بگ اخودم ر يشاد

 یانداختم و سع ریسرم را به ز!...يخواستم که حق من نبود و نداد یم یشد؟ من چ یسهم من چ ایخدا....بود

 نیا يبایز عتیتمام طب زخواستم ا یچند لحظه از ذهنم دور کنم م يبرا یو بد را حت یکردم تمام افکار منف

گذاشته بودم هنوز فرصت نکرده بودم ازش لذت ببرم  رهیجز نیبار بود که پا به ا نیاول نکهیلذت ببرم با ا رهیجز

 يتو یاون سهند عوض يشد هر لحظه صدا ینم یفکر کنم و آرام بشم ول ایخواستم فقط به آرامش در یم...

بود ؟ فکرش داشت  یمنظورش چ....افتادم زیم يدستمال رو يرو اتحنوشته ف ادیناگهان ...کرد یگوشم زمزمه م

با عجله خودم را به هتل رساندم و بالفاصله به . کردم یم دایحتما جوابش را پ دیخورد با یمثل خوره مغزم را م

 خواستمرفتم و به سرعت خودم را پشت در اتاقش رساندم رستوران رفتم آنجا نبود دوباره از پله ها به سمت باال 

زد ؟ نه با تلفن بود  یحرف م یداشت با کس...در خشک شد ياسم خودم دستم رو دنیدر بزنم که ناگهان با شن

به فاصله  یحرکت چیه یب یعادت به استراق سمع نداشتم ول.زدیکرد و دوباره حرف م یسکوت م یچون لحظات

 ستادمیاز در ا یکم اریبس

دونم حتما خودشون  ینم........خورد هست ینه نه اعصاب خودم به اندازه کاف...........قبول نکرد وایه-

 جیدونم واقعا گ ینم.......داغونه.............کرد یزندگ ينطوریا شهیمگه م............؟ یآخه تا ک........بودند

نباشه  شهیمعلومه که حواسم بهش هست مگه م.... ستهنش ایدررفته کنار  دمینه دنبالش رفتم د..............شدم

 زهیباهوشه ، ت وایبشم ،ه کشینزد یلیتونم خ ینم....................یباشم ول کشیتا بتونم نزد ختمیبرنامه ر یکل

خراب  زویزبونش بکشن کجاست اونهم همه چ ریاز ز دمینزنه ترس یمجبور شدم ازش بخوام حرف.............یلیخ

باشه باشه خداحافظ .................از کجا معلوم به نفع ما تموم بشه  یول...شهیتموم م دونمیبله بله م.........کنه

 ...فعال

 ایآ...بودم دهیبود که من شن ییچه حرفا نیمن ا يخدا....به در زل زده بودم  جیمبهوت و گ..در فاصله گرفتم از

چه ...دارم  یچه حال دمیفهم یاصال نم...آخه؟منگ منگ بودم  یگفتند ؟ با ک یحرفها را راجع به من م نیهمه ا

افتاد؟ چرا  یداشت م یچه اتفاق.....قرار بود به نفع فاتح تموم بشه يزیکردم و چه چ یخراب م ویخبر بود؟ من چ
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بودم  ستادهیانداشتم و همانجا  یحرکت چیگنگ بود من هم قدرت ه زیشد؟ همه چ یم کتریبه من نزد دیفاتح با

نگاهمو عوض کنم هر  ریرا نداشتم که کره چشمم را حرکت بدم و مس نیقدرت ا یو به در زل زده بودم حت

خواستم برم به  یم...داشتم بهش بدم؟ یحیچه توض...نهیرا باز کنه و من را اونجا بب دربلحظه ممکن بود فاتح 

فاتح احساس خطر  ياز حرفها نکهیبودم تا ا جیگ شتریهنوز ب.....تونستم خودمو از اونجا بکنم یواقعا نم یاتاقم ول

 کیمعلوم بود ...فرار بگذارم  هو پا ب رمیبگ ياضافه ا يرویتونستم ن یکردم م یاگه احساس خطر م دیشا...کنم

 ینقشه از قبل طراح دمید یم مگذاشت یرا کنار هم م زیهمه چ یوقت...معلوم بود ... دهیمن کش يبرا ينقشه ا

من به فاتح و استخدام  یمعرف...بود آره ختهیبرنامه ر یهمونطور که خودش گفته بود کل.انهیدر جر يشده ا

برگشتن من  ياصرارش برا...که مال مادربزرگش بود مثال يخونه ا ونا....و شرط من  دیق یبالفاصله و ب

 یمتیرسوند که آمده بود به هر ق یکرده بود م هیمن ته يکه برا یونلباسها و چمد....صبحش  ییآدم ربا...سرکار

زبون  ریبود و از ز دهیرا شن سیو پل 110اسم  یشدن رادارهاش وقت زیت.....برو برگرد یشده مرا همراه خود ببرد ب

من خبر  ياز جا یکس دیترس یدستمال که م ياون نوشته رو....دهیترس یم سیحتما از پل.....هیقض دنیمن کش

شدم  یم وونهیداشتم د....داشته  يا گهید لیدل هیپس ...دونه من کجام یدونست که مهسا م یم یول....دارشه

شد  یهست اما هنوز باورم نم ییخبرا هیبودم  مئنمط...زده نبودم حاال وحشت زده بودم  رتیح گهیحاال د.....

ناگهان در باز شد و من . مثل من نقشه بکشند يکس وکار یو ب یدختر معمول يبخواهند برا یکسان ای یکس

بود که فاتح شک  يعاد ریوحشتزده و غ یام به قدر کاف افهیمطمئنم ق...دمیمتر عقب پر کیخوردم و  یتکان

 .کند

 حالتون بهتره؟-

انگار با من :( گذاشت و گفت رونیب یاو قدم..) بله:( گفتم یفیضع يخودم را جمع وجور کردم وبا صدا یسخت به

 ینه فقط داشتم قدم م...من؟:( قدم عقب تر رفتم و گفتم کیمن هم ) پشت در اتاقم؟ دیکه اومد دیداشت يکار

چطور امکان داشت من ...تر از اتاق فاتح قبل یسالن بود و اتاق من کم يما انتها يگند زدم اتاق هر دو..) زدم

) واقعا؟:( به سمت من اومد و گفت گرید یکرد و قدم زیفاتح نگاهش را ر....تمام شد !! در حال قدم زدن باشم؟

:( زدم و گفتم  یلبخند زورک کیقدم عقب تر رفتم و با عجله خواستم حرفم را اصالح کنم و  کیمن دوباره 

 یت مناسبالبته انگار چندان وق...میقدم بزن ایکنار در میبر دیخوا یکه اومدم به شما بگم اگه م نهیمنظورم ا

 هیفکر خوب یلیاتفاقا خ:( به سمت اتاقم برگردم که گفت  عیو خواستم سر) با اجازه ...دیو شما هم خسته ا ستین

برم کنارش قدم  نکهیجرات نداشتم بهش نگاه کنم چه رسد به ا یحت گهید...مستاصل مانده بودم ) میبر...
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 گهید.به اجبار با او هم قدم شدم) ؟ دیچرا معطل:( فاتح در اتاقش را بست و کنار من قرار گرفت و گفت ....بزنم

کردم بر خودم مسلط  یم یانداخته بودم و سع نییسرم را پا میوارد آسانسور شد یاصال بهش اعتماد نداشتم وقت

ممکنه در  ینشان بدهم و چه عواقب دیبا یو من چه عکس العمل رناکهدونستم تا چه اندازه خط ینم...باشم

 ....انتظارم باشه

 ؟ییخانوم صدرا دیایبه نظر م یعصب-

 ....وایگفت ه یقبل داشت به همدستش م قهیانگار نه انگار چند دق..!  ییخانوم صدرا ییصدرا خانوم

 ...دونم راستش  ینم-

فکر ....حتما به خاطر همون تلفنه:( کنجکاوش له بشم گفت يگاههان ریز نکهیو قبل از ا دیخودش به دادم رس او

بله حق با :(با عجله گفتم ...را بندازم گردن اون زیتونستم همه چ یم یآره چه فکر خوب....) بودن تونییکنم دا

 رونیبا عجله از آسانسور ب میبود دهیرس مکفبه طبقه ه گهیحاال د....)  میندار یما رابطه خوب...شماست

 یآدم يبود برا یتیخودش مز نیقبل خلوت نبود و ا قیکنار ساحل بر خالف دقا....فاتح هم دنبال من ....دمیپر

 دیاگه دوست داشته باش:( گفت میزد یقدم م کهیدر حال...کردم یحداقل کمتر احساس خطر م....من تیتو موقع

 یچه لفظ قلم هم م! پرررروو يوا) دیکنبا من دردودل  تونییو راجع به دا دیبدون لشم منو قاب یخوشحال م

کنه  یو فکر م گهید دهیزدم شن ینامه حرف م تیراجع به وص یحتما وقت....زبون من حرف بکشه ریخواد از ز

 یچندرغاز تو به چه دردش م...پولدار هست  یاحمق آخه اون خودش به اندازه کاف....لقمه چرب و نرمم هیمن 

 ...کرد ینم شکشیدختر پ ریپ هیدسته گلهاشو به  ينطوریا مییو گرنه داهم چندرغاز نبود  یلیخ...خوره

 نداره یاشکال دیاگه دوست ندار-

 راجع به اونها ندارم يادیآخه من خودم هم اطاالعات ز...ستین نینه مساله ا-

 اونها؟-

 .....منظورم خانواده مادرم هستند-

 !د؟یشناس یچطور خانواده مادرتون را نم-

 ....شیسال پ یس ستیگرده به ب یمفصله و بر م انشیخب جر-

 شنوم یخب م-

کنم  فیرا تعر زمیکنم و همه چ نانیتونستم بهش اطم ینم گهید! دست بردار نبود نیپروردگارا ا يوا

کردم من ساده  یفکر م یرفتم وقت یو داشتم لرزان و ترسان کنارش راه م دمیترس یهم ازش م ينطوریهم
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هم گنگ بودم هم  اشتمد يبد یلیحال خ....ومدیاز خودم بدم م... يمسافرت کار کیم کردم اومد یفقط فکر م

افتادم که  یم یلحظات ادی یبخصوص وقت....چه خواهد گذشت ایبر من گذشته و  یدونستم چ ینم....هراسون

به خوردم داده باشند نکنه  يزیبوده نکنه چ ینکنه قالب...اون دکتر افتادم  ادی..اون از حال رفته بودم  يتو دستها

نکنه باند ..به خوردم بدند  يزیچ هیسرم اورده باشند نکنه بعدا  ییبودم بال مال هوشیکه ب یاون مدت يتو

 خیاز ترس بدنم ....امکان داره زیو همه چ میاالن هم که لب لب لب مرز هست يوا...بدن باشند يقاچاق اعضا

 یب....شد یداشت حالم بد م....بزنم یتفاوت یخودم را به ب نیاز ا شتریتونستم ب ینم... دمیلرز یکرده بود و م

بله انگار حالتون :( براندازم کرد و گفت یاو کم) خوام برم یفاتح من م يآقا:( مقدمه رو کردم به او و گفتم 

به  میبله بهتره هر چه زودتر بر...داغ رهیجز هی يوسط چله گرما تو دیلرز یم دیدار... ستیاصال خوب ن

 ...) اتاقتون

 نهیمنظورم ا:( گفتم  یمعطل یب.لحظه هم کنار او تنها بمونم کی گهیمن محال بود د یول!!! مممم؟؟؟؟ییییییبر

از تهران به شما  يافتاده ؟ خبر یاتفاق:( آمد و گفت کترینزد یفاتح جا خورد و کم) خوام بر گردم تهران یکه م

 دیبله در واقع من با:( را بهانه کردم و گفتم  هنداو فاصله گرفتم و ساز  یقدم) گفته ؟ يزیچ تونییدا ده؟یرس

 ) هیکار واجب...نمیرا بب مییفردا صبح دا

 دنشیبه د دیبر دیقصد ندار دیتلفن گفت يکه شما پا دمیمن خودم شن یول-

 یفاتح با ناراحت..) نظرم عوض شده :( به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس يزیگفتم ؟ تنها چ یم دیبا یچ!!!! یلعنت

و  دیدار یفیوظا يسر کیکه شما  نهیمنظورم ا:( به خود گرفت و گفت يتر يجد افهیبعد ق) اما چرا؟:( گفت 

حاال ...شرمنده...تونم به شما اجازه بدم یمن نم...دیبرگرد دیکه هر وقت اراده کرد دیستین یحیسفر تفر ياالن تو

لحنش و ) دییبفرما.....در انتظارمونه یشلوغ يفردا روز کار...دیدار ازیشما به استراحت ن...داخل  میبربهتره 

:( و گفت ستادیکنار در اتاقم ا....باال میچون و چرا برگشت چیه یمحکم و با صالبت بود که ب يحرکاتش به قدر

 شیدونم که قسمت یم یول...ختهیدو روزه بهم ر یکی نیا يتو تونیو روح یاوضاع جسم نقدریچرا ا مدون ینم

 یاگه مشکل دیو استراحت کن دیخوام طبق سفارش دکتر قرصهاتونو بخور یازتون م نیبنابرا...خودم بوده  ریتقص

و جا  دمیترس نقدریو من ا گذاشت میشونیپ يمقدمه دستش را رو یبعد ب...) دیریاومد حتما با من تماس بگ شیپ

فاتح کامال جا خورده بود و ...عقب و به شدت به درب بسته اتاقم برخورد کردم دمیودمو کشخوردم که محکم خ

 يشد و دوباره دستش را رو کتریبعد نزد...) لطفا دیاجازه بد...پزشکم  هیخانوم من :( گفت یبا حالت خاص

م مقاومت کنم که دست خواست...) رمیفشارتونو بگ دیبه اتاقم با دیایب:(من گذاشت و در همانحال گفت یشونیپ
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 یانگار نم... میوارد اتاق شد....دهنم يتو ومدیقلبم داشت م....زده ام را گرفت و به سمت اتاقش برد خیسرد و 

 ازاورد و  رونیب یچرم فیک کیکمد  يدستش بود از تو يهمانطور که دستم تو....خواست دست منو ول کنه

گوشش  ياش را برداشت و تو یبعد گوش....ایتالیجیبود نه د ایاز اون معمول...داخلش دستگاه فشار را برداشت

:( بست گفت یو دستگاه فشار را دور دستام م زدیباال م نهامویآست کهیتخت نشاند و در حال يگذاشت منو رو

دستگاه فشار گذاشت و  ریرا ز یگوش) شده؟  فیاعصابت ضع نقدریبه تو گذشته که ا یچت شده تو دختر؟ چ

 يدست گرفته بود و صفحه عقربه دستگاه رو يدست هم نبضم را تو کیبا ....گرفتن فشارمشروع کرد به 

 ....پاهاش بود

 درسته؟ چرا؟ ياضطراب دار.....ضربان قلبت باالست....يفشار کاذب دار-

حالم  فیتوص....خواستم بلند شم بروم که دوباره دستامو گرفت دمیکش یرا باز کرد و من نفس راحت دستگاه

 ...کرد یحلقم قلوپ قلوپ م يقلبم تو...بود  ینشدنوصف 

 ؟ یحرف بزن يخوا ینم-

 یدونستم چ یبود که نم نیترسم از ا شتریب.... دمیترس یم شتریب! زد  یحرف م یدونم چرا انقدر خودمون ینم

و  ارمیبدنتو سر فرصت درب يبدم به خوردت و بعد اعضا يزیچ هیتا  نجایگفت اوردم ا یاگه م دیشا...سرشه يتو

 اوردیاعضا را در م یخودش به راحت...بود ندهخو یخدا منو بکشه بگو چرا جراح يوا....قاچاق کنم راحت تر بودم

خورد  یاصال به لحن حرف زدنش نم....خندم گرفت يلحظه ا ياز فکر خودم برا....کرد یقاچاق م زیو تم

تمام ...زد  یراجع به من حرف م یزد با نگران یهمدستش حرف م تلفن با يپا یوقت یحت...باشه  یآدم نیهمچ

فکر خنده  نیتونستم راجع بهش چن یچطور م...نبودند فیبودند اما نا مهربون و کث بیرفتارها و حرکاتش عج

 .رمیآروم بگ یلحظات يافکار باعث شد برا نیا...بکنم يدار

 نمیحاال برام حرف بزن بب...ماریدکتر هستم و توهم ب کیمن ...یبهم نگاه نکن سیرئ کیاالن به چشم  شهیم-

 يحال و روز افتاد نیچرا به ا

 ...مسائل برام سخته یکم هضم بعض کی...ست ختهیکم اعصابم به هم ر کیقبول دارم ...دیمن خوبم باور کن-

 ؟یچه مسائل-

 ...تونم راجع بهش حرف بزنم ینم-

 محرمانه ست ؟ یلیچرا ؟ خ-
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خوام فردا هم مثل امروز کارهامون به خاطر من عقب  ینم...برم استراحت کنم دیکنم بذار یخواهش م...نه -

 فتهیب

مثل شما  يو با وقار بیکه دختر نج دمیفهم یزودتر م دیبا...البته ناخواسته ...امروز منم مقصر بودم هیتو قض-

 بیو آس فیلط هیکه از شما داشتم و روح یقبول کنه بعالوه با شناخت یراحت نیرا به ا زایچ نیتونه ا ینم

 داشت نیاز ا ریغ يانتظار دینبا رتونیپذ

از  یبا ناراحت....داده بود در بره يا یسوت ریتونست از ز ینم گهید...دیرنگ فاتح پر!!!) شناخت؟:( تعجب گفتم  با

 کی نیهم:( تح گفتفا....) میشناس یم گرویکه همد ستیهفته هم ن کیمنو شما :( بلند شدم و گفتم میجا

خواهش :( گفتم  یلرزان يبا صدا...لرزم  یمدوباره احساس کردم دارم ...) هیمثل من کاف يمرد يهفته هم برا

زده باشم اسم  لمیاز محل تحص یحرف نکهیبدون ا کباریشما ....شمیمن داغون م...دینکن نکارویکنم با من ا یم

 قاتیتحق دیو گفت دیادرس خونه مو بلد بود....دیدیشن یکیحتما از دهن  دیو اصرار کرد دیاونجا رو اورد

 یفاتح چ دونمینم.....) مگه نه؟  میا بهیمنو شما غر....!!! دیکه از من دار یبا شناخت دیگیم دیحاال دار.....دیکرد

 کنم یباشه باشه خواهش م:( من نذاشتم و او گفت  یول رهیبلند شد و خواست دستهامو بگ یکه با نگران دید

خواستم  یاصال نم یول...) يبد حیرو توض زایچ یلیخ دیبا:( آروم نشستم و گفتم ) دهم یم حیبرات توض نیبش

 .خواهم داشت يشتریب تیخبرم امن یفکر کنه من ب یتا وقت دونستمیم ادیب ونیبه م یراجع به اون تلفن حرف

به خاطرش  يکه بخوا ستدین یمسائل اصال موضوعات مهم نیباور کن ا:( و گفت  دیکش یقینفس عم فاتح

من مدتهاست که  یول یشناسیکه منو م ستیهفته هم ن کی یدرسته شما حت... یو رنج بکش يخودتو عذاب بد

شدم که تو هم  یهقبول شدم و وارد همون دانشگا عیرشته صنا يکه تو یدرست از سال یعنی...شناسمت یم

که گفتم بعد از تخصصم تو رشته  ادتهی...عیو من ترم اول صنا يعمران بود شما ترم هفت يخوند یدرس م

 یاطرافت توچه نم يچون اصال به آدمها ادینم ادتیمطمئنم که اصال ...شدم یوارد دانشکده فن یجراح

خاطر منم توجه م به تو  نیبودم که دو سه تا از پسرها بدجور تو نخت بودند به هم یپیاک يمن تو یول...يکرد

 انیکردند ب یبچه ها جرات نم نیکدوم از ا چیه يبود نیمغرور و سر سنگ یلیتو خ یشد ول یجلب م

از اون بچه ها که  یدرسم هم تموم شد با بعض یوقت یخب من حت.......یکن یم عشونیمعلوم بود ضا...طرفت

و محال بود  میکرد یخاطراتمونو مرور م یتم و گاهاواخر رابطه داش نیاز خودم کوچکتر هستند تا هم یچندسال

اونروز .... نیهم....ذهنم موند يتو شهیهم تیاخالق اتیچهره و رفتارها و خصوص نیواسه هم....وسط ادیاسمت ن

 ادی بهتفاوت تو بهم فهموند که اصال منو  ینگاه ب یبدم ول ییکم مونده بود آشنا دمتیدفتر شرکت د يتو یوقت
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 دمیحاال فهم...اوردم  ادیبه  پشویمن او و اک...کرد  یاو اشتباه م...دهنم از تعجب مثل غار باز مونده بود....) يندار

شده بود  قیرگهام تزر يتو یبیچه آرامش عج....آشناست یلیکردم نگاهش خ یبرخورد حس م نیاول يچرا تو

دانشگاه ما  يکدوم از بچه ها چیداده بودند که ه نیانگار تضم....آسوده شده بود که نگو ونپرس نقدریا المیخ....

 کله شان باشد يتو ينقشه ا ایتونند خالفکار باشند  ینم

 ...رضا ....مهران افه...پف  دیسع-

 ه؟ییچه اسم ها نیا...بله بله؟-

 !عیصنا يدایجد يورود...شما گذاشته بودند يدوستها يبود که دخترا برا ییاسمها نایا-

 ؟یپس چطور منو نشناخت...باشه ادتی زارویچ نیکردم اصال ا یفکر نم-

بود  ییدانشجو...با االن فرق داشت یلیخ پتونیاون موقع ت...ادیم ادمیکنم شما را هم خوب  یاالن که فکر م-

 نیریش هی نکهیکردم مگر ا یچون به اطرافم دقت نم ستیذهنم ن ياز شما تو يادیز زیمن چ یول...يجور هی

پف دوستتون مهران افه را با  دیکه سع يمثل همون بار...کردند یکردند و دوستام منو متوجه م یم يا يکار

وسط .... دمیچقدر اونروز خند....حوض وسط پارك دانشگاه ياون همه اهن وتلپش بلند کرد و انداخت تو

 ....زمستون

 گهید ییدانشجو يطنتهایش یطفلک مهران بدجور سرما خورد ول....آره -

 د؟ینکرد یشما چرا همون اول خودتونو معرف-

شما منو  دمیباور کنم؟ شا نیخوا یم!! نبود ادتونیاونوقت اسم من  دیبلد بود پویاک يشما اسم همه بچه ها-

منم نخواستم راجع بهش حرف بزنم چون  دیکردم معلوم بود که منو نشناخت ینه شوخ..د؟یاوردیبه رو ن دیشناخت

 نینداشت هم یضرورت

تو چشم  ادیبخصوص شما ز هیو مهران بق دیسع نیدوتا دلقک مثل هم یکیاز  ریبود و به غ ادیعداد شما زت-

 پیتر شونیکیگفتن  یکه م دمیحواسشون به شما بود چون چند بار شن یحساب گهید يالبته دخترا.... دینبود

 ....دیاحتماال منظورشون شما بود....دکتره

با  شهیافتاد که من هم ادمیبعد ....بودم دهیرا ند یجذاب نیخودم فکر کردم واقعا من کور بودم پسر به ا شیپ بعد

 .دمیکش یحرفهارو نداشتم و آه نیقهر بودم و حوصله ا یزندگ

 شد؟ یچ-

 خاطرات افتادم  ادیفقط  یچیه-
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 تینها یو از اتاق خارج شدم حالم ب...) استراحت کنم تا فردا دیمن با:( بلند شدم و گفتم  میاز جا یبه آرام بعد

 يخواستم وارد اتاقم بشم که او هم که برا.اون تلفن مشکوك را فراموش کرده بود هیبهتر بود به طور کل قض

تکان دادم و وارد اتاقم  يسر) شبت خوش...فاقرصاتون فراموش نشه لط:( بدرقه ام تا دم در آمده بود گفت

زد ازضمائر  یکه با من حرف م یدر تمام مدت نکهیرابطه مون بهتر خواهد شد کما ا مطمئن بودم از فردا.....شدم

 .کرد یو افعال مفرد استفاده م

***** 

چه  دیدانستم با ینم امدیخواب به چشمم ن دندیرقص یم یذهنم عرب يکه تو ییالهایشب از شدت فکر وخ تمام

 يزیچ کی؟معلوم بود که  يچه جور یآوردم ول یاز اون تلفن مشکوك سر در م دیکردم هر طور بود با یکار م

 یکه به ذهنم م یو خراب ندهآزارده يبا تمام فکرها ؟يزیوسط هست که من ازش خبر ندارم اما چه چ نیا

خالف مثال قاچاق آدم  يکارها يو تو هیتونستم خودمو قانع کنم که فرزام فاتح آدم ناجور ینم دیرس

به  ؟یاما پس اون تلفن چ....آدم خالفکار و ناتو باشد کیگناه مال  یب يامکان نداشت اون چشمها....باشه

کرد اما  یم خیافتادم بدنم  یاون تلفن م ادی یوقت....زند یمنفر راجع به من حرف  کیکه دارد با  دمیوضوح شن

چند  يبرا یول ستیمتوجه من ن يخطر چیشد که ه یافتادم دلم گرم م یدوستانه اش م يرفتارها ادی یوقت

 دیرسیبه ذهنم م يبد یلیخ یلیخ يفکر ها!!!....ننوشته نابکار شیشونیپ يرو يآدم نابکار چیچون ه...لحظه 

 نانیکردم و از قفل بودن درب و پنجره بارها و بارها اطم یو چراغ ها را روشن م دمیپر یاز جا م يا قهبا هر ت...

کنم که هر  رشیتعب ينجوریخواست ا یافتادم دلم م یخوابم م ادی یوقت....برد یحاصل کردم اما بازم خوابم نم

اما از ....بود فرزام فاتح است هدمن خوا یکه ناج یمن درست بشه کس يبخواد از سمت سهندها برا يدردسر

رابطه  چیاصال ه....افتادم یمشکوك فاتح م يحرفها ادی یگرفت بخصوص وقت یدخترونه خنده م م ریتعب نیا

 يمن نقشه ا يکنم که باعث شده باشه برا دایپ بهیپولدار غر يآدمها نیخودم و ا نیتونستم ب ینم يا

بهتر بود با خودش  دیشا.... دیترک یمغزم داشت م...خوردم  یرفتم به در بسته م یاز هر طرف م....بکشند

حرف زده بود ،بازم  مونییدانشجودوران  ییمثل امروز که راحت درباره آشنا دیکردم شا یصحبت م میمستق

اما چه ....تونست برام خطرناك باشه یبه کفشهاش بود م یگیامکان نداشت اگه واقعا ر...نه ...گفت یرا م قیحقا

خطرناکتر که هم روزانه کنارش هستم  نیاز ا یحالت به منبع خطر قرار دارم چ نیکتریاالن که در نزد....يخطر

 يوا...خونه مادربزرگش را هم داشته باشه دیکل دیشا....خونه مادربزرگش يتو اتاقش و هم يشرکت تو يهم تو

 يدونستم تو یاصال هنوز نم من...يوا يوا....عوض کنم دهارویفرصت قفل و کل نیدر اول دیبا...من  يخدا
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کنه  یم یباندشون باشند ؟ نکنه اصال خودش اونجا زندگ يکنند ؟ نکنه اعضا یم یزندگ ایم ک ییخونه روبرو

دچار  شمیم وونهیدارم د يوا....حالت به من باشه نیکتریتلفن مشکوکش در نزد يکه طبق گفته خودش پا

هم از فاتح وحشت دارم هم بهش ....رهیگ یترسم هم خندم م یخودم م يالهایتناقض شدم هم از فکر وخ

 کراستیفرصت برم تهران و  نیکه در اول نهیکار ا نیبهتر...بشم  وونهیمن دارم د يخدا....کنم یاعتماد م

رفتم ؟ خونه  یم دیپس کجا با...گهید شهیاما کجا؟ خونه مهسا که نم...خبر بذارم برم  یچمدونم را بردارم و ب

هتلها و  يتو...یاره اما با کدوم پول؟ لعنت...افتادم  یخونه م هیبه فکر جور کردن  دیبا....محاله...مراع!!! سهندا؟

و  الینشستم از شدت فکر و خ خیبلند شدم س....دادند یجا م یمسافرخونه ها هم که به دختر تنها به سخت

در طول روز  یچیک و قهوه هیک کیاز  ریغ...هم بذارم يتونستم چشمهامو رو یلحظه هم نم کی یگرسنگ

از چند بسته شکالت و انواع  ریرم غبخو شهیم دایپ يزیم يزیچ نمیبب خچالیرفتم سر ....گذشته نخورده بودم

بسته از شکالتها را برداشتم و با ولع خوردم بعد  کیبازم خوبه ...نبود يا گهید زیها چ یدنیها و نوش وهیآب م

ذوق ....ساعت شش صبح بود ....به ساعت نگاه کردم ....گرفتم ونکم ج کی یآخ....روش وهیآب م کیهم 

با عجله کنار پنجره ...صبحانه سرو خواهد شد  گهیساعت د مینستم از ندو یکردم باالخره صبح شده بودم م

 لمحا....نگاه کردم ایدر رینظ یشد را کنار زدم و به منظره ب یرفتم و پرده کلفتش که مانع از ورود نور به اتاق م

 مینیبب...توکل به خودش:( زدم و گفتم  يلبخند.....و رفتند دندیپر کش یتمام افکار منف یلحظات يبرا...جا اومد

و از اتاق  دمی، لباسهامو پوش عیدوش سر کیبعد به سمت حمام رفتم و بعد از !) رهیم شیاوضاع امروز چه جور پ

البته قبلش از حسابم پول بردارم و قبل از  يبرم پاساژ گرد دیو در همانحال فکر کردم امشب حتما با رونیزدم ب

بخواد  دیاز دست فاتح قبول نکنم شا يا یخوراک زیچ چیهم باشه ه ادمیاس بخرم و لب یفرارم چند دست

 !!!!همون تناقض ... دمیفکر هم خنده م گرفت هم ترس نیاز ا...کنه هوشمیب

***** 

که  میشرکت به اون شرکت رفت نیهتل به اون هتل از ا نیاز ا نقدریسرمان شلوغ بود و ا نقدریروز ا تمام

برنامه  میبر خالف تصورم شغل من فقط تنظ....حرف زدن نداشتم  ينا یاز خستگ...شد کیهوا تار یک دمینفهم

 یاجراشون و ضمانتهاشون شرکت م وهقراردادها و نح میفاتح در مذاکرات و تنظ يها نبود من داشتم پا به پا

فاتح انگار بهتر ..خونم بود  يوانگار ت یول امیکارها بر ب نیروز از پس ا کیکردم  یکردم خودم هم اصال فکر نم

کرد و بعد از  يزود مرا هم وارد باز یلینشست و مذاکره خ نیچون از همون اول دیفهم یرا م هیقض نیاز من ا

 میتنظ یکرد و چگونگ یمشورت م یخواست و حت یمرتب از من نظر م ارمیاخت درقراردادن مختصر اطالعات 
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 ياجبار تیمسئول نیاز ا نقدریا....غلطها نکرده بودم نیکه تا حاال از ا یگذاشت من یم ارمنیقراردادها را به اخت

قرارها  نیکه ب یلدر فواص....کنهیکردم مغزم درد م یبهم فشار اومده بود که احساس م نقدریبودم و ا دهیترس

 يکرد با سرعت اونها رو تو یم یگذاشت و سع یم ارمیدر اخت mp3اطالعات  ونیکام کیاومد فاتح  یم شیپ

و  سمیدهد را بنو یم ادیکه بهم  ییزهایدوبار خواستم چ یکیمغز من جا کنه تا به موقع ازش استفاده کنم 

 دیبازد نیآخر یاگه بگم وقت ستیغلو ن....يبسپار تبه ذهن ينطوریهم دیاصرار داشت که با یکنم ول ادداشتی

 یم هوشیب ی، داشتم از خستگ میشام نشست زیو پشت م میتمام شد و به هتل خودمون برگشت يکار

 نیکه داشت ا یتنها حسن.... کنه یمغزم ملتهب شده و درد م يو چروکها نیکردم تمام چ یاحساس م....شدم

خالفش را  يقرارداد هم مشکوك نشدم که بشه حدسم راجع به کارها مورد کیبه  یبود که در تمام امروز حت

 .کنم دایپ يشتریباعث شد آرامش ب نیکنه و ا لیتبد نیقیبه 

 ؟  دیچرا معطل-

 بله ؟-

 حداقل شامتو بخور ...يکه نخورد ینهار درست حساب...دیعرض کردم شروع کن-

خواست بخورم اما واقعا حال نداشتم قاشق را بلند کنم چه  یدلم م یلیخ...بشقابم انداختم يتو یبه ماه ینگاه

 ...گرسنه بودم اما ....کنم زیرا تم یماه يغهایبخوام ت نکهیبرسد به ا

 !!دیهم دوست ندار ینکنه ماه-

 نه اتفاقا عاشقش هستم-

 ؟ یعاشق ک-

بر خالف من که .زد  ياو لبخند...) گهید یخب ماه:( تفاوت گفتم  یب...کرد یداشت نگاهم م یخاص طنتیش با

مگه عروسک :(گفت  طنتیدوباره با همون ش....هم شارژ بود یلیشدم انگار نه تنها خسته نبود ،خ یداشتم ولو م

گفت واسه خودش  یم یچ...کردم یو گنگ نگاهش م جیگ) مگه روح دارن اصال؟ شن؟یها هم عاشق م یبارب

او لقمه ....!) شد یچ دمینفهم:( با تعجب گفتم....دمیشن یمن دوباره بدحال شده بودم و چرت و پرت م دهمی؟ شا

شما دخترا فقط :( زد و گفت يقورتش داد و لبخند چندباره ا عیابش را در دهان گذاشت و سراز جوجه کب يا

همچنان نگاه ....) گذاشتندیاسم م یشماها کل يپسرها هم برا...دیگذار یممعصوم اسم  يپسرها يکه برا دیستین

 يبازهم لقمه ا زدیو لبخند م داد یخاطراتش افتاده بود سر تکان م ادیاو انگار ...گنگ خودم را بهش دوخته بودم

 يو برا شتمبرنج به دهان گذا یقاشق سرخال کی یحوصلگ یبا ب.....) لطفا دیمشغول ش:( فرو داد و گفت گرید
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قاشق ماست هم اضافه کردم و در همانحال چشم به دهان فاتح  کینکنه  ریگلوم گ يتو یاز خشک نکهیا

سر  اتیسر وگردن از اطراف هیقد وباال  يآخه تو...یگفتند بارب یبچه تخسها به شما م:( او ادامه داد...دوخته بودم

واقعا گفتند  یکه م يدیرس ینقدر خشک و مغرور به نظر میو ا يتوجه بود یبه اطرافت ب نقدریبعدم ا....يتر بود

 یاصال باورم نم..... رونیکم مانده بود شاخهام بزنه ب.......) احساس یهمونطور سرد و ب... هیعروسک بارب

 یم یبارب یبارب یکه ه میدیشن یم میشد یدانشکده رد م يپسرا یکه از کنار بعض يافتاد چندبار ادمی...شد

 شونیکی دمیشن میکه با دوستام بود کباریهست که  ادمیخوب  یلیکردند مثال خ یبلغور م ییزایچ کیکنند و 

از  یکیو چون همون موقع ...) میکه ما رو نزنه شانس آورد نیلبش هست ا يلبخند رو هی یبازم بارب:( گفت

که منظورش از  میاخمو بود همه از جمله خودم مطمئن شد یبحثش شده بود و حساب دیاز اسات یکیبچه ها با 

 ....با من بودن امکان نداشت یعنی...میکشفمون سر خوش بود نیهم از ا یکلهمون دوستمه و  یبارب

 د؟یناراحت شد-

 ...ناراحت؟ فکر نکنم-

واقعا  یعنی!!!! ادیکه به چشم ب نقدریبودم؟ ا کلیمن واقعا خوش ه یعنی...کردم  یقند داشتم آب م یدلم کل تو

متعجب ...هیناراحت چ!!! بخوان روم اسم بذارند و راجع به من حرف بزنند نقدرکهیجونور قابل توجه بودم؟ ا هیمن 

 !!!!بودم

به شما ... دیببخش..یحرفها را به بارب نیو بخوام ا ادیب شیپ یتیکردم موقع یبهرحال اصال اونروزها فکر نم-

 بزنم

 ....که  دیشما مطمئن یول... آخه کهیکوچ ایدن-

 هیجو دانشکده  دیدون یم...دیدیشن دیشد یاسمو بارها وبارها هر وقت از کنار بروبچه ها رد م نیمطمئنم که ا-

 یم تیهم تبع هیکردند بق یرا باب م يزیچ هیسه نفره  یمثال حت کیگروه کوچ هی یبود که وقت يجور

تمام دانشکده اجرا  يتو یدانشگاه يهانامه  نییشد زودتر از آ یو اون گذاشته م نیا يکه برا ییاسمها...کردند

 !ست؟ گهینفر د هیاسم  نیا دینکنه شما فکر کرده باش.....شناختند یاسم م نیشما را با هم ایلیخ...شد  یم

که  هامیاز هم کالس یکیکردند به  یهمه فکر م یبودم ول دهیاسمو شن نیوقت ا یلیخ ادمهیبله خب من -

 گفتند یهم قد بلند بود م یلیاتفاقا خ

 بد قواره بود یلینه بابا اون که خ...دیگ یم ویک ادیم ادمی-
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و  دیخودش هم فهم...حرف بزنه  نطوریسابقم ا یخواست راجع به همکالس یاخم نگاهش کردم اصال دلم نم با

جمله شو !) تر نبود یاز شما بارب یبه طور قطع کس ینداشتم ول يمنظور:( مبارك را بست و گفت شیزود ن

نشسته بودم  داریخر کی لمعذب شدم انگار مقاب اریلحظه بس کیبهم نگاه کرد که  يادا کرد و طور يطور

از  عیسر....کهوی دیرنگم پر...بود دهیو اندازه خر قیممنوعه افتادم بگو چرا دق ياون لباس ها ادیدوباره ...

شت حرفم تمام شود نگذا....) بهتره برم استراحت ك...خسته شدم  یلیمن امروز خ:( بلند شدم و گفتم  شیروبرو

 .....) دیو غذاتونو تمام کن دینیلطفا بنش! دیشما هنوز دوتا قاشق هم غذا نخورد:( و گفت

 رم یدارم از حال م یراستش از خستگ-

 لطفا دینیبنش...دینداشت یدرست حساب هیدو روز تغذ نیا يتو نکهیبه خاطر ا-

کنم  زیتونو براتون تم یماه دیخواه یم:( نشستم و او گفت ...واقعا حسش را نداشتم  یمخالفت کنم ول خواستم

 نیا دنیکه از شوکه شدنم بعد از شن يا يو با انرژ) خودم ...نه  يوا:( صورتم سرخ شد و با عجله گفتم ) ؟

 ...مه نتونستم بخورماز چند لق شتریکه ب دمخسته بو نقدریبازهم ا یول...حرف ، گرفته بودم خودم مشغول شدم 

مادرم بخرم عاشق  يبرا یکم سوغات کیخوام  یم...میچند تا پاساژ بزن يتو يسر میبا هم بر دیدوست دار-

 ...باشه کیکوچ یلیاگه خ یگرفتنه حت یسوغات

دونست و من  یراجع به من م زیهمه چ بایاون تقر. دمیشن یخانواده ش م يبار بود که راجع به اعضا نیاول نیا

 ...یچیه

که برم امکان نداره  يمن هر سفر...بهتر بخرم  زیچ کیدفعه  نیو ا رمیتون کمک بگ قهیبتونم از سل دیشا-

 ...رمیگ یم یسه بار برم سفر هر سه بار سوغات ياگه هفته ا یحت رمینگ يزیمادرم چ يبرا

خواست برم اصال با خودم  یخودم که دلم م...تونستم نرم  یخواست نم یاون از من کمک م! من  يخدا يوا

 .مردم یم یداشتم از خستگ یول!..نگیندوشاپیقرار گذاشته بودم برم و

 د؟یایبا من م-

 حتما..بله -

***** 

به  بیخسته بودم عج..راه برم نکهیشدم نه ا یم دهیمغازه به اون مغازه کش نیداشتم دنبال فاتح از ا بایتقر

مثل من را سر ذوق  يدیبد دیتونست گداگودوله ند یها هم نمفروشگاه ها و پاشاژ يزرق و برقها کهیطور

آخر سر هم با ...گفتم  ینه نم نم..کنه  دیمادرش خر يگذاشت تا برا یکه م یهرچ يفاتح دست رو....ارهیب
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اعتراض  نیا...) دیکن دیگفتم شما تائ یمن هرچ نکهینه ا رمیتون کمک بگ قهیمن خواستم از سل:( گفت يدلخور

خودم را جمع و جور  یکم بهم برخورد و کم کی!!!! مصرف یب يپس دنبال من راه افتاد یواسه چ یالک یعنی

خب من ... دیآشنا هست شتریمادرتون ب قهیتون خوبه هم با سل قهیشما هم سل ستیمن ن ریتقص:(کردم و گفتم 

و  ستادیکه تماما چرم بود ا یو کفش فروش فیک کی يتکان داد و روبرو ياو فقط سر!) وسط؟ نیبگم ا یچ

تکان دادم و  دیبه نشانه تائ يسر) رم؟یست کامل بگ هیبراش  نجایچطوره از هم....مامانم عاشقه چرمه:(گفت

 کینکرد  ينا مرد...میو با هم وارد آنجا شد!) یبکن تا منو نکشت نکارویبده زودتر ا رتیخدا خ:( گفتم  لمد يتو

که بود  یکفش وهرچ شیلوازم ارا فیمدارك ک فیک يدیش جا کلپول دستک فیک یدست فیست کامل ک

نا خوداگاه ...بخرم یغاتتونستم براش سو یلحظه تو دلم ارزو کرد کاش منم مادر داشتم و م کی...دیونبود خر

....) یچیه یچیه:( با عجله گفتم ) شد؟ یچ:( و گفت دیفاتح به سمتم چرخ ياز نهادم بلند شد که فور یآه

 میبرگرد گهیتا من حساب کنم و د دینیبش مکتیاون ن يرو رونیب دیدونم بر یم دیخسته شد( :فاتح گفت

شلوار  -مغازه بزرگ مانتو کیآن مغازه و رو به  بهکه پشت  یمکتین يتکان دادم و رفتم رو يسر...) هتل

اومده  یاز وقت دمیخر یواسه خودم م نیدو تا شلوار ج یکی ایمانتو  کیرفتم  یکاش م...بود نشستم یفروش

با  عیفکر از جام بلند شدم و به سمت آنجا رفتم و سر نیبا ا!...دست اسلحه کی نی، من بودم و هم نجایبودم ا

اس ام اس دادم که فالن جا .. یکارت قبل میبود با همان س دهیخر میامروز صبح دوباره برا ازکه  يدیجد یگوش

 دیمانتو به رنگ سف کیو  يو قهوه ا دیسف يبه رنگها نیدو تا ج ریالس عیسر یلیخ....هستم تا دنبالم نگردد

نشسته بود و دستش پر از  ودحاال فاتح همانجا که من نشسته ب...رونیو با کارتم حساب کردم و اومدم ب دمیخر

 .پاکت و جعبه بود

 مبارکشون باشه-

 باشه یخدا کنه حاال از رنگش راض...یمرس -

 ه؟یمادرتون چه رنگ رنگ مورد عالقه دیدون ینم -

رنگها  نیهم يتو شیچرم قشنگ...روشن گرفتم  يکه ست قهوه ا ینیبیم یول....هیچرا مامانم عاشق رنگ آب-

 شهیمعلوم م

 دارند پس یصلح طلب هیچه روح-

 ... دیشا -
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و  يزن جد...داشته باشه یفیلط هیروح ادیبه ظاهرش اصال نم....دونم  ینم... دیشا:( و ادامه داد دیکش یآه بعد

 یبفهمه که چقدر م یپس حتما نخواستند کس....خوددار  دیگ یخودتون م:( زدم و گفتم  يلبخند....) هیخوددار

خوبه که از حاال  یلیخ:( زد و گفت  يلبخند....) دندیفهم نویمطمئنا پدرتون ا یول..باشند فیو لط میتونند مال

قطع کرد و  عیحرفمو سر.....) مگه قراره !!!!...از حاال؟:( با تعجب گفتم  ....)نسبت بهش مثبته نقدرینظرتون ا

 يا گهید زیاگه چ:( بلند شد و گفت شیاز جا عیبعد سر....) یلیخواد خ یخاطر مادرمو م یلیآره پدرم خ:( گفت

 ....) .نه :( با او هم قدم شدم و گفتم ) مید بریخوا ینم

***** 

که هنوزم بهش عادت نکرده بودم از خواب  دمیجد یآالرم گوش يه با صداخوابم برده بود ک یک دمینفهم

هراسون از جام بلند !! يکه به زنگش عادت دار يکرد یخودتو کوك م یخب گوش!!! حاال يبگو مجبور...دمیپر

چند ..کوك کرده بودم عتوسا یچ يکنم و برا کاریخوام چ یدونستم م یبودم نم جیچند لحظه گ يشدم و برا

داشت  یلعنت لیموبا نیپس چرا ا! کوك نکرده بودم یمن اصال ساعت... دمیلحظه که گذشت کم کم فهم

 لیموبا نیا دمیبعد با کمال تعجب د...با عجله به سمتش حمله کردم تا صداشو خفه کنم!! کشت؟ یخودشو م

پس چرا !! وا!!!!!! خودم افتاد اون بود لیموبا بود؟ چشمم به یپس چ...کنه یم غیج غیکه داره ج ستین دهیجد

 یخاموش شده بود و وقت يشارژ یاز ب شبیاومد د ادمی....به صفحه ش نگاه کردم!!! شده بود ينطوریزنگش ا

اول شماره رو نشناختم چون اسم منفورش را !! بهم خورده بود ماتشیروشنش کرده بودم باز خل شده بود و تنظ

 را زدم callدکمه  عیبعد شناختم و سر یلنکرده بودم و ویس

 ؟  يد یچرا جواب نم ییمعلوم هست کجا چیه-

خوام  یاز شما نم یچیمگه من نگفتم ه دیکارم داشت یاوال سالم دوما چ:( گفتم  یبا تلخ!  زینفرت انگ مردك

 ) ؟!شده یباز چ

 ؟ یکجا هست-

 چطور؟-

 نمتیامروز بب نیهم دیبا یگفتم کجا هست-

 دیبه کارم نداشته باش يپس کار نمیخوام شما رابب یگفتم که من نم-

 راننده را بفرستم دنبالت یگفتم کجا هست!...یکن یواسه من م ينخوا يکه بخوا یهست یک يفکر کرد-

 امینم ییمن جا-
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برگه  نیا و ایبه زبون خوش ب....گفتم ؟ ییکجا...دهن منو باز نکن ....خواهرزاده شکسته شه یینذار حرمت دا-

 کنده شه هیرا امضا کن بذار قال قض یلعنت يها

دهم  یم حیترج.... دیبد صلهیجور ف هیرا  هیقض نیا دیتون یاگه خودتون نم... مینینب گرویبهتره ما اصال همد-

 دیو برگه هارو آماده کن دیبرم و برگه امضا کنم خودم برم فقط شما آدرس محضر و به من بد ییاگه قراره جا

 ...ستین يازیچون اصال ن..کنم بدون حضور شما یو امضا م رمیمن خودم م...

زنم و  یبهت زنگ م گهید قهیچند دق...خب  اریبس:( بعد گفت ...کنه یسکوت کرد معلوم بود داره فکر م یکم او

 .....اونجا یامروز خودتو برسون دیبا یهست يهر خراب شده ا... دمیادرسو م

اون موقع هم که ....رسم تهران  یو شب م ستمیچون تهران ن....تونم خودمو برسونم  یمتاسفم من امروز نم-

 فردا صبح يمحضرها بسته ند پس باشه برا

 ادداشتی ادی یرفت که بگم ول یداشت از دهنم در م) مگه؟ یهست يکدوم خراب شده ا:( دیغر تیعصبان با

زدم  ینفس نفس م تیاز عصبان....ارتباطو قطع کردم عیو سر) اطراف  نیخراب شده هم هی:( فاتح افتادم و گفتم 

!!! خواهرزاده شکسته شه ییگفت نذار حرمت دا یکرد تازه م یم نیخواست به من توه یهر جور دلش م....

 !! .ظالم نیاز دست ا دهیکش یم یطفلک مادرم چ

 یشرکت بود که م کیاز  دیامل بازدامروز ش يقرار کار نیاول..به ساعت انداختم هشت صبح بود  ینگاه

 یو سع دمیکش قیچند تا نفس عم...که اونم ساعت ده بود...قرارداد حمل و نقل با شرکت فاتح ببنده هیخواست 

 يدیمانتو سف دمیع لباس نو هامو پوشیسر هایبد دیند نیع.... آماده بشم ذیصبحانه لذ کی يکردم آرام بشم وبرا

از  ریغ.....دیبا شال سف دیسف نیشلوار ج....بدنم نشسته بود يرو یزانوم بود و حساب يکه گرفته بودم تا باال

 نیتر یاتیکه ح شیلوازم آرا یخیچمدون تار يرفته بود تو ادشیفاتح ...نداشتم  شیلوازم ارا چیهمون رژلب ه

کم به خودم  کیرژ  با همون....بخرم شبیرفته بود د ادمیخودم هم !!!!...بذاره ،دخترهست  کی هیشخص لهیوس

 .ستادهیفاتح پشت در آماده در زدن ا دمیرنگ دادم و خواستم از اتاق خارج شم که د

 !سالم دکتر-

او فقط  یکنه ول نمیخواست تحس یدونم چرا دلم م ینم....به سر و وضعم کرد یاز در فاصله گرفت و نگاه یکم

چرا نگفت به به چه .شدم  یدفعه خال کیبادکنک  کیمثل ) ....ریسالم مهندس صبح به خ:( زد و گفت يلبخند

 نیکنه که ا فیبخواد از من تعر یکیآدم بودم که  یسرم اومده آخه من ک ییدونم چه بال ینم!!! يزد یپیت

و قاچاق از من  ییمشکوك به آدم ربا سیرئ کیخواستم  یم... یچه توقعات...باطل  الیخ یزه....دفعه دوم باشه
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به  نکهیبه محض ا دیبا... دمیفهم یهر جور شده م دیبا....اون تلفن مشکوك افتادم ادیدوباره !!!!! ...کنه فیتعر

 .کردم یم نکارویگشتم بعدا ا یاول دنبال خونه م دیاما با.... بدماستعفا ... دمیتهران رس

 شده؟ يزیچ...مهندس دیفکر يتو-

) د؟یبرد یم فیصبحانه تشر يبرا:( تم و گفتم به خودم اومدم در اتاق را بس!!! مهندس گفتنش نیمنو با ا کشت

هم  شبید دیگرسنه هست یلیحتما خ:(گفت میرفت یبا هم به سمت آسانسور م کهیتکان داد و درحال ياو سر

مگه :( آسانسور شدم و گفتم  اخلد) د؟یخور یغذا م ينطوریهم شهیشما کال هم....دینخورد یشام درست حساب

:( از لحنش و حالت گفتنش خنده م گرفت و گفتم !) مثل جوجه:( زد و گفت  يلبخند) خورم ؟ یچطور غذا م

چطور به ذهن !!!!معلومه:( به قد و باالم انداخت و به تمسخر گفت  یاو نگاه) خورم یبرعکس مثل خرس غذا م

 کوکه فشیفکر کردم که چه ک نیشدم به ا یم ادهیپ کهیدر حال و میدیبعد هر دو خند!) بود دهیخودم نرس

 !!!.امروز...کنمیم حیتصح..امشب

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

لقمه را در دهان مبارك گذاشته بودم که دوباره همان  نیشده بود و تازه اول دهیچ مانیرو شیصبحانه پ بساط

دستمو  اریاخت یبد تکان خوردم که فاتح ب نقدریا...زنگ ناآشنا و اعصاب خورد کن سر صبح، منو از جا پروند

مانتوم  بیو از ج دمیکش رونیدستش ب ریشرمنده شدم و دستم را از ز...) تهیزنگ گوش..آروم:( گرفت و گفت 

خانوم خرسه اندازه جوجه غذا  نیچرا ا دیحاال بگ:( جواب بدم رو به فاتح گفتم  نکهیدر آوردم و قبل ار ا مویگوش

فاتح رنگ  يحس کردم چشمها کهیاشاره کردم و در حال میو با چشم به گوش....) ذارن که ینم!! خوره  یم

 .را زدم دکمهبه خودش گرفته ،  ینگران

 دییبفرما-

 کن ادداشتیآدرس را -

 ..سپارم یمن به خاطر م دیآدرسو بگ ستین یاجیاحت-

 ادین شیپ یراحت باشه که بعدا مشکل المیخوام خ یکن م ادداشتیگم  یم-
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 ياز تو عیخوب و کاربلد سر یمنش کیفاتح که شاهد مکالمه منه مثل  دمیو د رونینفسمو دادم ب تیعصبان با

 شهیکه هم سیپراهنش هم همون روان نو بیاز ج...بود شبید ياز فاکتورها یکی...برگه دراورد کی بشیج

 ...سهیهمراهش بود و به من اشاره کرد که آماده ست بنو

 .... دیخب بگ یلیخ-

 ....سهیکردم تا فاتح بنو یتکرار م گرید کباریگفت منم  یآدرس را م او

 ؟یکن ی؟ چرا تکرار م یهست یا کسب-

 ....نه ای سمینو یدارم ادرسو درست م دیکنم تا مطمئن باش یتکرار م-

او با همون لحن ) ادین شیپ یراحت باشه که بعدا مشکل المیخوام خ یم:(با لحن خودش اضافه کردم  بعد

نگذاشتم ....) فرستم دنبالت یتهران راننده مو م يدیامشب هر وقت رس:( و طلبکارش گفت یعصبان شهیهم

آدرس  نیمن خودم فردا صبح به ا ستین ازیگفتم که به حضور شما ن:( گفتم  یحرفش تمام شود و با ناراحت

ما ...مینیبب گرویاصال دوست ندارم همد...دیکارها را بکن یو باق دیایبرگه ها امضا شد شما ب نکهیو بعد از ا رمیم

اون  وایه:( و خواستم تماس را قطع کنم که گفت...) مثل شما ییزاده ها بیجن ارتیگداگودوله ها را چه به ز

 یدستام داشت م....) یمرگ کن يکنم که هر روز آرزو یم يبشه کار نطوریکه اگه ا اریمنو باال ن يرو

کنه  یم نکارویدونستم ا یمقتدر و مطمئن بود که م نقدریلحنش ا!!!!...کنه یم دیداره منو تهد!! چه غلطا ...دیلرز

:( و گفت دیپرحرفم  انیاو م....) کنه دیتونه منو تهد یکس نم چیه:( آب دهانمو قورت دادم و گفتم  نحالیبا ا..

:( گفتم  تیبا عصبان!! داده بود به امشب يریعجب زبون نفهم بود چه گ) امشب راننده مو کجا بفرستم دنبالت؟

نظرم عوض شد و فردا هم  دیشا دیاگه اصرار کن...امیآدرس مفردا صبح به همون ... امیجا نم چیمن امشب ه

از دستم  یبود گوش کیشوکه شدم که نزد چنان دیچیپ یگوش يقهقه اش که تو يناگهان از صدا) ومدمین

 !!! وانهید....فتهیب

 !....یکن یم دیدختره احمق زبون نفهم منو تهد!....دخترکوچولو یکنیم دیمنو تهد-

! یمات مونده بودم به گوش...دیخند یکرد و دوباره غش غش م یجمله را تکرار م نیا ها مرتب وونهید مثل

 یوقت!....مفت خور یپاپت:( دندیاونطرف تر هم صداشو شن زیزد که احساس کردم دو تا م ادیفر يناگهان طور

 یم داتیساعته پ مین رچه جو نیادرس نده بب...یطرف یبا ک یفهم یکشون کشون امشب بردمت محضر م

 يرو يزیفتح داره تند تند چ دمیفاصله د نیدر ا....بودم هم وحشتزده یهم عصب..بود  دهیرنگ از روم پر...)کنم

 :سهینو یکاغذ م
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 "دنبالت یهقیب نالیترم انیو بگو ساعت ده شب ب يریقبول کن که امشب م"

فاتح  ياز کار و دخالتها گرید يبودم از سو یسمت به شدت عصب کیاز ...فاتح نگاه کردم ادداشتیتعجب به  با

انگار داشت ...فاتح انداخته بودم  يچشمها يکردم؟ با تعجب نگاهمو تو یحرفشو گوش م دیچرا با...شوکه بودم

مونده بود کار خودشو  یکه به فاتح باق يته دلم همون اعتماد...کرد حرفشو قبول کنم یبا چشمهاش التماس م

برقرار  هیسکوت طوالن...) ...یهقیب نالیرسم ترم یساعت ده شب م...خب اریبس:( گفتم  يمردد يکرد و با صدا

 یکه نم ریبگ ادیحاال  نیاز هم:( دیچیپ یگوش يمقتدر او تو يبعد صدا یاول فکر کردم قطع کرده ول....شد

را  یو گوش!) یفتیدردسر ن يبه بعد تو نیاز ا گهیو به خاطر بسپار که د ریبگ ادی.... یمن قد علم کن يجلو یتون

گوشم  يتو يزیچ کی....اصال حواسم به فاتح نبود گهید...افتاد زیم يلرزان رو ياز دستها یگوش...قطع کرد

اون برگه ها  يامضا زبه بعد؟ مگه قراره بعد ا نیاز ا یچ یعنی!!!! به بعد نیاز ا....زنگ خطر...خورد  یزنگ م

 ...داشته باشم ؟ يسر وکار نایبازم با ا

 حالت خوبه ؟-

 یانگار داشتم با خودم حرف م) به بعد نیچرا گفت از ا:( گفتم  یفیضع يمتوجه فاتح شدم و با صدا تازه

کردم  دیبا سر تائ) به بعد؟ نیگفت از ا:( مرا بهتر بشنود و گفت  يتا صدا دیسرش را جلوتر کش یفاتح کم...زدم

زدم با  یحرف م یمن داشتم با ک! من  يخدا...ه فاتح کردمنامفهوم ب ینگاه) گفت؟ یچ قایدق:( و او ادامه داد

 ادداشتیکه هم برام  هیدونست طرف مکالمه من ک یاصال اون از کجا م!! که خودش هنوز مشکوکه یآدم کی

 لینگران فاتح که اصال دل يچشمها يتو یلحظه با حالت خاص کی...کرد یگذاشت هم ازم پرس و جو م یم

 ....، زل زدم دمیفهم ینم شوینگران

 درسته؟...سهند بود يتونم حدس بزنم بازم آقا یم-

شما و اون  يبه رنگ ورو یهرک...دونم که باعث آزارتونه یم:( کنم و ادامه داد دینشد حرفش را تائ منتظر

خوام  یمن فقط م....دیدردسر افتاد يو احتماال تو دیهست یفهمه که شما عصب یلرزون نگاه کنه م يدستها

 یانگار حس م..کردم  یبهش نگاه م جیمن هنوز داشتم گنک و گ..) دیبه من اعتماد کن دیتون یم...کنم کمکتون

مدت کوتاه متوجه  نیا يحتما تو:(ادامه داد نرویمنو متقاعد کنه که بهش اعتماد کنم از ا دیکرد هر طور شده با

 میبود یکه منو شما قبال هم دانشگاه نهیمنظورم ا....ستین یمرئوس سیرابطه رئ هیما فقط  نیکه رابطه ب دیشد

قبول ...میبه عنوان دو تا همکار باهم داشته باش يرابطه بهتر شهیباعث م میبخوا ما نکهیخودش بدون ا نیو ا

اگه به  یحت... دیبگذار ونیو مشکلتون با من در م دیبه من اعتماد کن دیتون یکه م دیخواد بدون یدلم م....د؟یدار
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از  دیکه با دیحق بد نبه م ریمد کیبه عنوان  دیبه من حق بد دیتون یسابق هم نم یهم دانشگاه هیعنوان 

سالمت تر  يداشتن کارمندها يمشکالت کارمندام با خبر باشم تا بتونم با حل مشکالتشون به شرکت خودم برا

 یهم دارم پس لرزه هاشو م هنوز...دیشد یحمله عصب هیدوروز شما دچار  نیا يتو...د؟یقبول دار.....کمک کنم

پزشک هم  کیبه عنوان  یمن حت...فتهیخطر م يجور تو بد تونیبره سالمت شیپ ينجوریمطمئنم هم...نمیب

 یباالخره سخنران....) من از همه جهت نسبت به شما مسئولم دینیب یم...هیحق دارم که بدونم مشکلتون چ

 یم...) ذاره یعقلم نم یخواد به شما اعتماد کنم ول یدلم م یلیخ:( خواست بگم  یدلم م...تمام شد شیطوالن

چقدر هم موفقم  دمید) کارم را دچار مشکل و خلل کنه  میکنم نذارم مسائل شخص یم یسع:( خواستم بگم 

او هم منتظر به من زل .....سکوت کرده بودم و به او چشم دوخته بودم !!!!...با اون غش کردنم نهیزم نیا يتو

 یاز خودم بهم م تاه حالم داش...من تکان خوردم شهیبلند شد و مثل هم لشیموبا يکه ناگهان صدازده بود 

چه به روز خودت  نیبب یعنی...) نیهم:( به من زد و با دست به من اشاره کرد و گفت یلبخند خاص کی...خورد

 ...را جواب داد یو بعد گوش!!يآورد

 يعجله شون برا نهمهیآهان پس بگو ا.....شده مگه یچطور چ....بله بله...ممنون..........شما دیخوب...سالم پدر-

!! حالشون بده نقدریا یعنی...زودتر؟....میما حدود ساعت هفت بعدازظهر تهران..دمیم حیحاال بعدا توض...اره....هیچ

 ...احافظخد...میگرد یباشه قبل از ظهر برم طیبل نمیباشه بب

 میبرگرد دیبا دیامروز را کنسل کن يو تمام قرارها دیریتماس بگ:(متفکرش را رو به من کرد و گفت چهره بعد

بهتره قبل از .. ستیحال مادربزرگ اصال مساعد ن:( کردم که ادامه داد یهنوز داشتم منتظر نگاهش م)تهران

 میخب داشت:( وباره نشست و گفت د یول ودبعد خواست بلند ش) باشم  یعنی... میاونجا باش فتهیب یاتفاق نکهیا

از جام بلند شدم و گفتم  یمعطل یب نرویخواستم حرف بزنم از ا ینم)دیمنتظرم بگ... میزد یراجع به شما حرف م

بزند و با عجله به سمت پله ها رفتم و خودم را به  یو منتظر نشدم تا او حرف) قرارهارو زودتر کنسل کنم دیبا:( 

بود  ویتلفن س يتمام شماره ها تو...بودم جیو گ یهنوز عصب...دیلرز یهنوز دستهام م....رساندممحوطه باز هتل 

خواستم وارد اتاقم بشوم که ...همه را کنسل کردم و به سمت اتاقم برگشتم عیسر... میقرار نداشت شتریدو سه تا ب.

م مزه کرده بود که دوباره به سمت در ر زبونیز یانگار استراق سمع قبل...ناخوداگاه نگاهم به سمت اتاق فاتح افتاد

 کیمثال ..شنوم  یم ییصدا نمیکردم بب زیو گوشهامو ت ستادمیفاصله به در ا نیکتریدر نزد...شدم دهیاتاق او کش

اصال هنوز به اتاقش برنگشته  دیشا...یچیه...اومد ینم ییصدا چینه ه....گهیمکالمه مشکوك و محرمانه د

 ....اتاقش نباشه و االن سر برسه و مچ منو  يه تودم نکنیلحظه ترس کی...باشه
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 د؟یداشت يکار-

 يبا تمام ته مانده انرژ!!!....بودم من یچه بدشانس...نداشتم که برگردم به سمتش نویقدرت ا یسر شد حت بدنم

 ....شده تیتر از م دهیم رنگ پر افهیدونستم که ق یم...دمیکه داشتم به سمتش چرخ يا

 د؟یداشت يعرض کردم با من کار-

 قرارها کنسل شد...اومدم بگم .....یعنی...عی......نه-

کردم و مچم گرفته شده و نفسم از  یم يغلط اضافه ا کیکه معلوم بود داشتم  رونیتابلو دادم ب نقدریا نفسمو

 .....رونیحبس شده بوده و حاال دادم ب نهیترس تو س

 ده؟یرنگتون پر نقدریچرا ا-

 نهییدونم حتما فشارمشارم پا یمن -

ش به شدت توهم بود در را باز کرد و  افهیق کهیاز در فاصله گرفته بودم رد شد و درحال یکنار من که حاال کم از

برم  تیموقع نیا يخواستم االن تو ینم!!! نــــــــــــــــــه  يوا) دیداخل ش:( خودش عقب رفت و گفت

 ...تو اتاقش

 ....برگشت به تهر يبرا میکن دایپ طیبل میتون یم نمیجمع کنم و بب لمویبهتره من برم وسا گهینه د -

هم  یلیآمرانه شده بود خ یلیلحن صحبتش خ) کارت دارم ایب...با من  طیبل:( حرفم تموم بشه و گفت نگذاشت

: ( انداخت گفت یکاناپه م يخودش را خسته رو کهیدر را بست و درحال...و وارد اتاقش شدم رفتمیناچار پذ...قاطع

گذاشته بودند ، به اکراه کنارش  واریکنار د تاقکاناپه در اون ا کیتکان دادم و چون تنها  يسر)...لطفا دینیبش

خواد تورو  یم یچ يبرا تییدا:( مقدمه گفت یب یلیو خ دیبه سمت من چرخ....خداروشکر سه نفره بود..نشستم 

مساله رو خودم  نیا دیاجازه بد:( گفتم  ستیفضول دست بردار ن نیدونستم ا یجا خوردم و چون م یکم) نه؟یبب

 :مبل بلند شدم  ياز رو اریاخت یداد زد که ب نانناگهان چ....) حل

 الزم نکرده -

 ...زد که کم مانده بود سکته کنم يگریدوباره داد د و

 لطفا نیبش-

 یداشت زور م...ا) شنومیم:( زل زد و گفت چشمام  يتو...چه مرگش بود ...عجله و مستاصل نشستم  با

 دمید یکردم م یگنده ش؟ از هر دو منظر هم که نگاه م کلیاون ه ای د؟ینازیش م دهینخراش يبه صدا...گفت

قصد نداشتم فکر کنه  نحالیبا ا...از من درشت تر هست که قورتم بده یهم صداش ترسناکه هم به اندازه کاف
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مردك هفت پشت  نیطرف ا کیگه از  یبهم زور م مییطرف دا کیاز !! نس منوشا...برم  یدارم ازش حساب م

 یو گرنه نم امیو شکننده به نظر ن فیرفتار کرده بودم که ضع يطور میزندگ يتو شهیمن هم هم!...بهیغر

لکه ننگ واسه  کیشده بود !!!..آره جون خودم با اون غش کردنام... ارمیجامعه دووم ب يتونستم تو

حفظ کنم و صدام نلرزه  مویکردم خونسرد یم یسع کهیگرفتم و در حال نشیخشمگ ينگامو از چشمها....خودم

بازم نگذاشت حرفم تموم شه و با حرص ....) کارم  يتو یمساله مشکل نیدم که نگذارم ا یمن قول م:( گفتم

 افهیو ق یبهم برخورده بود با ناراحت ییجورا کی...)نصورتیا ریدرغ...کن فیتعر زویاالن همه چ نیهم:( گفت

انصرافمو  يمن همون روز اول کار!...نه دیکن یحتما اخراجم م!...؟یچ نصورتیا ریدر غ:( حق به جانب گفتم 

دسته  به دمیمن چسب کهیشد طور کیناگهان به من نزد....)  نجامیاعالم کردم و االن هم به اصرار شما ا

اصال ..کرد یاز من نشسته بود و با خشم نگاهم م یفاصله کم يتو...چه مرگش بود ؟....رنگم شد گچ...مبل

 !!!داشت یشدن چه ضرورت کینزد نهمهیا

 کنم یتا ابد اخراجت نم-

 لبخند محو کیفکر  نیبود از ا کینزد...دمیتا ابد طالقت نم گهیزد انگار داره به زنش م یحرف م یلحن کی با

 !!!دیکه با ادامه حرفهاش لبخنده پر نهیلبم بش يرو

خوام از زبون خودت  یم!! از کل ماجرا خبر دارشم قهیتونم در عرض ده دق یاگه من بخوام نم يفکر کرد-

 ....تا کمکت کنم نجامیو من ا يافتاد يچه دردسر يتو يدیبشنوم چون هنوز نفهم

اصرار به دو نستن داشت؟  نقدریا یزد اصال واسه چ یرف مح یاون داشت از چ...گهیکردم د یم یقاط داشتم

 خواست به من کمک کنه؟ یچرا م

 چرا؟؟؟؟-

کنم؟  ی؟ چرا دارم بهت اصرار م یچرا چ:( داد و چشمهاشو بست و گفت هیرا به پشت بلند مبل تک سرش

دارم به ....خوام کمکت کنم؟ چون دارم به خودم کمک کنم یچرا م...خوام کمکت کنم یجوابش واضحه م

امشب :( زد و گفت لمتعجب من ز يچشمها يو تو دیبعد دوباره به طرفم چرخ...) کنم نه به تو یخودم لطف م

دست  تییدا ایاما آ...يدیخونه راحت دراز کش يتو یستیاما تو اونجا ن.. نالیدنبالت ترم فرستهیم تییساعت ده دا

 یم تییرا که دا يهمون کار يکنه و بعد مجبور یم داتیدر عرض دو روز پ تاینها....واضحه که نه اره؟دیبر م

من با  ای یکن فیرا تعر هیو تمام قض یبه من اعتماد کن يخوا یم ؟یکن کاریچ يخوا یم.....يخواد انجام بد

 شیاومد ، پ شیپ یتو به دست آوردم ولت کنم تا هر چ یکه موقع مکالمات تلفن ياطالعات محدود نیهم
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 فیزدم و شمرده شمرده تمام ماجرا را تعر اینگاهم را از چهره ش برگرفتم و دوباره دل به در) ؟ ...اومد

که احساس  نهیترسونه ا یکه منو م يزیتنها چ...تمام شه هیتمام سهمم را ببخشم تا قض هیفقط کاف:(........کردم

 يآخر باز نیا نکهیا يبرا:( زد و گفت يفاتح پوزخند....) دونم چرا ینم... ستین يآخر باز نیکنم ا یم

 ستین نیا طیشرا ادیز یلیخ الاحتم...کنه یم یمهم را ازت مخف اریبس زیچ کیداره  تییمعلومه که دا...ستین

 نیمطمئن باش ا..... ای یمادرت ازدواج کن يخواهر برادرها ياز پسرها یکیبا  دیتو با ای...که به تو گفته شده

در  شهیو هم یگفته که تو نترس ينطوریبهت ا تییدا....که به تو گفته شده  ستین يزیدوم اون چ يای

انگار ....زد یبود چقدر قاطع و مطمئن حرف م دهیرنگم پر......) کرد ینمدنبالت  نطوریوگرنه ا.....یدسترسش باش

واقعا به من دروغ گفته  ایآ...افتاد یداشت م یچه اتفاق ایخدا....وم خشک شده بودگل...خبر داشت یاز همه چ

 !ترسوند؟ یفاتح مشکوك داشت منو م نیا ایبودند 

 حالت خوبه؟-

بلند شدم ...) نیکجا بش:( تکان دادم و خواستم از جام بلند بشم تا به اتاقم برگردم که گفت دیبه نشانه تائ يسر

تو  ییمطمئنا دا:( او با من بلند شد و گفت) تنها باشم دیبا:( گفتم  دمیشن یکه خودم هم نم یفیضع يو با صدا

را  تییدا طیشرا يکه مجبور شد یقرار گرفت یطیشرا يپس حواست را جمع کن که اگه تو... هیمرد بانفوذ

به چشمهام  یقیبعد نگاه عم...) دوم ...دوم ....تو هم براش شرط بگذار  کی....باشه ادتیدو تا نکته ... يریبپذ

 یبه من اعتماد کن حت یطیدوم تحت هر شرا:( کرد که احساس کردم تا ته چشمهاش سفر کردم و ادامه داد

دونم احمقانه  یبازم به من اعتماد کن م...ندادند صیمنو قابل اعتماد تشخ همزماناگه عقل و احساست هم 

تا اون موقع استراحت ..... میپرواز دار گهیدو ساعت د:( گفت و دیکش یقیبعد نفس عم....) ست اما به نفع توست

دور تا دور من پر از . خواست زار بزنم یدلم م!!! آخه يچه اعتماد...هیمنظورش از حرفاش چ دمیفهم ینم) ....کن

شد  یم ییپرنسس ها هیمقدار داشت شب یمن ب یزندگ...کدومشون اعتماد نداشتم  چیشده بود که به ه ییادمها

عده  کیواسه  دیبودم چرا با یدختر معمول کیمن ...خنده م گرفت...!!! اطرافش بودند یکه بدخواهان فراوان

 !!!مهم شده باشم؟

خورده بودم و  يمسکن قو کیبودم  دهیرس یاز وقت...بعدازظهر بود 5حدود ساعت ...انداختم  یساعت نگاه به

با درد سر ....سهند در امان باشم يخاموش کرده بودم تا از شر تلفنها مویگوش...تخت انداخته بودم يخودم را رو

مثال از مادربزرگ فاتح  شیبودم که هفته پ يدر همان خانه ا.به اطرافم نگاه کردم....از جام بلند شدم یو منگ

خاب کرده اتاق را انت نیسه اتاق خوابه بود و من اول...شب هم توش نمونده بودم کیاجاره کرده بودم و هنوز 
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 کیکه رو به پنجره گذاشته شده بود با  يبود و تخت دونفره ا دیاتاق تماما به رنگ سف ونیدکوراس...بودم

از  چکدامیه نکهیبا ا....کرده بود دایدرشت زرد پ يبا گل ها دیسف يبا پرده ها ییبایز ینگهماه ییمویل یروتخت

 يا قهیمادربزرگ خوش سل:( گفتم  رلبیبا خودم ز.....داد یبهم م یآنجا مال من نبود اما آرامش خوب لیوسا

بدشده که  یپس االن حال ک..ستین رانیاون که گفت مادربزرگش ا:( از ذهنم گذشت يبعد ناگهان فکر...) داره

 یو با پدرش صحبت م ستیهست که گفت حال مادربزرگم خوب ن ادمیخوب !!! ) تهران میگشتیبرم دیبا

و ....هست  شیمنزل مادربزرگ مادر نجایحتما ا دمیباختم که ناگهان فهم یخودمو م واشی واشیداشتم ....کرد

 نجاینکنه اصال ا...درباره مادربزرگش دروغ گفته باشه نهنک...گذاشت  ینم الیفکر وخ..نه  یدوباره آروم شدم ول

کردم  یم ینه را وارسهمه خا دیمشوش از اتاق خارج شدم با یالیفکر با خ نیبا ا....متعلق به اون نباشه

نداشته  يکه درش قفل بود و فاتح ازم خواسته بود به اتاق شخص مادربزرگش کار یبخصوص اون اتاق عقب

کرده بودم و  دایپ خچالی يبود که تو يا ياحتماال به خاطر مسکن قو...داشتم جهیسرگ سکم احسا کی...باشم

 زیم کیبا دراور و ...نفره  کیتخت  کی....زدم دیاتاق دوم را هم د فتدیاز قلم ن يزیچ نکهیا يبرا...خورده بودم

 ییبود همراه با پرده ها شده دهیدختر جوون چ کی يانگار برا...بود یاتاق به رنگ صورت نیزاید...متوسط يکار

م رفتم به سمت اتاق سو...نبود بیعج...از نوه هاش گذاشته یکی يحتما برا...بود حیمل اریبس یکه به رنگ صورت

 یبهداشت سیدونستم حمام و سرو یبود که از قبل م گهیکنار اتاق دو تا در د....مطابق انتظارم درش قفل بود.

وارد انجا شدم  نحالیبا ا...خودم استفاده کرده بودم  دیهمان اتاق سف یهداشتب سیقبال از حمام و سرو یاست ول

دوباره به سمت همان اتاق قفل شده ...نظرم را جلب نکرد یخاص زیکردم چ یرا بررس زیوکامل همه چ

 یم زقفل را با کیو بار زینوك ت زیچ کیبودم با  دهید لمهایتو ف....تونستم واردش بشم یم يچه جور....برگشتم

گرفتم منم  میتصم نحالیبا ا.دادند  ینشان م لمهایف يبود که تو ییها یسادگ نیفکر نکنم به هم یول..کنند

 انیچمدون بود وخارجش نکرده بودم رفتم و از م يکه هنوز تو میشخص لیبا عجله به سمت وسا...کنم امتحان

 کباریبود  کینزد یحت..رفت  یج میبازهم داشت سرم گ.....کردم دایدو سه تا سجاق و سوزن پ لمیوسا

حالم بد  دونمینم....بود یکشک نیمگه به ا...شد یمگه باز م...افتادم به جون در يحرفه ا يمثل سارقها...فتمیب

دادم و  هیسرانجام خسته و درمانده به در تک...عرق شود سیباعث شده بود صورتم خ نکاریا یخستگ ایبود 

 دیقفل جد کیسر فرصت هم ...تونستم قفل در رابشکونم یم...کردم یگه میفکر د کی دیبا...همانجا نشستم

 دیگرفتم و از جام بلندشدم و به سمت آشپزخانه رفتم با ياره ادوب يرویفکر ن نیبا هم...گرفتم و تمام یبراش م

شه یت کیو  دیطول نکش ادیز...کردم یم دایپ...گوشت کوب...چکش... شهیت..قندشکن يها هیتو ما يزیچ کی
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کرد  یدونست فکر م ینم یزدم که هر ک یم ییچنان ضربه ها....کردم و با عجله سراغ در رفتم دایقندشکن پ

محکمتر  دیبا...شد ینم ينجوریا یلعنت..نه...انگار جون نداشتم که بخوام محکمتر بزنم...شکنم یواقعا دارم قند م

 ادیمهلکمو شروع نکرده بودم که  يضربه ها زهنو...نزنم یبیبود که به خود در آس یزدم و حواسم هم م یم

 ينکنه آنها صدا دمیترس...کنند یم یهم روبرو زندگ يا بود که فاتح گفته بود عده ادمی.افتادم  ییروبرو هیهمسا

برم دم خونه شون تا  ییگرفتم به بهانه آشنا میتصم نرویکنند از ا جادیبرام ا یتق و توق مرا بشنوند و مشکل

تونستم راجع به مادربزرگ فاتح هم از  یم یادامه بدهم حت يراحت تر الیو با خ ستندین ای ستنداصال ه نمیبب

 يو با همان بلوز شلوار دمیسرم کش يبا عجله شالم را رو...راحت شود المیسربسته بکنم و خ ییرس و جوآنها پ

زنگ خانه را به صدا در آوردم اما  يرچندبا....که به تن داشتم از خانه خارج شدم و پشت در خانه آنها قرار گرفتم

زنگ را  يباز چند دفعه ا یخواستم برگردم ول...راحت شد معلوم بود خانه نبودند المیخ...داده نشد یپاسخ چیه

توجهم را جلب  يزیرو به خانه خودم کردم که ناگهان چ...جواب ندادند ...هم داشت را فشردم  يبلند يکه صدا

 يزنگ در فضا يصدا!! بـــــــــــله....توجه کردم قیدق شیزنگ را زدم و به صدا گرید کباریکرد برگشتم و 

در خانه  یکرد که نه تنها کس یزنگ مشخص م يپژواك صدا.....شد یو منعکس م دیچیپ یخانه م یخال

 نحالیبا ا!!!...چرا آخه؟....دروغ دروغ دروغ....دهنم يتو ومدیقلبم داشت م.....هیخال زین هیبلکه خانه از اثاث ستین

تونستم  یبود و من م يزیچ یکاش گلدون...افم نگاه کردم به اطر.....کنم  نانیخواستم به فکر خودم اطم ینم

 يچه جور!!!!..ینه گلدون يدینه کل....من اشتباه کرده ام نمیکنم و وارد خونه بشوم و بب دایپ رشیاز ز دیکل کی

 رونیاز خانه زدم ب شدیدر خانه بود معلوم م یمسلما اگه کس دمپنجره ها افتا ادی!!..تونستم مطمئن شم؟ یم

اما ...ندارد  ایبود ، دارد  هیاز وجود اثاث یخونه رفلکس بودند و اصال معلوم نبود پرده که حاک يها شهیش یلعنت

به  جلهبا ع.....زد  یقلبم تند تند م.....در خانه سکونت ندارد یداد که کشفم درست بوده و کس یقلبم گواه م

به  نقدریا...ام قدرت افتادم به جون در همان اتاق سوم سمت خونه رفتم و در را پشت سرم دو قفله کردم و با تم

 نیفاتح گفته بود ا...و در باز شد و من تونستم وارد شوم رونیب ختیدر ضربه زدم که دل و روده ش ر رهیدستگ

من بود به  يرو شیکه پ یاتاق یول...داره یخودش را نگه م یشخص لیاتاق متعلق به مادربزرگش هست و وسا

کار  زیم...رهیت يسورمه ا ینفره با روتخت کیتخت  کی....نبـــــــود نبــــــود!!نبود رزنیپ کیق وجه اتا چیه

اتاق  نجایزد ا یاتاق داد م نیزاید......و ...یآب يپرده ها.... يسورمه ا یقال...شینسبتا بزرگ با تمام مخلفات رو

توالت قرار  زیکه حاال سست شده بود داخل تر رفتم کنار م ییبا قدمها...رزنیباشد نه پ یمرد م کی

سرم به شدت .....شد یم دهیتراش د شیدستگاه ر کیو  ویادکلن مردانه و افترش ییچندتا نهیآ يجلو....گرفتم
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 شیپ ادیبدهم که حتما ز يرکردم خودم را دلدا یم یمرتب سع.....چرا فاتح دروغ گفته بود...رفت یم جیگ

اما مسخره بود ....خودش برداشته و به من دروغ گفته تا من معذب نباشم ياتاقو برا نیاومده و ا یمادربزرگش م

کمد  نییپا..مردانه بود يپر از لباسها....به سمت کمد لباسها رفتم درش را باز کردم....دروغ گفتن نبود يبرا یلیدل

که  گرید يکشو...بخوام قفل اونهاروهم بشکنم، نداشتم  نکهیا ينا گهیبود و من د لچندتا کشو بود دو تاش قف

آنها را برداشتم ...چندتا قاب عکس داخلش بود که معلوم بود با عجله اونجا چپونده شده...قفل نداشت را باز کردم

خودش بود که قد  یاز قاب عکسها عکس تک یکی يتو....اتاق فاتح بود نجایحدسم درست بود ا....و نگاه کردم

 يهنر یلیو خ دیو سف اهیعکس درشت از صورتش بود که با تم س کی گهیقاب د...کوه انداخته بود يتو ییوباال

 کی....چقدر هم عکس از خودش قاب کرده بود فتهیخودش!!!!...بود واسه خودش  يا کهیچه ت...انداخته شده بود

 کهیدادکه در حال ینشان م مرد جوان کیرا همراه با  هو دو سه سال ستیب ستیدخترب کی گهیقاب عکس د

نود درصد ....فاتح بود هیشب یلیدختره خ...داشتند گریکدیرا در آغوش گرفته بودند دست در گردن  ينوزاد

فاتح ...بود ستادهیو مادرش ا -فاتح بزرگ -پدرش  انیهم بود که فاتح م گهیقاب عکس د کی....خواهرش بود

به .....که عاشق چرم بود یهمون خانم...بود  يچه خانم برازنده ا.....اما مادرش...بودم دهیدبزرگ را که قبال 

به ...شدم رهیبود ،خ ختهیطرف کنار صورتش ر کیخوش حالتش را از  يفرفر يحجابش که موها یچهره ب

هم  هیپسر شبو  رماد...چقدر خنگ شده بودم خب معلومه....دمشیفکر کردم که کجا د یکل...اومد ینظرم آشنا م

 نکهیا يبعد برا یبگذارم ول شیخواستم قابها را سر جا.....دمشید ییفکر کردم جا نیواسه هم...بودند حتما 

و با ترس که  دمیچ یمناسب يکنم و کشفم را به رخ خودم و احتماال فاتح بکشم همه را در جا یحرصمو خال

داشتم  جهیهنوز سر گ....کردم یم کاریچ دیدونستم با ینم....شده بود از اتاق خارج شدم ختهیحاال با خشم هم آم

کم !!! چرا دروغ؟...شد یترس و خشم هم در وجودم شعله ور تر و شعله ور تر م نیب یحس مبهم نکهیبعالوه ا

حاال .....و اون تلفن مشکوك...دروغهاش...کمک کردنش...هاش ینگران...لشیدل یب يلطفها...شوم وانهیمانده د

 دمیچرخ یدور خودم م جیسردرگم و گ....کردم یم يکار کی دیبا...ترسم بر خشمم غلبه کرده دمکر یحس م

فرار؟ از ...کردم؟ یم کاریچ دیبا....نمیارام بنش یدادم و مجبور بودم لحظات یهم تعادلم را از دست م یهرازگاه...

حالم بد بود ...فاتح...دهنس.....خواست کمکم کنه یکرد قابل اعتماده و م یکه ادعا م ی؟ کس یدست ک

بزنم  غیعادت نداشتم ج....که مخصوص کارم بود ، منو از جا کند یلیموبا دهیلحظه زنگ نخراش نیدر هم....یلیخ

خودش ...نگاه کردم  یبا عجله به صفحه گوش.....بنفش بزنم غیج کیوگرنه آنقدر وحشت کردم که جا داشت 
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خاموش  مویبهم گفت گوش یاصال خودش موقع خداحافظ.....بوده خودم زنگ زده خاموش یحتما به گوش....بود

 )بله؟:( گفتم  یلرزان يبا صدا.....شه دایکنم تا مبادا سر وکله سهند پ

 ییسالم خانوم صدرا-

روز خانوم  کی... روز خانوم مهندس کی...گه مهندس  یروز م کیتو،  گهیروز بهم م کیمنو،  کشت

 !!!!!ییصدرا

 سالم دکتر فاتح -

 حالتون خوبه؟ -

 کنم یفکر م-

 د؟یخونه ا-

 انگار -

 ست؟ی؟ حالتون خوب ن دیحال یب -

 ....خوبم  -

نفس نفس  يجز صدا یلحظات يبرا) خوبم...یخوبم لعنت:( کرد گفتم  ریکه خودم را هم غافلگ يادیبعد با فر و

 5...تو راهم :( گفت  يه اشوک يبعد فاتح با صدا یلحظات....دیچیپ ینم یگوش يتو ییصدا چیخودم ه يزدنها

سر هم  گهیدروغ د کیخواست  ی؟ م ستخوا یم یچ!...؟ قهیدق 5. را قطع کرد یو گوش...) اونجام گهید قهیدق

خودم و خود  یشارژر گوش میکه شامل کارت بانک میدست فیآماده شدم و به جز ک يچه جور دمینفهم...کنه؟

و از خونه ..را برنداشتم دیجد یگوش یحت.را ول کردم به امان خدا  زیبود، همه چ شیو دو تکه لوازم ارا میگوش

 یممکن از فاتح دور م يتا اونجا دیبا....رفتم یفقط م...دونم کجا ینم.. دمیدو یم بایتقر.....رونیزدم ب

ه اومد و ب یدونم از کجا م ینم...بودم دهیاتوبوس رس ستگاهیبه ا....دیچرخ یهمه جا داشت دور سرم م....شدم

اتوبوس اون وقت  يتو یخال یصندل....نشستم  یخال یصندل نیاول يو رو...سوار شدم...مهم نبود...رفت یکجا م

 یشانس بود و گرنه با اون حال داغونم همون وسط غش م یبود ول بیعج...اونهم پنجشنبه بعدازظهر...روز

گذاشتم آروم ...چشمهامو بپوشونه يتا رو دمیتر کش نییشالمو پا....دیبار یناخوداگاه چشمهام داشت م....کردم

باعث شد شالمو عقب بزنم و به  میشانه ها يرو یکه دست میدونم کجا بود یحواسم به راه نبود نم...ببارند

 .سمتش برگردم

 ....کنم دارتیب یخواب دیگفتم شا...دخترجون آخر خطه-
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بشوم که چشمم به زن  ادهیو برگردانم و پکردم و خواستم ر یمهربون زن نگاه کردم و تشکر کوتاه يچشمها به

 نیآخر...شد یشود و داشت از کنار من رد م ادهیخواست بعد از همون خانوم پ یافتاد که م یانسالیالغر اندام و م

 عیسر...به من چشم دوخت یبا نگاه گنگ....خوردزن ناگهان جا ...دستش را گرفتم  عیحرکت سر کیبا ...نفر بود

 خکوبینگاه متعجبش مرا م یلبخند زدم انتظار داشتم مرا بشناسد ول شید شدم و به روبلن یصندل ياز رو

 ياو سر) چند لحظه باهاتون صحبت کنم شهیم:( به زحمت گفتم ....باشه گهیدروغ د کیتونست  یم نمیا...کرد

بود تا من حرف  ستادهیمنتظر ا...میشد ادهیدستش را رها کردم و همراه هم پ) ؟ دهش يزیچ:( تکان داد و گفت 

نه :( زد و گفت  يلبخند) ست؟ین ادتونیمنو  يخانوم تقو:( گفتم ...بودم مرا بشناسد  دواریهنوز هم ام...بزنم

 فاتح نیبرام نکرده بود ا یتیبود هنوز و جعل شخص يخداروشکر پس اسمش تقو)..زمیمتاسفانه عز

با تعجب ) از شهرستان؟ دیبرگشت یک ؟یبه سالمت نوه تون متولد شد:( و گفتم  دمیکش ینفس راحت...مشکوك

دخترم  یگ یم یچ:( نشد و گفت  یانتظارم طوالن...منتظر بودم که بگه من نوه ندارم اصال...زل زده بود بهم 

تونستم حرف  ینم...مرگ بهم دست داد التکردم اما ح یفکرش را م نکهیبا ا) ؟ هی؟ شهرستان چ هینوه چ...

 ستین ادتونی:( به زحمت گفتم ) ؟ينکرد یهنوز خودتو معرف:( بزنم او همانطور که لبخند به لب داشت گفت

تئاتر هامو  دیدونم شا ینم:( باال انداخت و گفت  يتفاوت شانه ا یاو ب) شناسم؟یمنو ؟ پس چرا من شما رو م

گفت  یبا نگران يخانوم تقو کهیطور...وضوح رنگم رفت به....) منو بشناسند ممکنه ایلیخ یشناسیو منو م يدید

کمک به من دراز شده بود پس زدم و  يدستش را که برا...) ستیانگار حالت خوب ن نیگوشه بش کی ایب ایب:( 

 یو م يکرد یشما اونجا کار م...به نام فاتح  يخونه مادربزرگ مرد...خونه شدم  کیمن وارد  شیهفته پ:( گفتم

 ادمیآه :( گفت  یحالت مهربون کینگذاشت حرفم تموم بشه و با ...) يبر تیتولد نوه دختر يبرا یخواست

 هیدو ساعت نقش  يپول هنگفت به من داد و ازم خواست برا هی یگ یکه تو م ییهمون آقا زمیعز...اومد

 تیمطمئنم کرد که ن...بود  یمرد موجه...نمکارو بار ما کساده منم مجبور شدم قبول ک...کنم  يمستخدمو باز

حاال ...نیهم..منم قبول کردم... رهیخودش بگ تیپناهو تحت حما یدختر ب هیخواد  یگفت م یم...داره يریخ

تمام ....با دست بهش اشاره کردم که گورشو گم کنه...دمیشن یحرفهاشو نم گهید) شده؟ جات بده ؟ یچ

به .......کجا بودم.....به زحمت تعادل خودم را حفظ کرده بودم...خورده بودم يباز...بزنم غیخواستم ج یم....شد

از اون ...راه آهن هستم  دانیم دمیتا فهم دیطول کش یذهنم آنقدر مغشوش بود که لحظات.....اطرافم نگاه کردم

 يتو....شد یم ترحالم هم لحظه به لحظه بد....برم دیدونستم کجا با ینم....سمت شهر نیکله شهر اومده بودم ا

 یولو م ابونیکف خ نکهیقبل از ا دیبا...نشستم ستگاهیا يهمانجا تو...شده بودم ادهیاتوبوس پ ستگاهیا نیآخر
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دونستم به  ینم گهیکه د ییدراوردم و با دستها فمیرا از ک لمیموبا یبا عجله گوش....کردم یم يفکر کیشدم 

اس ام  لیس. را روشن کردم ی، گوش يا گهیهر کوفت د ایضعف  ایخشم  ای جانیه ایلرزه  یخاطر ترس م

شماره .....همراه اول....فاتح.....فاتح....مهسا...مهسا..مهسا...شد ریکه پشت خط خاموشم مانده بودند ، سراز ییاسها

سالم خانوم : مختصر نوشته بود یلیخ. بازش کردم....تیمهرداد هدا...تیاز هدا یو اس ام اس.....یغاتیتبل يها

 یتار م گهیچشمهام داشت د....دیریبا من تماس بگ نمتونیخوام بب یخاموش بود م تونیدم گوشزنگ ز...مهندس

خواد دوباره دعوت به کارم  یکه حتما م دیلحظه به ذهنم رس کی....داشت؟ کاریبا من چ گهیاون د...دید

اصال چرا فاتح ...کرد یم دامیاما فاتح پ...تونستم برگردم سر کار سابقم  یم....یفعل تیموقع يبود تو یعال...بکنه

 نیبا ا....کرد دنبالم باشه یغلط م...خواد براش کار کنه ینم گهیمن کارمندش بودم که د...دنبال من باشه دیبا

 .زنگ نخورده جواب داد...را گرفتم تیفکر شماره هدا

 حالتون خوبه؟..ییسالم خانوم صدرا-

 د؟یداشت يبا من کار....مهندس  يسالم آقا-

 نمتونیخواستم حتما بب یم...لهبله ب-

خودم کش دار  يکردم صدا یخورد و احساس م یگوشم زنگ م يتو تیهدا يرفتم صدا یاز حال م داشتم

 .شده

 و چرا؟ یک-

 د؟ییاالن شما کجا...هر چه زودتر بهتر...دم براتون یم حیتوض-

دارم به شماره نگاه کردم فاتح  یمتوجه ام کرد پشت خط یبوق بوق گوش يجوابش را بدم که صدا خواستم

تا  دییکجا قایدق....ام  هیریمن من...چه خوب ..ا:( او بالفاصله گفت......) راه آهن دونیم:(اعتنا نکردم و گفتم...بود

آشنا به دادم برسه  کیکردم زودتر  یدعا م....گفتم کجا نشستم و تماس را قطع کردم....) من خودمو برسونم

تموم شده بود  کیخدارو شکر پنجشنبه بود و اون ساعت روز طرح تراف....پهن شم ابونیوسط خ نکهیقبل از ا

به صفحه نگاه ...زنگ خورد میدادم و خواستم چشمهامو ببندم که دوباره گوش هیسرم را به پشت تک.....

را زدم  call نروینکنم از ا بشیاومد دوتا فحش آبدار نص فمیح یجوابش را بدم ول تمخواس ینم...فاتح بود...کردم

را  يتا برام نقش خانوم تقو يکرد ریچرا آدم اج...يداد يچرا منو باز دمینفهم:(بگه گفتم يزیچ نکهیو قبل از ا

 یتر از اون یعوض یلیخ دمیفقط فهم....يداد یم یآمارمو به ک یتلفن...خونه مادربزرگته یچرا گفت....کنند يباز

 ینم) قطع نکن دهمیم حیبرات توض وایه:( و خواستم قطع کنم که با عجله گفت....) کردم یکه فکر م يبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١١٤ 

دادن  يباز يفقط بگو چرا؟ چرا منو برا:(در همانحال گفتم ..شد ریاشکهام سراز دمیصداشو شن یدونم چرا وقت

خواستم  ینم هگیبودم د دهیکه صداشو شن ياز لحظه ا) را؟چ یچ يبود؟ اصال برا یتصادف ؟يانتخاب کرد

قسم  وایه:( گفت يآشفته ا ياو با صدا....اگه باز هم دروغ باشه یخواستم بهم بگه حت یتماس را قطع کنم م

مهسارو ...خونه دوستت ينکنه بر.....؟ير یفقط بگو امشب کجا م...فقط ...بدهم  حیخورم برات کامل توض یم

 یینکنه به هر جا داتیپ نالیترم يساعت ده تو یامشب وقت..بدجور هم افتاده دنبالت ...دنبالته  هندس.... گم یم

موضوع مهم باهات حرف  کیخوام راجع به  یم نمتیبب دیمن با...کنه داتیزنه تا پ یسر م یکه فکر کن

 مییدا شیخوام برم پ یاصال م...رم همون خونه دوستم  یاتفاقا م:( گفتم  یبا ناراحت....) کنم یخواهش م...بزنم

احمقم که  نقدریمن ا يفکر کرد....يگوشم کرد يکه تو تو ییازش فرار کنم فقط به خاطر قصه ها دیچرا با..

و فردا  مییدا شیرم پ یمن خودم م هیخوب یلیاتفاقا فکر خ....مثل تو رو بازم باور کنم یآدم کالش يحرفها

به  موییمن دا...بودم  دهیتو چقدر ترس فیمنو باش که به خاطر اراج هکنده ش هیمحضر تا قال قض رمیباهاش م

و  دهیداشته و رفته داخل خونه را د دیدونستم کل یم...را قطع کردم یگوش عیو سر) دم یم حیترج بهیغر يتو

بنفش طلبکارانه  غیج کیو گرنه  ادیداره کوتاه م نیهم يدستش رو شده برا دهیو فهم دهیقاب عکسهاشم د

 نیشد منو متوجه ماش یم دهیام مرتب شن یکه از چندقدم نیماش کیبوق  يصدا...زد تا برگردم یم مسر

از طرز نگاهش معلوم بود که اوضاع داغونم ...تند تند اشکهامو پاك کردم و به سمت او رفتم..کرد تیمهردادهدا

 ....کنارش نشستم.....زنه یچشم م يتو

 سالم-

 یشروع به حرکت کرد و با نگران...الم دادمبا حرکت سر مثال س...سالم کنم دیافتاد با ادمیبه او انداختم  ینگاه

صدام  وایحاال تو هم ه نیاداها رو تموم کن و از هم نیتو رو جدت ا) شده خانوم مهندس؟ يزیچ:( دیپرس

 یم ادیبد م یلیبه نظرم حالتون خ:( گفت وبارهد. شود یمعلوم بود قانع نم...تکان دادم  نیبه طرف يسر!!!!! کن

جو را عوض کنم و  نکهیا يبرا) روز افتادم نیکه به ا دهیدکتر منو د:( تو دلم گفتم ...) نهیدکتر شما رابب هی دیخوا

خوب ..پشه لگدم زده ستین يزیچ:( بزنم و بعد گفتم  يکردم لبخند یاو راحت بشوم سع يدادنها ریاز دست گ

حاال :( بحثو عوض کنم گفتم  نکهیا يبرا.).باشه ينجوریخدا کنه ا:( زد و گفت  يبه زور لبخند هماو ) شم یم

 هی میریم میایدر ب کیتراف نیاگه از ا:( و گفت  دیحالتدارش کش يموها يرو یاو دست) م؟یر یکجا م میدار

 دیرس یوحشتناك بود به نظر نم کیتراف...به اطراف انداختم ینگاه) میبا هم صحبت کن میگوشه که بتون

 یفیضع يبا صدا...شد یداشت تار م زیکال همه چ...شد  یچشمهام داشت بسته م...باشه يحاالحاالها راه فرار
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هم که  یوقت یحت....هم گذاشتم يو بالفاصله چشمهامو رو) شه؟یکم چشمهامو ببندم م کی دیمن با:( گفتم 

 یبا نگران تیهدا دونمیم....سرم گذاشتم و فشار دادم  رفدستهامو دو ط..رفت یم جیچشمهام بسته بود سرم گ

 میبر ستیبهتر ن:( دمیرا از لحن حرف زدنش فهم شیکردم و نگران ینگاهشو حس م ینیکرد سنگ ینگاهم م

پس بهتره :( دست بردار نبود و گفت تیمهردادهدا یول....) ستین يزیچ:( گفتم  فیضع يبا همان صدا...) دکتر؟

 یبا او موافق بودم اما کجا منو م) دیحرف زدن ندار يبرا ياالن حال مساعد...تون هبرسونمتون خون

....) بهتره ينطوریبله ا:( فقط گفتم ...مغزم هنگ کرده بود ....رسوند؟خونه مهسا ؟ خونه فاتح؟خونه سهند؟

 نینگاهش سنگ درفقط به من زل زده بود آنق تیو هدا میکردینم یحرکت چیقفل شده بود انگار، چون ه کیتراف

او ) د؟یصحبت کن دیخواست یم یراجع به چ:( کردم و گفتم  ریهش را غافلگبود که چشمهامو گشودم و نگا

حرف زدن نداشتم  ينا....را کم داشتم نیامروز هم) ازدواجمون:( مقدمه گفت یب یلینگاهش را برنگرفت و خ

دوباره ) شه؟یچرا عوض نم:( حوصله گفت یاو ب)...شهیجواب من عوض نم:( رومو از او برگرفتم و گفتم 

که ما اصال مناسب  دیفقط بدون....لطفا دینکن چمیندارم سوال پ يمن حال مساعد:( را بستم و گفتم  میاچشمه

کرد و بعد از  شیرو شیپ ينهاینثاز ماش يوریسکوت کرد بعد با حرص چند تا در یلحظات تیهدا....) میستیهم ن

هر  میستی؟ چطور مناسب ن نیفقط هم.... میستین میستیمناسب هم ن:( گفت میکه به جلو حرکت کرد يچند متر

البته اون چند  میلحاظ ها مناسب بود نیگفت از ا یراست م...) ...بایتقر میهمسن و سال میا لکردهیدو تحص

به ...است  شده یبزنم معلوم بود عصب یدوباره ساکت شد انگار منتظر بود تا من حرف....از من کوچکتر بود یماه

کرد بعد از اخراجم متنبه شده ام  یجواب مثبت آماده کرده بود البد فکر م دنیشن يبرا البد خودش را!!...درك 

کرد،  یبودم درد م ختهیکه ر یحاال پشت چشمهام هم به خاطر چهار قطره اشک!...بغلش يتو رمیو با کله م

هم ساخته  يما واقعا برا یحق باشماست ول:( گفتم  نرویخارج بود از ا تمیحرفها از ظرف نیحوصله ا گهید

 نیبودم با ا دواریو ام) میبمون یدو تا همکار سابق باق دیبذار دیتمومش کن....میدار يادیز يما تفاوتها...مینشد

کور داشت او را منفجر  کیتراف دمیشا ایانگار او با توپ پر اومده بود سراغم و  یحرفم ختم جلسه اعالم شود ول

او نگاه .چشمهامو باز کردم و به او نگاه کردم عیکه سر!) همکار:( گفت  يمسخرو ت ظیکرد که با چنان غ یم

که  دیخداروشکر باالخره فهم...) میبا هم ندار یتناسب چیما ه دیگ یراست م:( به من کرد و گفت  يزیتمسخر آم

 ریرا ز نیماش...دهنوز حرفش تموم نشده بو راما نه انگا...میتفاوت دار يو فکر یمن و او چقدر از لحاظ اخالق

لبخند ) ناز دخترونست؟ ایحرف آخرتونه :(و گفت دیتوقف مطلقا ممنوع پارك کرد و به سمتم چرخ يتابلو کی

 دیبه ناام دواریام..کرد  ینگاهش مرتب رنگ عوض م...) حرف اول و آخرم ؟يچه ناز:( زدم و گفتم  يدوستانه ا
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نگاهم  رهیخ رهیخ یمدت....شد یرنگ نگاهش عوض م نطوریوهم دواریدوباره به ام زیآم ریبه تحق نیبه خشمگ

بهتره همکار هم  میاگه قراره زن و شوهر نباش:( گفت  دیبار یاز نگاهش تمسخر م کهیکرد و بعد در حال

 ستیب جوون هیمن ...میستیلحاظ مناسب هم ن چیمن و شما از ه:( تازه کرد و ادامه داد یبعد نفس....) مینمان

دارم و جزء طبقه مرفه به حساب  یمناسب يدارم خونواده دارم اوضاع ماد یعال التیصوشش ساله ام تح

شما راست ...وجود دارن که بخوان همسر من باشند يبهتر و با خانواده تر یلیو خ يجوون تر يدخترها.....امیم

شما که اصال در شان  تیوسال شما و با وضع ندختر با س کی دیفکر نکرده بودم که چطور با نیمن به ا..دیگفت

 ینفس م ادینم ادمیاصال ...گونه هام داغ شده بود) حق با شما بود...کنم یرا به خانواده ام معرف ستیخانواده مان

حرکت به  یمسخ و ب..داد  یحرفها عذابم م نیمرده بودم و ملکه عذاب داشت با ا ایزنده بودم ....نه ای دمیکش

آرامش حودش داشت  يبرا تیبود که هدا نیکردم ا یکه فکر نم يزیه تنها چاون لحظه ب...چهره او زل زده بود

جنس بنجل  کی ارهیکه نتونسته به دستش ب یخواست خودش را متقاعد کنه که جنس یزد م یحرفها را م نیا

لجن  راشیمنو با تحق نکردم که او یفکر م نیتو اون لحظه فقط به ا یول....را نداشته یبوده و ارزش ناراحت

داشتم فقط  یچرا من خانواده نداشتم چرا؟ ول........به خاطر نداشتن خانواده نداشتن پول راشیبا تحق...مال کرده

 یم تیمثل فاتح و هدا ییناتو يبه تور آدمها ستیبا یم یتاک..موندم  یدربه در م دیبا یتاک...چرا که نه...

 یاگه گوشت همو بخورند استخون همو دور نم لیفام بودم که دهیشن ارهزاران ب....داغون بودم ...خوردم 

:( گرفتم گفتم  یاشکهامو م زشیر يبه شدت جلو کهیتمام توانم را جمع کردم و در حال.... .ندازند

که زده بود  ییانگار خودش هم از حرفها کهیرا تو دنده زد و در حال نیاو ماش) ؟ دیمنو برسون شهیم.....درسته

را  مییبه ذهنم فشار آوردم تا ادرس خونه دا)....رسونم.. یالبته که م...ال:( با من ومن گفتبود  مانیو پش شانیپر

خارج  کیباالخره از مرکز تراف.... ارمیب ادیبود اسم کوچه شون را به  یکاف شناختمیمحله شو که م اورمیب ادیبه 

 انیم...) من از اون حرفها..راستش...راستش:( ...فتگ تیکه مهرداد هدا میاز اتوبانها شد یکیو وارد  میشد

 هیهمون کلمه اله..) کنم یم یپدرم فوت کرده با مادربزرگم زندگ یاز وقت....هیاله رمیم:( و گفتم  دمیحرفش پر

 یخوب م....ستمین یپول یکس و ب یمن آدم ب دیفهم یم دیبا..نگاهم کرد يکه چه جور دمیکارش را ساخت د

 یب يبودم که با حرفها یفیآره من آدم ضع...مهم نبود من شکسته بودم  یافتاده ول صالیتاسکه به  دمیفهم

 ..... .نه من قبل تر شکسته بودم ....سهند شکسته بودم يرهایفاتح و تحق يارزش اون و دروغها

شماره سهند را گرفتم  یافتخار تصنع کیبعد با ...ستهیازش خواستم با م،یبود دهیخونه رس يکهایبه نزد یوقت

شوکه سهند را  يصدا) جان  ییسالم دا:( گفتم  یبه خودم زحمت دادم و با لحن آرام...بالفاصله جواب داد
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راننده  شهیخونه هستم م کیاالنم نزد نتهرا دمیمن رس:(تازه کردم و گفتم  ینفس...) سالم :( که گفت  دمیشن

سهند با . تابلو ها و نشانه ها کفتم  يادرس همان نقطه را از رو عیو سر...) گمیکه م یآدرس نیبه ا دیرا بفرست

و آرامش قبل از  یتفاوت یبا همان ب) یرس یشب م یتو که گفت:(اش کند گفت یتونست مخف یکه نم یبهت

خسته ام و حالم خوب ...دنبالم دیزودتر بفرست....دمیکارم تموم شد و زودتر رس:(  مبعد از طوفان، گفت ایطوفانم 

که سهند داره از تعجب  دمیفهم یم!!! اتاقم ؟؟ يتو...) اتاقم استراحت کنم يخوام تو یفقط م.....اصال  ستین

و )دنبالت دخترم مفرست یهمونجا باش م:( انگار لحن او هم مهربان شده بود چون گفت  یول...کنه یغل غل م

سکوتش را  تیهدا. کرد یمثل منو دلگرم م ییهمون کلمه دخترم گفتن سهند چقدر آدم تنها....ارتباط قطع شد

شد که دروغ گفتم و ادرس خونه را  یدستم رو م ياونطور)...رسوندمتون یالزم نبود خودم م:( شکست و گفت 

خواد  ی، دلم نم میبا هم داشته باش یارتباط چیه ستیقرار ن گهیچون د:( گفتم  یحوصلگ یبا ب...ستمیبلد ن

 يوریبهم در دیبخوا انایو اح دیبش تیو اذ دیفتیمن ب ادی دیهروقت از اونجا رد شدو  دیریبگ ادیآدرس خونه مو 

ارامش من به خاطر قبول شکست بود ....نه نشد....دلم خنک شدم! شیآخ...) دیامروز بگ يها يوریمثل در ییها

 يحرفها یحت....بهتر بود یپناه یاز ب دیهست اما هر چه بود شا میرو شیپ يا ندهیدونستم چه آ ینم...انگار

 کیو در عوض  رمیرا بپذ طیبدونم و بخوام تمام شرا هیباعث شده بود ته قلبم خودم را مالک همون ارث تیهدا

به ...را شناختم با همون راننده ییدا يمدل باال لیبعد اتومب قهیپنج شش دق.... . نداشته باشم یعمر دغدغه مال

است  شانیمعلوم بود به شدت مغموم و پر کهیشد و درحال ادهیهم پ تیهدا...شدم ادهیم آروم پ یخاطر ضعف بدن

که  يکه من شما را همانطور دیدون یخودتون هم م..نداشتم يمن از اون حرفها منظور دیمنو ببخش:( گفت 

مزاحمتون  گهیدم د یقول م...متاسفم..بدم نیخواستم خودم را تسک یشدم م یعصبان...خواستم یم دیبود

 نیو به سمت ماش) خداحافظ...دیکه مزاحمم بش دیتون ینم:( بهش انداختم و گفتم  يزینگاه تمسخر آم.) ..نشم

 یوقت....بازم خداروشکر که هنوز از حال نرفته بودم...دوبار تلو تلو خوردم تعادل نداشتم یکی یول...رفتم ییدا

 .... .دمینفهم يزیچ گهید....نرم و پهن عقب نشستم  یصندل يرو

***** 

 و او  وایداستان ه: دوم  فصل

 ایام بود  یدروازه خوشبخت دمینفهم...ام دگرگون شد یاز دروازه عمارت سهندها رد شدم که زندگ یک دمینفهم

 .یو تباه یبدبخت

 ؟ يبهتر -
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 نیبه طرف يروح جامانده از سفر مرگ ، سر کینگاهش نگران بود اما من مثل . گذرا به او انداختم  ینگاه

هاله گرم  کهیپشتم قرار گرفت به طور.اما او دست بردار نبود . اتاقم زل زدم ين دادم و دوباره به پنجره قدتکا

دور بدنم حلقه کرد و مرا به خود فشرد  اکه دو دستش ر رمیخواستم از ش فاصله بگ. کردم یاطرافش را حس م

کردم دستهاشو از بدنم جدا  یا تمام قدرتم سعب.ضربان قلبم تند شده بود. منقلب شده بودم یکیهمه نزد نیاز ا. 

برد  یداشت از عجز و ضعف من لذت م دیشا....فشرد یکردم او سخت تر مرا م یتقال م شتریکنم اما هرچه ب

کردم محترمانه ازش بخوام که  یو سع دمیدست از تقال کش...زد  یمن نم مقاومتدر مقابل  یحرف چیچون ه

 .ادامه نده  نکارویا گهید

 يد یعذابم م يدار! یخواهش کنم ولم کن شهیم-

 هیخواستم گر ینم گهید!) يهست که زن من شد يروز ستیب...رفته ؟ ادتیچرا عذاب؟ :( خونسرد گفت یلیخ

 ادمیمحال بود که اون لحظه ها رو  یعنینرفته بود  ادمینه ....کردم یم هیگر دینبا...کنم 

 .................................................... : بره

 یاطرافم را نم.بودم کیش اریتخت بس کی ياتاق مجلل رو کی يچشمهامو باز کردم تو یشب وقت اون

 ياومد که تو ادمی.باشد یام م ییدا یمادرم و منزل فعل يمنزل پدر نجایآوردم که ا ادیکم کم به  یشناختم ول

مرد  کیبودند به اضافه  ستادهیسرم ا يدو تا خانم باال.نگاهم را در اتاق چرخاندم . از حال رفته بودم نیماش

 :زد یکه بهم لبخند م بهیجوان غر

 یش یکم کم سرحال م يخداروشکر دار-

) د؟یهست یکجاست؟ شما ک نجایا:(  دمیبودم کجا هستم پرس دهیفهم نکهینگاهم را در اتاق چرخاندم با ا دوباره

از خانمها که مسن تر  یکیبعد به ....) سهند  یمنزل مصطف:( مرد جوان که انتظارش را داشت بالفاصله گفت

:( اشاره کرد و گفت  يبه زن کنار....) یلمون هستند خانوم دکتر اج یدکتر خانوادگ:( بود اشاره کرد و گفت 

) کنند یم يریگیخودشون پ یبگ شونیبه ا یتون یم یداشت يخانه خانم نهاوند هستند هر کار تیریمد شونیا

و چه  يدونم چه به روز خودت آورد ینم قایدق:( دکتر دستم را گرفت و گفت .لبخند زدند میهر دو خانم به رو

 زیبدون تجو...شد یبدتر م یلیاوضاعت خ يخورده بود يشتریاگه دوز ب یلو يمصرف کرده بود یآرامبخش

زد و از تخت  يبعد لبخند...) دهینشون م يباالتر تیمسکن نخور بدنت به مسکن حساس گهیپزشک لطفا د

:( نکرده بود ، گفت یتعمدا معرف ایکنه  یرفته بود خودش را معرف ادشی ایفاصله گرفت و رو به مرد جوان که 

 ییون دسته گلهازاده هاست هم ییاز دا یکیمعلوم شد حتما !!! سهند...) جناب سهند چند لحظه لطفا دیخشبب
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لحظه ترس  کی!!!...کرد یم شکشیپ يمثل من با دست و دلباز يریدختر زشت و فق ریداشت به پ ییکه دا

، دکتر و خانم نهاوند که  تاهکو يسهند جوان به سمت دکتر رفت و بعد از مکالمه ا...شد ختهیدلم ر يتو یبیعج

 يکرد لبخند دوستانه ش را رو یم یسهند جوان که سع. الم تا کام با من حرف نزده بود از اتاق خارج شدند

دختر  کیکردم  یمن اصال فکر نم:(و کنارم نشست و گفت دیرا کنار تخت کش يا یصورتش حفظ کنه، صندل

 یصورتم م يتک تک اعضا ينگاهش را رو.....) ه داشتم عم کیدونستم  یفقط م....هم داشته باشم گهیعمه د

 یکیمن ...يدار ییپسر دا ییچندتا دختر خاله پسرخاله و دختر دا یدون یمطمئنم تو هم نم:( چرخاند و ادامه داد

زدم و او  يادب لبخند يبه زحمت و از رو....)اوشهیاسمم س...یمصطف ییپسر بزرگ دا...هات هستم  ییاز پسردا

با من تماس گرفت و خواست تا ... ستیاالن خونه ن یول.....پدر قبال راجع بهت با من حرف زده :( ددامه دا

:( کرد و ادامه داد يبعد خنده مسخره ا...) یفرار کن دیکرد شا یفکر م...مواظبت باشم یاومدن خودش حساب

کم ساده  کیخب ....یش یبلند نم از خواب نهیخوابت سنگ نقدریو ا يدیکرد خواب یراننده فکر م...کردم یشوخ

کنم که اصال  یاعتراف م...ينکرده مرد يکه فکرکردم خدا يرنگ و رو بود یب نقدریاومدم طرفت ا یوقت...ست

خانوم  کیکردم با  یبودم فکر م دهیکه از پدرم شن ییفهایبا تعر....مثل تو روبرو بشم يانتظار نداشتم با دختر

که  فیو ظر دهیدختر رنگ پر کینه  شمیاخالق و پخته مخته روبرو م دو شق و رق و ب دهیمهندس اتوکش

راجع به  یکنجکاو شدم که بدونم سهند عوض یول دمیخجالت کش یکم.......) کرده  خیبدحاله که بدنش  نقدریا

 گفتباال انداخت و  ياو شانه ا) گفته بود؟ یمگه پدرتون راجع به من چ:( گفتم  نرویکرده ، از ا فیتعر یمن چ

بهم  یکه احساس خوب یبعد با لحن خاص.....) هیگفت که دختر سرسخت و لجباز ینبود فقط م یخاص زیچ:(

را به او دوختم  رمینگاه متح....)يایکه سرسخت به نظر ب یهست یتو ملوس تر از اون یول:( دست نداد اضافه کرد

از مدل .....) سرسخت و ملوس يآدمها شقمنم که عا:(کرد و گفت زیآورد و نگاهش را ر کتریو او سرش را نزد

 ریتا غ دیایبه نظر ب یمیدوستانه و صم شتریب شیداشت حرفها یاو سع کهیدرحال.حرف زدنش چندشم شد 

حاال که موضوع عوض شده بود دوباره رو به او کردم و ) گفت ؟ یدکتر چ:( سرم را برگرداندم و گفتم ....دوستانه

و  يریبگ یدوش حساب کی یو بعد بلند ش یاستراحت کن گهیساعت د دو یکیگفت :( مختصر گفت یلیاو خ

کرد و به همان  یاز اتاق اشاره م یبه سمت کهیبعد از کنارم بلند شد و در حال.....) رونیب یسرحال از اتاق بزن

 رونهدخت يکمد پر از لباسها کیهم  نجایا.....قرار داره یبهداشت سیحمام و سرو نجایا:(رفت گفت یسمت هم م

 ياتاق ده متر کی هیشب شتریبعد در کمد را که ب...) یکن یم دایتوش حتما هم اندازه خودت پ يبگرد....و زنانه

هم مخصوص لوازم  یو اون دراور ته..فیک...کفش ....نو هستند نجایا يلباسها شتریب:( بود گشود واضافه کرد
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کردم رنگ به رنگ نشم و او  یسع....) آکبند ودخترونه هم هست همه نو  يو البته ست ها یو بهداشت يضرور

او ) ه؟یاتاق ک نجایا:(  دمیپرس) دادن یم حیاومدند و برات توض یم يگفتم خانم نهاوند یالبته منم نم:( ادامه داد

 انیم...) لباس مباس نهمهیبوده که ا یکه اتاق ک نهیمنظورم ا:( دمیدوباره پرس) اتاق توئه:( زد و گفت  يلبخند

هست که پدر  یماه هیاما حدود ....کنه یاتاق استفاده نم نیاز ا یسالهاست که کس:( و گفت  دیپرحرفم 

بعد ...)شده هیبه خواست پدر و البته مادربزرگ ته یهمه چ....کنند ایحضور تو مه يرو برا نجایخواستند ا

نکنه فقط تخت اتاق را  رییتغاتاق  ونیمادربزرگ خواستند دکوراس:( شد اضافه کرد یاز اتاق خارج م کهیدرحال

زد و  یو بعد لبخند خاص) بوده شیقبال اتاق مادرت در زمان مجرد نجایآخه ا....مواقع خاص  يدونفره کردند برا

 شهیخونم برعکس شده و از کف پام به سمت مغزم داره پمپاژ م انیاحساس کردم جهت جر. از اتاق خارج شد

سهند  نکهیاز دونستن ا ایاتاق مال مادرم بود منقلب شده بودم  نکهیا دونم از دانستن ینم.چون صورتم داغ شد

 نیا يهمون تخت دونفره و لحن ادا ایبودند  دهیتخت دونفره را د کیتدارك  میاز حضور من برا نانیها با اطم

 یباهتش چیدرشت اندام بود و ه...و چندساله بود یفکر کنم س...بزرگم ییپسردا...سهند  اوشیجمالت از دهن س

 .سهند نداشت یام جنااااااب مصطف ییبه دا

مغزم ....نه ایکرده ام  یکار درست نمیکنم بب لیتحل هیکردم فضا را تجز یهم گذاشتم و سع يچشمهامو رو آرام

که  يکار نیبهتر یفعل طیخواستم فکر کنم در شرا یم. رمیخواستم جواب بگ یمن خودم نم ایداد  یجواب نم

مثل  یارزش یآدم ب يها ریتحق گهیبود که نه د نیحداقلش ا...را انجام داده ام دهیرسبه ذهنم در لحظه ، 

 یشیقوم و خو نجایحداقل ا...افتادم یم ریفاتح گ يو دروغها يو نه در دام کالهبردار دمیشن یرا م تیهدا

هر چند آزار  اوشیرفتار س یول...به من ندارند يدونستم عالقه ا یداشتم که در اطرافم باشند هر چند که م

 ..... .ودنب زیبرانگ یدشمن یدهنده بود ول

***** 

سالن بزرگ  کیو وارد  میکوتاه گذشت ییهم داشت از راهرو یاز خدمه که چهره نامهربان یکی همراه

 شتریب کباریکه من  یمادربزرگ. بلکه اتاق مادربزرگمه ستیسالن ن نجایا دمیکه فهم دیطول نکش یلیخ.میشد

 دمیحالم باد بود که فقط فهم رحدودا شانزده ساله بودم و آنقد....جنازه مادرم عییآنهم موقع تش.شبودم دهیند

هام و خاله ام  ییاحتماال دا...نداشتم ادیکدام را به  چیچهره ه...ام آمده اند يجمع وجور از خاندان مادر یاتیه

در مرکز اتاق که به  یمیو عظ کیو واقعا ش یونیتخت اع.امد ینم ادمیمن اصال  یهمراه مادربزرگم بودند ول

بودند با ورود من ، سهند به  ستادهیخانم کنار تخت ا کیسهند و  یمصطف. شد یم دهیبود د رهیدا میشکل ن
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 یبیو غر بیاضطراب عج. و خدمه را مرخص کرد. اشاره کرد تا جلوتر بروم یسمت من برگشت و با چهره عبوس

به  السهند حاال کام. شدم کیبه تخت نزد دیایکردم محکم و استوار به نظر ب یم یکه سع ییبا قدمها...داشتم

اون  نیرا از ب یرنگ یشمیکت وشلوار . کرد یبود و انگار داشت به سرعت مرا برانداز م دهیسمت من چرخ

 داشت يو ساده ا یسیانگل قهی.دیرس یران پام م يکتش بلند بود و تا وسطها. لباسها انتخاب کرده بودم

 نکهیبا ا. کت کرده بودم قهی ریبه ز عقبهم به سر داشتم که دنباله اش را از جلو و  یرنگ يمغز پسته ا يروسر.

از . من دوخته اند يآنقدر قشنگ به تنم نشسته شده بود که انگار برا یانتخاب کرده بودند ول میبرا یکامال اتفاق

 یو رژ لب صورت لیمیر هی...استفاده کرده بودم  شیازم ارا=لول يکه هم در اتاقم بود مقدار یتوالت زیم يرو

و دوستم  نمیبنش نجایا نیخواست به دل همه ساکن یدونم چرا ته قلبم دلم م ینم....ونهرژگ یکمرنگ و کم

 ... .شده ام یکینزد يشهایکردم صاحب قوم و خو یاحساس م یکس یچون بعد از مدتها ب دیشا. داشته باشند

 ب سهندسالم جنا-

 جلوتر دختر جان ایب....يانگار بهتر -

افکنده بود که  ریبود و سرش را انقدر به ز ستادهیتخت ا يآنسو گرید یزن. شدم کیبه تخت نزد گرید یقدم

 يشل و لخت رو يرنگش ،طور یبدهم بخصوص که شال بلند زرشک صیتوانستم چهره اش را تشخ ینم

. بکند ییانگار اصال قصد نداشت به حضور من اعتنا. از صورتش را از کنار پوشانده بود یمیسرش افتاده بود که ن

 .سهند سرش را باال گرفت و به من چشم دوخت يبا صدا یول

 وایه...مهیدختر مر....ماجده -

 یکوتاه از اشک پر شد و بعد ب يلحظه ا يدانستم همان خاله ماجده ام است ، برا یزن که حاال م يچشمها

چقدر به . از اتاق خارج شد یو با وقار خاص) ذارم یتنهاتون م:(را برگرداند و رو به سهند گفت  شیرو یحرف چیه

چقدر چهره ش آشنا ...شناختمش یسالها بود م رانگا....دهیقد بلند و کش.چقدر برازنده و با وقار بود.دلم نشست 

اواخر بود که چهره  نینه انگار هم...مانده بود ادمیبه  فوت مادرم آمده بودند يکه برا یحتما از همون موقع...بود

مادربزرگم را داشت ، اصال  نیکه استرس حضور در خانه سهند و بال یذهنم در آن لحظات....بودم دهیش را د

 . سوال و جوابها جا نداشت هگون نیا يبرا

و چشمان  دیچهره سف.سر او قرار گرفتم  يباال. را در دست داشت یرزنیپ فیاما ظر دهیدستان چروک سهند

 نیدر چشمان ا ينگاه مشتاق و دلگرم کننده ا چیه نکهیلحظه از ا کی يبرا. داشت يروح و سرد یب اریبس

. که من به دنبال محبت باشم ستین ییخانه جا نیدونستم که ا یاما م.مثال مادربزرگ وجود ندارد، دلم گرفت
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 رزنیپ.که حال و حوصله هم ندارد هیلب گور رزنیپ گهیکه د نیا!!! کند نخواست به من سالم یخاله ام حت

آنقدر معذب شده بودم که . به من زل زده بود نطوریهم یلحظات. را به من دوخته بود زشیو ر اهیچشمان س

 یفیضع يرا شکست و با صدا نیرا باز کرد و جو سنگ خود کیسرانجام لب بار.رفته بود ادمی دنینفس کش

اصال انتظار نداشتم ......) مثل مادرت....یخواستن یلیخ...یهست یدختر قشنگ....يخوب شد که اومد یلیخ:(گفت

 یتا بناگوشم باز شد و ب شمیخاطر ن نیبه هم.بشنوم ینیدلنش يحرفها نی، چن خیپشت بند آن همه نگاه سرد و 

 یتفاوت یخود فرو رفته بود چون نگاه ب یدوباره در همان جلد سنگ رزنیاما پ) ممنونم مادربزرگ:(  ماراده گفت

با هاش صحبت کن تا خودش :( کرد و گفت  -ییدوست ندارم بهش بگم دا-سهند  ینثارم کرد و رو به مصطف

فکر کردم تا کف سرم هم  کهچشمهام آنقدر باز شد ....) اماده کنه یمراسم عقد و عروس يرا هر چه زودتر برا

دانستم االن موقع  یم نکهیآب دهانم را قورت دادم و با ا.....بود انگار يجد هیقض!!! یعروس...شده دهیکش

من ..من ..اما مادربزرگ ...اما :(که داشتم گفتم  یبا عجله و اضطراب فراوان ستیحرفها ن نیا يبرا یمناسب

دوباره ..مخاطب قرار بدهم دیرا با کیکنم و اصال کدام  فیرد دیبا طوردونستم کلمات را چه  ینم....)  نجامیا

که پدربزرگ و شما  یمحضر و سهم میاومدم تا بر نجایمن به خواسته جناب سهند ا:( کردم و ادامه دادم  یسع

که در کار  یازدواج... نیهم...دم یانصراف م تشیاز مالک یعنیرا به خودتون برگردونم  دیدر نظر گرفت میبرا

من و مادرش  نیاو نگاهش را ب.  دید که ادامه حرفم در دهانم ماسنگاهم کر یظیسهند با چنان غ.....)سین

انتظار داشتم .و هراسون همانجا خشکم زده بود  جیگ) ساکت شو:( حوصله گفت یخشک و ب یلیچرخاند و بعد خ

 در نظر تیکه برا یاز کسان یکیتو با  ای:( گفت یمادربزرگم با ناراحت یام خوشحال بشوند ول یحاتم بخش نیاز ا

کم مانده بودم از حال برم سهند به !!!!!!!! یچ...) شهیم هیریاموال وقف امور خ نیا ای یکن یازدواج م رمیگ یم

 هیریاموال را وقف امور خ نیخواهند ا یبود معلوم بود که اونها نم يازدواج من اجبار. من دروغ گفته بود

 تشیپدرم تو وص:( حوصله گفت  یسهند ب) چرا؟:( فقط تونستم بگم .امد یباال م ونیدرم یکینفسهام ...کنند

از  یکینامه اش باز شد و تو همسر  تیرفتند و وص ایکه مادرم زبانم الل از دن یخواسته که هنگام ينطوریا

 یکه ما نم هیزیچ نیبزرگ و قابل توجه است وقف شود و ا اریسهم تو که بس يخانواده نبود نیا ياعضا

کردم خودم را نبازم و با  یسع نحالیسرم خراب شده است با ا يرو ایاحساس کردم دن) ؟....روشن شد...میخوا

از خدات باشه  دیتو که با:( توجه به حال من گفت  یسهند ب) ست؟ین یراه چیه یعنی:( گفتم  یفیضع يصدا

 یم شتریشده بود داشت لحظه به لحظه ب فتهکه بهم گ یخشمم از دروغ. دیچرخ یاتاق داشت دور سرم م).

هم مشت کرده بودم و با همان  يدستهامو تو.زدیکننده سهند داشت آتشم م ریتحق يبخصوص نگاهها.شد
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که گوشه لب سهند  يزیبعد ناگهان تاب لبخند تمسخر آم) د؟یداد بیمنو فر:( اما لرزان گفتم  فیضع يصدا

و متعاقب آن گوش و گونه ام چنان !) یلعنت يداد بمیفر:( زدم  ادیفر نمتواو با ته مانده  اوردمینشسته بود را ن

 جیگ یکم.خورده ام  یمحکم یلیبودم که س دهیهنوز نفهم.شدم نیسوخت و بدنم چنان تکان خورد که نقش زم

بودم  نیهم خشمگ کهیدادم و در حال صیتشخ عیشد را سر یم کیسهند که به من نزد يقدمها يبودم اما صدا

که  یاشک.بود ستادهیمن ا نهیبه س نهیسهند کامال س.بلند شدم  نیزم يدار شده بود از رو حهیهم غرورم جر و

با همون چشمها که از زبانه .بشه يسوزوند اما اجازه نداشت جار یچشمهام جمع شده بود چشمهامو م يتو

را من انجام  يبود تا حرکت بعد او هم به من زل زده بود انگار منتظر. او زل زدم يسوخت به چشمها یخشم م

مسلط و  اریداد و معلوم بود به خودش بس یامکان حرکت م فشیاست چون به حر یمعلوم بود آدم شجاع. دهم

حتما احساس :(را جمع کردم و گفتم  میروین.رفت  یم نییباال پا يام به طور مشهود نهیقفسه س. مطمئن است

به زحمت از ...بد یلیحالم بد خ....دو متر آنطرف تر پرت شدم...یقبل ضربه محکمتر از نباریو ا!) یکن یقدرت م

شده  یزخم دمیدست کش....سوخت یگوشه لبم م....شوند ریسراز میبلند شدم هنوز نگذاشته بودم اشکها میجا

 هامبا تمسخر به چشم. ستادیا میدوباره روبرو. آوردم  یکم م دینکردم نبا هیباز هم گر....شد یدستم خون...بود

به  ينگاهم را از او برگرفتم و به مادربزرگم نگاه کردم که در کمال خونسرد. باز هم سکوت کرد.کرد  ینگاه م

منم ! سنگدل....هم نگاهش متاثر نشد هیچند ثان يبرا یحت. کرد ینگاه م شیداده بود و به نما هینازبالشش تک

به !!!...یناراحت نش يو لحظه ا ینیرا بب شبه ناحق کتک خوردن یتون یچطور م متینوه تو بودم دختر مر

سرخ سهند که آدم را به  يرو مو از اون عجوزه سنگدل گرفتم و به چشمها.اشکهامو گرفته بودم يزحمت جلو

کدوم از  چیه اقتیمن گدا گودوله که ل:(کشوند نگاه کردم و به زحمت لب از لب باز کردم و گفتم  یحقارت م

بدبخت بشه؟شما  قیعمر با من ناال کینفر به عنوان شوهرم  کی دیچرا با...ندارمرا  لیخاندان اص نیا ياعضا

 گهیمعلوم بود نه من قصد کتک خوردن دارم نه د) دیحتما دوست دار گهیرا د چارهی، اون ب دیمنو دوست ندار

بعدش ...توئهمهم ازدواج :(زد و گفت ياز مبلها نشست و پوزخند یکی يرو...زورش را به رخم بکشه خوادیاون م

و اون  یبخش یاگه نخواست تو تمام حق و حقوقت و اموالت را م ایداره  یشوهرت نگهت م ای ستیمهم ن گهید

 يخوشبختانه تو به اندازه ا......نترس شهیکس بدبخت نم چیه....یکنیگم م شهیهم يده و گورتو برا یطالقت م

وا رفتم . از لحنش چندشم شد....) داشته باشه  روساعتم شده تو  کی يبرا یمرد بخواد حت هیکه  یجذاب هست

. من نگذاشته بودند يهم برا یدرصد از خوشبخت کیبه اندازه  یسهم یفکر همه جاش را کرده بود حت

چرا  دیهمه ثروت دار نیا...تونست پست باشه یآدم چقدر م کی...کردم  یمات و مبهوت به او نگاه م نطوریهم
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 ستادهیمنتظر ا.فاتح افتادم راست گفته بود سهند به من دروغ گفته بود يحرفها دای...د؟یخواست یاضافه تر م

 يروزیحس پ کهیبعد در حال یسهند لحظات.کنم  کاریچ دیدونستم با ینم. ریشانه هام افتاده بود و سرم به ز.بودم

دارم  دوست:(انداخته بود ، گفت  نیطن شیحس به وضوح در صدا نیبهش دست داده بود و ا يریوصف ناپذ

 یجشن بزرگ و مفصل ستیهرچند که قرار ن.....یبهتره آماده و سرحال باش..میزود مراسم را برپا کن یلیخ

دلش بخواد  دیبختت زد و اون تورا خواست اونوقت شا دیشا...به نظر داماد داره  یهم بستگ نیا یول....میریبگ

مگه من چقدر جون داشتم که  ایخدا.نگه داشته بودم به زحمت خودم را سر پا....) راه بندازه یواقع یعروس کی

 یرفت بدتر م یبد م...مدت کوتاه تحمل کنم آنهم پشت سر هم نیهمه فشار را ظرف ا نیا ستیبا یم

آشفته  يموها کهیبرد به سمتم آمد و درحال یلذت م يباز نیانگار از ا کهیبلند شد و درحال شیسهند از جا...اومد

 يخوا ینم:(گفت کردیام مرتب م يروسر ریافتاده بود را ، ز رونیام ب ياون از روسر يها یلیام که به واسطه س

، آنقدر واضح که او  دیلرز یبدنم م....خوردیاو با صورتم حالم داشت بهم م ياز تماس دستها) ؟ هیداماد ک یبدون

 ییرویواقعا ن یبکشم ول خواستم خودم را کنار) يلرز یسردته ؟ م:( اضافه کرد زشیبا همان لحن تمسخر آم

که به زحمت  ییبا صدا) ه؟یداماد ک یبدون خوادیوافعا دلت نم:( عقب رفت و دوباره گفت یسهند قدم. نداشتم

 نیزم يرو یوقت. بر صورتم فرود امد يگرید یلیناگهان س) کنه؟یهم م یمگه فرق:( گفتم  دمیشن یخودم هم م

بلند کرد و گفت  نیزم يرا گرفت و مرا از رو میسهند با خشم بازو. بلند شوم میتوانستم از جا ینم گهیافتادم د

جواب دادن نداشتم تمام توانم را به کار گرفته بودم تا نگذارم  يبرا یینا) سوالم را با سوال جواب نده ریادبگی:( 

در  میهنوز بازو) خوام بدونم یم:( منم به اجبار گفتم  دیاو با خشم دوباره سوالش را پرس. شوند ریسراز میاشکها

افتاد که در  یرزنینگاهم به مجسمه پ يلحظه ا يبرا.دیرس یبه دادم م یکیکاش . شد یاو فشرده م يدستها

نه هنوز ...مرده دیتفاوت بود که فکر کردم شا یب نقدریا. بود! دوستانه يگفتگو نینظاره گر ا يکمال خونسرد

که  ادمهی..او افتادم  يحرفها ادی.خواست به او پناه ببرم یم لمفاتح افتادم چرا د ادیچرا به  دونمینم.زد یپلک م

سهند !...بشر نیداشت ا يچقدر دل خجسته ا...بگذار یمجبورت کرد تو هم براش شرط و شروط تییگفت اگه دا

 یفوقش م.دیارز یبه امتحانش م یول! شرط بگذارم؟ شیبرا یکرد با چه جرات یداشت منو زنده زنده له م

توانم از او  یم يزیچه چ نمیحواسم را جمع کنم بب طیکردم در آن شرا یسع...بزند يگرید یلیخواست س

 یکسان انیبود که از او بخواهم بگذارد از م نی، ا دیوحشتناك رس طیکه به ذهنم در آن شرا يزیتنها چ...بخواهم

تمام  نرویاز ا. داد یمن م هب يشتریفکر آرامش ب نیا...را انتخاب کنم  یکیدر نظر گرفته خودم  میکه او برا

سهند ) کنم؟ یخواهش هیتونم  یم:(ناله بود ، گفتم  هیشب شتریکه حاال ب یفیضع يجراتم را جمع کردم و با صدا
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 یچه خواهش نمیحاال بگو بب....یلیخ! دختر  يجسور یلیتو خ:( و کنار گوشم گفت دیمرا به طرف خود کش

شما و  دونمینم:(و گفتم. رساتر  میام تازه تر شود و صدا دهیخشک يگلو دیآب دهانم را قورت دادم شا) ؟يدار

 یبهم اجازه م..کاش...کاش یول...دیدر نظر گرفت...ازدواج با من در نظر  يرو برا ایمادربزرگ ک...مادربزر 

ناگهان  دبع امدیاز سهند در ن ییصدا چیه يلحظه ا...) اونها خودم انتخاب کنم نیاز ب...دیداد یاجازه م...دیداد

.....) یخودت انتخاب کن يکه بخوا یهست یتر از اون یتو پاپت:( را فشرد که ناله ام بلندشد و گفت میچنان بازو

هر ..ذارم یبه حراج م لیفام يمجردها نیمن تورو ب:(و بعد اد امه داد ندیرا بب رشیتحق ریکرد تا تاث یبعد مکث

باورم .مرد برادر مادر مهربانم باشد نیشد ا یباورم نم!!!...نفرت رچقد.زد  يبعد قهقه ا....) طرفت ادیخواست م یک

 یکه احساس م کشاندیمرا به حقارت م يسهند طور.کرده باشند یخواهر و برادر با هم زندگ نیا يشد روز ینم

 اهرشداد با دختر خو یاجازه م رتشیچطور غ! یواقع يمتنفر به معنا.....سال از مادرم متنفر بوده  يکردم سالها

همان  نیا...کردم یفقط نگاهش م!!! گذارم؟ یترا به حراج م دیحرف بزند و بگو نطوریکه به او پناه آورده بود ا

 یدون یم:(به مادرش نگاه کرد و بعد کنار گوشم گفت یاو لحظات!!! داشت؟ تف یخداترس يبود که ادعا يمرد

 نیدهم که ازب یبه تو اجازه م نیبنابرا....طلهبا ینباشه عقد از لحاظ شرع تیرضا يکه اگر بله عروس از رو

سفره عقد  يپا تیکه با رضا یبه شرط..یرا انتخاب کن یخودت کس ان؛یتصاحبت به طرفت م يکه برا يافراد

...) طرفت ادیبخواد ب یالبته اگه واقعا کس...بشه یمتوجه کس یخوام گناه ینم....یبله بگ تیو با رضا ینیبنش

گناه نبود؟ چه دست  يکرد یبه من م یکه تو داشت یظلم...مسائل بود  نیهم يگناه فقط تو!!! هگناااااااا!!!! بله؟

شکسته بودم از همه لحاظ .افتادم نیزم يرو. هل داد یرا رها کرد و مرا همزمان به سمت میبعد بازو!..و دلباز

 .شکسته بودم

حرف  یالم تا کام با کس ياما حق ندار ینیهمه را بب یتون یم...مهمانند نجایفردا شب همه ا....برو به اتاقت-

 یرا هم م لیفام يفردا مجردها....به گوشم برسه يزینفهمم چ..مونه یم نجایما سه نفر هم نیقرار ب نیا...یبزن

وجود  يفقط برا انیاگه به سمتت م یباش مطمئنتا ..یهست یوارث چه ثروت هنگفت ینگ یبهتره به کس....ینیب

و  ستیکه البته دور ن يباشه روز ادتی یول.....واقعا تو رو بخواد یدونم کس یم دیکه البته بع...ودتهمقدار خ یب

تا اون موقع فقط ساکت باش ....را بگم یش یم بشیکه تو نص یرا به کس تیتورو به حراج گذاشتم مجبورم واقع

 ...مواظبت هستم یمن چهار چشم..یدرست نکن يرکن دردس یو سع
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ها داغ  یلیس يجا....دوش آب سرد ریبا لباس رفتم ز اریاخت یب....به اتاقم رسوندم  يخودم را چه جور دمینفهم

تونستم حدس بزنم  یم.سوخت و باد کرده بود یگوشه لبم م....کندیآب سرد جز جز م ریز کردمیبود و احساس م

 .ها کبود خواهد شد یلیس يجا

***** 

تمام  يادیخواستم با فر یم.. رمیخواست بم یدلم م. دختر جوان کید تا روح بو یب يآدمها هیشب شتریب نگاهم

 یکابوس موقت م کیبه نظرم  زیهمه چ. نداشتم  ییرویهم ن دنیکش ادیفر يبرا یکنم اما حت یغصه ام را خال

شده بودم و  داریاز صبح زود که ب. نداشت یانیکابوس پا نیمنتظر بودم تا هر آن از خواب بلند شم اما ا. آمد

لعنت برتو  يا. بوده یواقع زیبودم ، مطمئن شده بودم که همه چ دهیسمت صورتم و لبهامو د کیو ورم  يکبود

 يدروغگو کینه  يداد یکه نشان م يبود يا یکاش به همان خوب يفاتح ا يلعنت بر تو ا!!! سهند

کردم تار و پود  یحس م. کرد ینم درد مبد يگذرونده بودم سلولها ركمرده متح کیتمام امروز را مثل !...پست

 ......روحم نخ کش شده است

عقب رفت و مرا برانداز کرد و با همان  یکرد ، قدم یامشب آماده م يبود مرا برا یکه ساعات ينهاوند خانم

امشب مناسب تر  يرنگ برا نیا کنمیفکر م:(آمد ، گفت  یبه چشمان سردش م تینها یلحن خشک که ب

در وجودم چنگ انداخته بود  هک يبا تمام درد دمیشن یام م یجیرا با تمام گ شیصدا) .ه؟یودتون چنظر خ. باشه 

رنگ تا  يکت بلند قهوه ا. کنج اتاق انداختم  يقد نهیبه آ ینگاه. دمید یهنوز م دمیشن یهنوز صداهارا م

 کهیوجود نداشت به طور يبود که هر دو سمتش دکمه بود و جا دکمه ا يمدلش به گونه ا...ران پام  يوسطها

به  يحلقه ا نیکت بلوز آست ریز. دکمه بود نیرنگ حد فاصل ب ییطال ریو چند زنج دیرس یدکمه ها به هم نم

کامال گرد و  راهنیپ قهی. شد یم دهیبلند کت پوش ينهایبرهنه ام توسط آست يبودم که بازوها دهیرنگ کرم پوش

کفش  يشد و کامال رو یدم پا گشاد م یکم نییرنگم بود و از پا يهمرنگ کت قهوه ا زیشلوارم ن. بود دهیپوش

بزرگ جمع کرده  پسیکل کیسرم با  يرا باال میتمام موها. گرفت یرنگم را م يقهوه ا یورن یسه سانت شنهپا

 یدهن آدمو باز م..انگار منو استغفرال!!!  يسراپا قهوه ا....به سرم انداخته بودم یرنگ يبودم و شال قهوه ا

ظاهرم  نکهیبا ا...... . شهیم یاوک گهیهم بچسبونم به لباسم د یمگس نهیسنجاق س هی..يسرتا پا قهوه ا..کننا

حاال بهتر ....عوض کنم ییشال طال کیفکر باعث شد شالم را از سرم بکشم و با  نیهم یاصال بد نشده بود ول

که در  ییتمام الفاظ و حرفها انیواژه است م کیفقط  ایدارد  یمنهم معن يدونستم واژه بهتر برا یاصال نم.شد

تفاوت  یاو ب) بهتر شد:( گفتم  یفیضع يبرگشتم و با صدا يبه سمت خانم نهاوند!. دیجگن یمن م یزندگ رهیدا
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منظورش ( آقا ...دنبالتون  انیم اوشیآقا س گهیساعت د مین:(حرفم تکان داد و بعد اضافه کرد دیدر تائ يسر

خانواده روبرو  يضابا اع یو سفارش کردند حواستون باشه که وقت.....بهتره ينطوریگفتند ا) سهند بود یمصطف

زن بدم  نیچقدر از ا) ست؟یبا من ن يامر:( و بعد به سمت در رفت و گفت ) دیلبخند به لب داشته باش دیش یم

بخوام ازش به خاطر  نکهیون اتکان دادم بد نیبه طرف يکردم مثل خودش سرد باشم و فقط سر یسع. ومدیم

به خصوص که امروز که صبحانه ام . اومده بود  ددونستم به دستور سهن یچون م. حضور و کمکش تشکر کنم

 مین. طرف صورتم و لبام ورم داره کیاز خدمه خبر به گوششون رسونده بود که  یکیرا به اتاقم آورده بودند 

 یکی نین لبخند دوستانه متظاهرانه ش اومد به اتاقم و تا همبا او شونیساعت نشد که همون پزشک خانوادگ

صورتم را بهتر کنه و  يهایکم از ورمها و کبود کیتونست  کیو روش و تکن کمپرس یبا کل شیدو ساعت پ

تونست اونها را بپوشونه بعد هم که  میگر کیبه اتاقم اومد و با  شگریآرا کیبا  يبعدش هم خانم نهاوند

 يسهند بود و جا میبه دستور مستق نهایهمه ا. انتخاب لباس مناسب جمع امشب کمکم کرد يرفت تو شگریارا

 . نداشت يتشکر

 یچه به قصد آزار و چه به قصد الپوشان هایصورتم به واسطه تمام اون دست کار. نگاه کردم نهیبه آ گهید کباری

متوجه  نندیخواهند مرا بب یباره م نیاولکه  یو مطمئن بودم کسان. زشت نشده بودم . کرده بود رییکردن ، تغ

خدارو ....سرم اومده ییبال هیکه  دیفهم یم عیسر دید یمثال اگر دوستم مهسا مرا م یشوند ول ینم زیچ چیه

 يهم تو ینگاه درست حساب کیکه  يو اون عجوزه و البته خاله ماجده ا زمیهمه چ یب ییاز دا ریشکر که غ

 کیشد  یباعث م نیا. صورت من بشود رییجمع وجود ندارد که متوجه تغ نیا يتو یکس چیصورتم ننداخت ، ه

کدام را  چیه. و هم از فاتح خورده بودم  ییکه هم از دا یخون بود از رو دست لمد. کنم دایکم اعتماد به نفس پ

برگرد من از برو  یشده بودم که ظلم خانواده مادرم سهم ب يا یزندگ ریحاال در گ. دمیبخش یدر تمام عمرم نم

دونستم که  یم.  اورمیخانواده کم ب نیا يخواستم جلو یشد اما نم یچشمام داشت از اشک پر م. شده بود ایدن

که سهند ها از من  یدونستم به واسطه سابقه ذهن ینخواهد بود م ینیدلنش داریمن د يو جمع امشب برا دارید

داد  یم يتنفر انگار بهم انرژ نیاز سهند متنفر بودم و هم. و خانواده ام درست کرده اند ، منفور همه خواهم بود 

 ياراد ریحرکت غ نیا.  نمیهم بب يفشرده شدن دندوناشو رو کهرفتار کنم  يکه پا به پاش حرکت کنم و طور

دلم . خواست نابودش کنم  یدلم م. صورتم فرود آمد ياون رو یلیس نیشروع شد که اول يدرست از لحظه ا

نفس ....در مقابلم احساس عجز کنه ارهیکه سرم م ییکه با تمام بالها میایب يخواست آنقدر به نظرش قو یم
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دادم و همزمان در اتاقم به صدا در  رونیگلوم تاب خورده بود و راهشو گم کرده بود ، را با صدا ب يکه تو قمیعم

 .اومد

 دخترعمه؟-

 اوشیس يبه سمت در رفتم ودر را به رو نیسنگ يدمهابا ق. زد یصداش تمسخر موج م يدونم چرا تو ینم

به :( زد و گفت يکرد و لبخند میبه سر تا پا يا دارانهینگاه خر. که ازش متنفر بودم ، باز کردم يپسر ارشد مرد

) شده ؟ یچ:( کرد و گفت  یاخم هانو خواست به لبخندش ادامه دهد که ناگ دیبعد به صورتم رس!) خانوم...

افتاد که او هم در  ادمیآه تازه ) گم یصورتتو م:( با استفهام نگاهش کردم و او گفت . ستیورش چمنظ دمینفهم

شد و  دهینا خوداگاه دستم به سمت صورتم کش. اند دهیکه قبل از کتک خوردن مرا د رهیگ یقرار م یستیهمان ل

 یم ای! او از کار پدرش خبر نداشت ؟ یعنی) سرت اومده؟ ییچه بال:( دیپرس انهدر هم رفت و او مصر میاخمها

 یرو به دنبال جواب نیاز ا. گذاشتم  ینم!...کنم و او از خرد شدن غرورم لذت ببرد؟ فیخواست با زبان خودم تعر

وان حموم  يوت:( گفتم  یحوصلگ یام کرد و بالفاصله اما با ب ياری طیگشتم و ذهن مغشوشم در آن شرا یم

 رهیخ یلحظات....نه ایکند  یباور م نمیشدم بب قیبعد به چهره او دق...) لبه وانصورتم خورد به  نیخوردم زم

 ينگم چه اتفاق خنده دار یبه کس يد یچقدر م!!! چه جالب:( و گفت  دیبلند خند ينگاهم کرد بعد با صدا

:( به خودم اومدم گفتم  نکهینگاهش کردم و بعد از ا یبا منگ یاصال انتظارش را نداشتم لحظات) برات افتاده؟

 ينفس آسوده ا) نتتیبار بب نیکه اول ینه واسه کس:( برداشت و گفت دنیاو دست از خند) معلومه؟ نقدریا یعنی

بعد ) میرا معلوم کن ییزایچ هی فیاتاقت تا قبل از رفتن تکل ياول برو تو:( او گفت ) میخب بر:( و گفتم  دمیکش

در اتاق را بست . من مجبور شدم به داخل برگردم تا با او برخورد نکنم کهیخودش را به درون اتاق انداخت طور

جلوتر  ایب:( خاص زد و گفت  يبودم رو کرد و لبخند ستادهیلبه تخت نشست و به من که هنوز کنار در ا يو رو

انجا نشستم تخت اشاره کرد و منم هم کنار یو بعد به صندل) کارت دارم نیبنش ایب...خوام بخورمت ینترس نم...

 .و منتظر چشم به او دوختم

 !!؟یوارد جمع بش يخوا یم افهیق نیبا ا-

 یکرد انگار م یبعد مکث....) نبود نیمنظورم ا:( گفت  اوشیشد که س دهیدستم به سمت کونه ام کش دوباره

نگاه ) ؟یپس چ:( حوصله گفتم  یب! من داغون بودم نابود یخواست به من فرصت بدهد تا خودم متوجه بشوم ول

 یروح یب نیکردم به ا داتیپ هوشیب نیماش يتو یوقت!...يمثل روح شد:( کرد و گفت  یهیعاقل اندر سف

از . به دو کنم یکیهم  نیحوصله نداشتم با ا. گوشه لبم نشست یلبخند محو و تلخ) یکه االن هست ينبود
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و خواستم به سمت در !!!!!جانم ییستور دامطابق د) کنم لبخند بزنم یم یسع:( بلند شدم و گفتم  میاز جا نرویا

خودش را به من رسوند و دستم را گرفت که کم مانده بود ته مونده روحم هم از بدنم  یناگهان نقدریبروم که ا

چقدر من در برابرش  دمیبود که تازه فهم ستادهیا کیآنقدر نزد. با وحشت به او چشم دوخته بودم.خارج شود

 شیصورتش ته ر. خوش فرم ینیلب و ب کیو بلند و  یکمان يابروها. داشت یبراقاما  رهیت يچشمها. کوچکم

داشت که در  يحالت دار يموها. دیایبه چشم ب شتریمردانه اش ب تیشد جذاب یداشت که باعث م يرمختص

 یم ییاش بد جور خودنما یدست مشک کی يموها يشده بود و البال دیچند تار سف زبانیاش م قهیقسمت شق

اما او دستم را  کنمو دستم را رها  رمیکردم از او فاصله بگ یسع. من يهمونطور زل زده بود به چشمها. کرد

حوصله  یب...خواست مثل پدرش قدرتش را به رخ من بکشه یم دیشا...هیدونستم منظورش چ ینم. فشرد شتریب

موفق نشدم و او باالخره لب باز کرد و  که باز رمیکردم از او فاصله بگ یو دوباره سع) ؟یکنیم کاریچ:( گفتم 

زنگ خطر !) مثل تو باشه يا کهیزنه ت یکه بابا ازش حرف م ییوایکه ه دمید یخوابم هم نم يمن تو:(گفت 

و  یدختر معمول ییصدرا وایتونستم باور کنم که من ه یکشت اما من اصال نم یداشت کنار گوشم خودش را م

که نه ، حتما به  دمیشا...خواست منو دست بندازه یاحمق م!!!...امیبه نظر ب کهیمرد ت کیساده بتونم به چشم 

 یاحمق واقع کی.بودم  ریمن هنوز حق. از خودم بدم اومد ...کرده زیقراره به من برسه دندون ت که یخاطر ثروت

مثل اون هم ! احمق کی....داشته باشه  يندیمرد جذاب احساس خوشا نیخواست از حرف ا یکه ته دلش م

خودم را  یمصورتم جوش آورد و با حرکت تند و محک ينفرت سهند خون را تو. خواست لهم کنه یپدرش م

بعد !!!! ) هستم ییایساله نفهم و رو 14دختر  هی یکن یالبد فکر م:( و بالفاصله با خشم گفتم  دمیکنار کش

که  يهر منظور:( ادامه دادم يمترکردم ، با لحن آرو یحرارت صورتم را حس م کهیتازه کردم و در حال ینفس

لب  ریبعد ز...) رونیب میحاال برو کنار بذار بر...دمیشناز تو ن یحرف مزخرف نیچن کنمیفکر م...داشته باش یداشت

 یانگار نم. شکافت  یاو داشت تا مغز استخونم را م زینگاه ت). بذار برم به سمت سرنوشت:( اضافه کردم 

که  يبا لبخند اوشیو آنقدر مشهود بود که س رفتیم نییام باال پا نهیقفسه س. به خودش بدهد یخواست تکان

به سمت  یبعد قدم) کوبه یم واریمعلومه روح به تنت برگشته و داره خودشو به در و د:(گوشه لبش بود گفت 

آنقدر  نرویاز ا..هیمن عدد يخواستم فکر کنه اونم برا ینم یعقب بردارم ول یمن برداشت ناخوداگاه خواستم قدم

 کیخارج شده بود و  دمیکه صورتش از د کیآنقدر نزد. قرار گرفت میتا او کامال روبرو ستادمیا میسر جا خیس

سرم را باال گرفتم و . شدیم دهیتن او هم د ياز موها ياش باز بود و مقدار ییکه دکمه باال دمیدیکرم م راهنیپ
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خوشگل داشتم تا  افهیق کیکاش الاقل .خواست  یاز من م یدونم چ ینم. او زل زدم يچشمها يتو ییبا پررو

 ...خواد؟ و یم یخواد؟ فاتح چ یم یچ نیبکنم که ا ودمسوال را از خ نیمرتب مجبور نباشم ا

 !!!يچقدر ناز يدیسن و سال نفهم نیا يهنوز تو یعنی-

نه عشوه اومدن بلد بودم  ادیم ادمیتا اونجا که !!!  يناز من و!! داشت ینکنه واقعا قدرت ذهن خوان!!! الخالق جل

 یکلمات هیچند روزه دارم  یول! تر  یمعمول افهیق کیبودم با  یدختر معمول کی شهیمن هم...نه ناز کردن

 !!! کهیت!! حاال هم ناز ! ...... یخواستن! فیظر! یبارب! ملوس! جذاب...نداشت ییکه در لغت نامه من جا شنومیم

مواظب  اروی یه:( بود گفتم  بیخودم هم غر يکه برا یچشماش زل زدم و با لحن و کلمات يتو تیعصبان با

که پشت در اتاقم  یباش يا ییبذار هنوز همون پسر دا...چرت و پرتا رو  نیبذار فراموش کنم ا! حرف زدنت باش

بره کنار و راهم باز بشه و برم  تاش  نهیس يبعد با کف دستم زدم تو) الیفام شیپ میمنتظرمه که با هم بر

اهل جبغ زدن نبودم و گرنه چنان کنار ....شدم دهیو به سمتش کش دیچیاما ناگهان بازوهاش دور تنم پ. رونیب

ولم :( با تحکم گفتم ...خواستم متوجه ترس و عجز من بشه ینم!!! زدم که نفسش از ترس ببره یم غیگوشش ج

!) نگاه کن :( اتاق رفت و گفت  يقد نهینگه داشته بود ، به سمت آ اشستحصار د نیهمچنان که منو ب!) کن 

بقچه کرم  هی هیشب يزیمچاله شده ، چ دهیدختر رنگ پر کی. افتاده بود نگاه کردم نهیآ يکه تو يریبه تصو

منکرش  دیدزد تنومند والبته نبا کی!! بغلش  ریبا دو تا مردمک براق و لرزون که اقا دزده قصه زده ز يقهوه ا

مطمئنا !! هم بکند ییاوصاف قدرت نما نیخواست با ا یم فهیضع نیبود که ا نیخنده دارش ا! جذاب : شد

 نهیکه من در آ ينکته را به رخ من بکشد چون چهره ا نیهم ریتصو نیخواست با نشان دادن ا یهم م اوشیس

او ! مرد نیچقدر متنفر شدم از ا. بود ستهنقش ب شیهم رو يا انهینبود بلکه لبخند موز ینه تنها عصبان دمید یم

به ظاهر  بهینامحرم غر کیبغل  ياصال برام مهم نبود که تو. هم مثل پدرش صاف غرورم را نشونه گرفته بود

اون کم آورده بودم ، اصال مهم  یزدم ، اصال مهم نبود که در مقابل قدرت بدن ی، داشتم دست و پا م لیفام

 يزیخواستند لهم کنند ، تنها چ یکرد، اصال مهم نبود که اون و پدرش م یم رمیحقنبود که با رفتارش داشت ت

) ؟يخوا یم یچ:( و گفتم  دمیکش یقینفس عم. ارمیاونها کم ن يبود که جلو نیکه اون لحظه برام مهم بود ا

از او  مدبکشم اما به ع رونیواضح بود که انتظارش را نداشت چون دستاش شل شدند و من تونستم خودم را ب

انگار  ؟يخوا یم یگفتم چ:( کنم ادامه دادم یرا مخف میکردم لرزش صدا یم یسع کهیفاصله نگرفتم و در حال

معلوم بود که . متعجبش زل زدم  يبه چشمها) بگو منتظرم...یرا مشخص کن ییزایچ هی فیتکل یخواست یم

حرف  ينطوریچشماش زل بزنه و ا يمثل من تو یو ملوس فیانتظارش را نداشت که به قول خودش دختر ظر
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 يبعد از من فاصله گرفت و رو!....) یسرسخت یلیگفت تو خ یبابام راست م....نه :( که گفت دینکش یطول...بزنه

دست دست کرد و بعد  یاو کم. و منتظر شدم دمینفس راحت کش کیاو  دیلبه تخت نشست و من پنهان از د

بر  یدونم که قراره چه سرنوشت یخوب م یلیو خ یهست نجایا الندونم که چرا تو ا یخوب م یلیمن خ:(گفت 

 یکه حساب!! من دست راست پدرم هستم البته در کنار اون پسر عمه عقل کلم همون پسر خاله تو ...تو نازل بشه

پس برات روشن کنم که تو هم ...... محرم اسرار پدرم من هستم نه اون بچه ننه نحالیبا ا....دل بابا رو برده

 یو مسخره که تو بتون يهمون شرط ظاهر...من از قرار تو با بابا خبر دارم ...توست يرو شیپ زیچه چ یبدون

 يبرا....همسر تو مدتهاست انتخاب شده...شرط چقدر چرته  نیکه ا یفهم یم...یخودت همسرت را انتخاب کن

فقط به مصلحت و به  نهیبب اتو ر نکهیهمسرت قبل از ا...نه ای یباش یکه تو راض ستیهمسرت هم مهم ن

تمام  نکهیالبته بعد از ا...يازدواج تن بده و بعد هم طالقت بده و بفرستت بر نیخواست به ا یخواست پدرش م

فرق کرده همانطور  هیاما حاال قض.....يو مانع از وقف اون همه ثروت زبون بسته شد يدیحق و حقوقت را بخش

سالمه و در تمام  34که من  یبدون دیبا!....مثل تو باشه يا کهیگن ت یمکه  وایه وایکردم ه یکه گفتم فکر نم

حساب دو تا  کیفقط به خاطر  نمیتو رو بب نکهیتا قبل از ا....ذارم یحاال هم نم...بشه مالیعمرم نذاشتم حقم پا

سکوت ....) .ستیحفظ حقم ن هیثروت حفظ کنم اما االن تنها قض نیخواستم حق پدرم را از ا یم ییدوتا چهارتا

اصال حدسش سخت  یعنیبشنوم  یدونستم قراره چ یم. مرا برانداز کرد يا دارانهیبا نگاه خر گرید کباریکرد و 

امروز تمام :( زدنم دست برداشت اضافه کرد دیاز د یوقت.نبود یسخت بود اصال باور کردن یلینبود اما هضمش خ

 ينجایبه ا.....) نندیب یمثل تورو م يدارن و دختر اونها هم چشم ینیب یرا م کینزد لیفام يدختر پسرها

اما :( چشمهام و گفت يزل زد تو کیبلند شد و دوباره به سمت من اومد و از نزد شیاز جا دیحرفش که رس

 دمیعقب کش عیو دست دراز کرد تا احتماال بازهم بغلم کنه که من سر!.....) مال من باشه دیتو فقط با يچشمها

قرار ....پس حواست جمع باشه!.....ریتو انتخاب شده من هستم و الغ يکه برا يهمسر:( کرد فهاضا ظیو او با غ

رفت گفت  یبه سمت در م کهیبعد از من فاصله گرفت و در حال.....) فکر کنه يا گهیجور د يا گهیکس د ستین

 ایب:( گفت  یبا لحن مهربان بودم انداخت و ستادهیا يبعد نگاهش را رو به من که شوکه گوشه ا....) میبر ایب:( 

و با لبخند و غرور !) مرد جنتلمن جذاب هیبهتر از  يخوا یم یچ...در خونه تو زده  یخوشبخت...فکر نکن  ادیز....

او که در را ) چرا؟:( را فرو دادم و گفتم  میگلوم خشک خشک شده بود به زحمت آب گلو. به خودش اشاره کرد

خودم ) چرا؟ یچ:( به سمت من برداشت و با همان لحن مهربان گفت  یو قدم تباز کرده بود دوباره در را بس

و بعد تفم کنه  رهیخواست منو بگ یبه خاطر ثروتم م!!! سوال را کردم معلوم بود چرا نیدونستم چرا ا یهم نم
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دستم را  ياراد ریحرکت خنده دار و غ کیبا . بودم ستادهیشد و من الل سر جام وا یم کتریداشت نزد....رونیب

که از  ینه به اون همه خط و نشون! این کترینزد گهیمعنا که د نیاو نگه داشتم به ا يرو يدراز کردم و جلو

 یچ:( زد و گفت يو لبخند ستادیا اوشیس!!! حرکتم نینه به ا دمیکش یمحکم بودن و عجز نشون ندادن ، م

حرف بزنم اما  یرسا و محکم يو با صدا ستمیبا کردم راست یو سع دمیدستم را کش عیسر.گند زده بودم !!!) شد

؟ اونم حتما  يد یطالقم م ای يدار ینگهم م یمنو گرفت نکهیبگم بعد از ا...خوام بگم یم یدونستم چ ینم

 یگفتم چ یم. دارم یذارم و نگهت م یمنت رو سرت م یباش یداد اگه دختر حرف گوش کن یجواب م

 یلیمنتظر بودم او هم مثل پدرش چند تا س) و اگه نخوام زن تو بشم؟:(  تمزدم و گف ایباالخره دل به در....آخه

چرا زن من :( تفاوت گفت یبه خودش مطمئن بود که ب یلیخ ایخوددار تر بود  یلیخ ایاو  یحواله ام کند ول

که صاف  تمهس ییمن از اون پولدارها يفکر کرد دیشا:( بعد با غرور اضافه کرد...) تو منم  نهیگز نیبهتر! ؟ینش

که درس خونده و با زحمت  یمرد واقع هی...مردم  هینه جونم من ! بم؟یصاف راه رفتم و پول بابام رفته تو ج

که  یدون ینم نمیپس بدون و حتما ا...دارم تیریمد يکه من دکترا یدون یحتما نم....دهیرس ییخودش به جا

 یخودم عقد کردم و هنوز سر خونه زندگ لدختر همسن و سا هیبا  ینادون يسالم بود از رو ستیب یوقت

و .....خالصه نشد....شد  ادیاعت یسالگ 14از ...ذره دوذره هیطرف معتاده اونم نه  دمیکه فهم میخودمون نرفته بود

چه اون  یکنه چون تو مال خودم یهم نم یبه هرحال فرق....  یو منو بشناس یگفتم که بدون نارویا.... طالق

بشه  گهید یکیکه از قبل به نام من خورده مال  يزیذارم چ یمن نم....چه االن شناختمت یموقع که اصال نم

هم، عاشق من ... یشیتو ، هم مال من م:( گفت  يشد لحنش را عوض کرد و به تند کمیبعد دوباره نزد....) 

 یخواست ینم ؟یهست یمعطل چ ایب:( بلند به سمت در رفت و گفت يبعد با قدمها) و نگاه کن سایفقط وا یشیم

 یتند باال م ییسرباال کیرمق بودم انگار داشتم از  یب. حالم اصال خوب نبود ) به سمت سرنوشتت؟ يمگه بر

 . نبودم شتریسلول مچاله شده ب کیخسته ، و واقعا با همه هارت و پورتام ....رفتم 

سست به  ییبا قدمها. بود اوردهیسرم ن ییخارج شم تا بال یاتاق لعنت نینداشتم بهتر بود که زودتر از ا يا چاره

 یعنی. را به سمت من گرفت  شیکه او حلقه بازوها میسمت در رفتم و منتظر شدم تا در را باز کنه و خارج شو

شدم؟ خانواده اونها که به  یشون م یمذهب وادهاو وارد جمع خان يگرفتم و دست در بازو یاو را م يدبازویبا

هنوز مردد بودم که او با !) رشیبگ:( گفت یبا لحن محکم دیمنو که د دیترد....!!!! بودن یمذهب یلیظاهر خ

او قالب کردم و او با لبخند ظفرمندانه  يدستم را در حلقه بازو) رشیگفتم بگ:( گفت  يبلندتر و محکمتر يصدا
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بعد دستش را از ) سرنوشت تو منم ... نییاتاقه نه اون پا نیهم يسرنوشت تو تو.... نهیسرنوشت تو ا:( گفت  يا

 ) .میبر:( حلقه دست من جدا کرد و گفت 

***** 

خرد خواهم  گریکردم تا چند لحظه د یاحساس م...کنم یآنها را فراموش نم ینیاون نگاه ها و سنگ چوقتیه

 هیلبخند به بق با اوشیس.بود نیو سنگ نیکننده و سنگ یابی، کنجکاو و کاونده ، ارز رهینگاه ها همه خ...شد

 یو بعد کم) جان وایه دییبفرما...دنکر یم میهستند که سالها از ما قا یشیهم همون قوم و خو شونیا:( گفت

نبودم که حضور در جمع وحشتزده ام  يا یاجتماع ریو غ یآدم خجالت. رمیتا من جلوتر از او قرار بگ دیکنار کش

 عینگاه سر کیزدم و با  يلبخند.کردم مناسب و موقر رفتار کنم یسع نحالیکرد با ا یجمع فرق م نیکند اما ا

باال بردن دقتشان در امر  يبرا ایدونم به احترام ورود ما بود  یبودن نم ستادهیا مهه. همه را از نظر گذراندم

ر فرد حاض نیکتریجو خالص کنم به سمت نزد ینیاز شر سنگ عتریخود را سر نکهیا يهرچه بود برا. من یابیارز

 کهیبه طور شتدا يدرشت و جسور يچشمها...کیقدبلند و بار...بود حدودا همسن و سال خودم يدختر...رفتم

دستم ...بودم دهیاو رس کینبود به نزد يشدم اما چاره ا مانیفرد اورا انتخاب کرده ام پش نیبه عنوان اول نکهیاز ا

تنها خواهر بنده هستن : ( ا عجله گفتب اوشیبزنم س یحرف نکهیرا به سمت او دراز کردم و قبل از ا

 ) تابش جان..شونیا

 خوشوقتم تابش جون یلیخ -

سوال  نهمهیبعد از ا دیبا..ستین یدست دادن فقط کاف:( داد و گفت لمیتحو ینیخالف انتظارم لبخند دلنش بر

به خونه خودت خوش  یلیخ:( و گفت  دیام مرا در آغوش کش يو بعد در کمال بهت و ناباور) زمیبغلت کنم عز

او دست مرا در . من استقبال کرده باشد از نطوریا شدیامدم باورم نم رونیاز آغوش او ب یوقت)...جان وایه ياومد

داداش ..شازده آرش خان هستن نیا:(اشاره کرد و گفت  یبرد و به پسر جوان يدست گرفت و به سمت نفر بعد

با ) در خدمت شما...وتریکامپ سانسیفوق ل...له هستم و مجردسا یس:( زدم و آرش با طنز گفت يلبخند) بنده

بود و با حالت  ستادهیا ییدختر جوان و اخمو ییرایسالن پذ يکنار پنجره قد. تماز او فاصله گرف گرید يلبخند

 نحالیندارد با ا ییبه آشنا يدر دست داشت و کامال مشخص بود عالقه ا يچا یفنجان...کرد یبراندازم م یخاص

را دراز  دستم)..شما ثمیم ییهمون دا... ثمیدختر عمو م نازیهم آ شونیا:(ش مرا به سمت او کشاند و گفتتاب

دختر  هی دونستمینم:( مبل کنار پنجره نشست و گفت يرو لیم یسرد و ب یلیاو خ یکردم تا با او دست بدهم ول

و  دمیمانده بود ، عقب کش فیدر هوا بالتکل یمن دستم را که مدت) حاال چند سالت هست؟..عمه جوون دارم
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به سمت  رمیبگ دیاورا ند یاحترام یکردم ب یم یسع کهیو در حال) جان نازیخوشحال شدم آ تییاز آشنا:( گفتم

به  ی،چند قدم زدیبا او سر و کله م کهیساله در بغل داشت و در حال5-4پسر حدودا  کیرفتم که  يگریدختر د

 نیا.....والبته دختر خاله ش هم هستم....همسر آرمان ...من سارا هستم :( زد و گفت يطرف من آمد و لبخند

 ) هم پسرمون سپهره طونیش

 ! يچه پسر ناز...خوشوقت شدم سارا جون یلیخ-

لحظه مرد  نیدر ا. دمیکنار که خودم ترس دیزد و خودشو کش غیلپ سپهر را نوازش کنم که چنان ج خواستم

بابا  ایب......نداره ونهیم ادیها ز بهیبا غر:( گرفت ،گفت یسپهر را از دست سارا م کهیکنارم آمد و در حال یجوان

سوال خواهرم :( ، گفت کردیکه سپهر را آرام م حالدر همان. بود نیپس ارمان ا) پسر؟ هیاداها چ نیمرد باش ا....

دونستم  ینم.اومد نگاه کردم  ینظر دوستانه نم با تعجب به او که رفتارش به!) جان وایه دیرا جواب نداد

 یچ...دیکم از خودتون بگ هی....چندسالتونه دیازتون پرس نازیآ:( خودش ادامه داد... هیمنظورش ازخواهرش ک

خواستم جوابش را بدهم که دختر . بودند ثمیم ییدا يبچه ها نازیپس آرمان و آ) د؟ی؟ تا حاال کجا بود دیخوند

من :( برد و گفت يگریو به طرف مرد جوان د دیآمد به سمتم آمد و دستم را کش یر باردار مکه به نظ یجوان

مرد جوان لبخند ....) ینجون احسا مایشوهرمه ن نمیا....هستم - و آرمان نازیآ- اون دوتا تحفه  کهیخواهر کوچ

 هیاز فرزانه خانم  ریبه غ دیفهم یوقت نینگ...دیخوش اومد یلیخ:( به همسرش زد و بعد رو به من گفت ینیدلنش

چقدر هم با اون شکم قلمبه ....بود نینگ ییدختر دا نیپس اسم ا)...خوشحال شد یلیهم داره خ گهیدختر عمه د

 نینگ) گرفتم يانرژ یشما کل دنیمنم از د:( گفتم ییبا خوشرو...همسرش نینشست درست ع یش به دل م

روز دختر خاله  هی شینیبیحتما م....انه نامردکه گذاشت رفت آلماناون فرز... نمتیبب شتریب یلیخ دوارمیام:( گفت

عوضش اون داداش عنقش ...ستیکه ن فیح.....ساله هم داره 3دختر ناز  هیهست آلمانه  یسال 5....ماجده است

شازده  ومدهین:( بعد به اطراف نگاه کرد و بعد به سمت من برگشت و گفت)اون کجاست؟ یراست!!....تهس

 ستشیول کن ن نینگ:( گفت یم کهیبه سمتم اومد در حال ییبایز اریلحظه پسر جوان بس نیدر هم....) هنوز

و  نازیبرادر آرمان آ دیببخش..ساله ، خواهر 29هستم  نیخانم بنده آبت...بذارم  شیمجبور شدم خودم پا پ...که

بامزه بود و چهره  نقدریلحنش ا....) من هستما دیگشت یتازه من مجرد هم هستم اگه دنبال شوهر موهر م...نینگ

بهش  یهنوز جواب.داداش مثل اون داشتم  هی خواستیبود که از ته دل دلم م نیو دلنش یخواستن يش به قدر

 یگفت یچ: ( گفت نیما بود با عجله کنار من قرار گرفت و رو به آبت یکه در جند قدم اوشینداده بودم که س

بعد رو به من !)...خودت ببخش یمن غلط اضافه کردم شما به گندگ:( ن طنز خودش گفتبا لح نیآبت!!) شما؟
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لحظه  نیدر هم!)  ندازهیلنگ م ششیپ ينجوریتکواندو ا یمرب هیعموزاده چقدر جذبه داره که  نیا نیبب:( گفت 

زود تورو به جمع خودشون  نقدریکردم بچه ها ا یفکر نم:( مرا تکان داد یمحکم اریزنانه و بس يصدا

همان زن ...به سمت صدا برگشتم...همه ساکت شدند يلحظه ا يداشت صداش که برا یچنان ابهت)..رندیبپذ

تابش با . من زل زده بود هبود و ب ستادهیوسط سالن ا.بودم  دهیبود که در اتاق مادربزرگ د یموقر و با شکوه

خنک  یدنینوش هیتا براتون بگم .....دینیبنش نجایا دیاریب فیعمه جان تشر:( عجله به سمت او رفت و گفت

روبروش  کهیمردد به سمتش رفتم و در حال. رفت ونشست  کردیکه تابش اشاره م یخاله ماجده به سمت)..ارنیب

مادرت  ادیچشمات منو :( من چرخاند و گفت يرو را دارشینگاه خر)...سالم:(بودم گفتم ستادهیا

مغزم ...بودمش دهید شیدو سه روز پ نیچهره آشنا بود انگار هم نیچقدر ا....بگم  دیبا یچ دونستمینم)..ندازهیم

شماها :( کرد و گفت هیبعد رو به بق) ؟یشنیچرا نم:(انداخت نیاو در سالن طن يدوباره صدا...هنگ بود کال

ماجده .ه آنجا بود نشستمک ينفره ا کیمبل  نیاول يبا عجله رو) دینیبش! دهیند وایه ای دیا دهیدچتونه؟ دختر ن

چندسالته ؟ چه کاره ...بدونن شتریهمه دوست دارن راجع بهت ب...از خودت بگو:( شد و گفت رهیدوباره به من خ

مبارزه نابرابر و تن به تن شروع . شروع شد...صورتم داغ شد!) ینباش کارهیمثل پدرت مفت خور ب دوارمیام ؟يا

ندهم  یتونستم ساکت باشم و جواب یم! جمع يآنهم تو.کنند نیبه پدرم توه ينطوریتحمل نداشتم ا. شده بود

و جسارتم را جمع  دمیکش یقینفس عم نرویکرده ام از ا يسکوت در حق پدرم نامرد نیبا ا کردمیاحساس م یول

) وردخیخودش را م ينون بازو.. رتیبا شرف بود و با غ یزاده نبود ول فپدر من مثل شما اشرا:( کردم و گفتم

!) پس یزبون دراز هم هست:( انداخت و با تمسخر گفت يخودش را تو باز نازیبزنه ، ا یماجده حرف نکهیقبل از ا

 نازیآ!) يدخالت کرد ستیکه به تو مربوط ن یلیجهت تومسا یباز تو ب نازیآ:( بلند شد نیاعتراض آبت يصدا

 یخاله زنک يبحثها نیا يجا نجایا یه یه:( وارد عمل شد وگفت اوشیبزند که س یخواست حرف

 دیشما چرا مکدر شد:( گفت اوشیداشت که رو به س يدونم چه درد ینم نازیآ) ناز؟یآ يمتوجه شد....ستین

ره شد و سکوت یخ نازیآ يبه چشمها اوشیس)...دختره بود نه شما نیمن طرف صحبتم ا...عموزاده بزرگ؟

:( ماجده رو به من گفت. خودم يچشمها نیو از اشک پر شده بود درست ع دیدرخش یم نازیآ يچشمها....کرد

هم  يا گهید شیافتاده قوم و خو ادتیتازه  ؟یکنیچه کار م نجایا....اصل و نسب و پدر زحمتکشت مال خودت

هستم  نجایا یمصطف ییمن به خواست دا:( صدامو صاف کردم و گفتم ) انه؟یدر جر يا گهیموضوع د ای يدار

به  يسر) کن فیبرامون تعر يدتریداستان جد....میدونیکه همه م نویا:( زد و گفت يده لبخند معنا دارماج)

 ) .ندارم فیتعر يبرا يقصه ا: ( تکان دادم و گفتم  نیطرف
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. از خدمه اعالم شد یکیسهند بزرگ وارد شد و درست مانند دربارها حضورش توسط  یلحظه مصطف نیهم در

کم مانده بود تعادلم بهم بخورد و  دمیکه د يناگهان با منظره ا یول ستادمیمنم ا....ستادندیهمه به احترامش ا

 ایگفت  یدوست ياز رو دونمینم)..محکم باش:( گفت یگوشم به تلخ ریآرمان مانع شد و ز يکه دستها فتمیب

خشک  میگلو. ودمشده ب رهیخ میگشاد شده به روبرو یاو مانع سقوطم شد و با چشمان يدستها یول. یدشمن

دو ... آمدند یبه سمت من م میسهند و جمع همراهش مستق یمصطف....بکنم یحرکت چیشده بود و قادر نبودم ه

بودند که در آن لحظه اصال مهم  ثمیم ییها و دا ییاحتماال زندا.....مرد جا افتاده  کیسه نفر خانم مسن و 

من بودم و ...آمد ینفسم باال نم...شمیکرده و دارم خفه م ریگ نهیاحساس کردم نفسم در س يلحظه ا يبرا...نبود

کردم در خالء  یاحساس م...يبهت و ناباور ایدن کیمن بودم و ...سرم خراب شده بود يکه رو یمیآوار عظ

همان فرزام کالهبردار دروغ گو  داردیقدم بر م یکه دوش به دوش مصطف یکس شدیباورم نم....شده ام زانیوآ

فرزام فاتح ...فقط اون بود و من دمید یکس را نم چیو ه زیچ چیه....اون ثابت مانده بود يرو میاچشمه!!!! باشد

قدرت پلک  یحت..بهم وصل کرده بودند تکرد؟ انگار شوك چهارصد ول یم کاریچ نجایاون ا...ییصدرا وایو ه

و او با هر قدم  دارمینه ب یول..سهند داره یبه مصطف یفرزام چه ربط...نداره تیحتما خوابه واقع..زدن هم نداشتم

بدنم سفت و برامده شده  يتمام خون بدنم خشک شده و رگها کردمیاحساس م..شودیم کیبه من نزد شتریب

دارم  ایخدا يوا! ..فرزام يچشمان اشنا...و ثابت مانده بود رهیجا خ کیهمه به  ومردمک همه  هیقرن هیشبک..اند

 کیکنار دشمن درجه  نجاستیدارد فرزام ا تیاما انگار واقع ستین یباورکردن ارمیمدارم کم ...شومیم وانهید

 گهید...شومیخفه م مدار ایخدا...کرده  رینفسم گ..نفسم .....بوده يباز یپس او هم دشمن من بوده و همه چ...من

فاتح که انگار با تمام  يبتوانم نگاهم را از چشمها نکهیهم نداشتم چه برسد به ا دنیقدرت نفس کش یحت

 يآب جلو وانیل کینفر  کی...ناگهان احساس کردم لبهام تر شدند.....جدا کنم زدیم ادیرا فر یوجودش نگران

 وایه... وایبخور ه....دمیاسم خودم را شن...به خوردم بده بدهانم گرفته بود و با سماجت قصد داشت چند قطره آ

حالم ....و چند قطره آب خوردم دمیکش یقینفس عم...ث شد راه نفسم باز بشه که به من داد باع یو تکان...با توام

 .شده بود رهیبه من خ یبا نگران اوشیو درخشان س رهیبه کنارم نگاه کردم چشمان ت...بهتر شد

 ؟يبهتر-

ه متوجه من نشد یکس اوشیاز س ریانگار غ...با هم بودند یاطراف نگاه کردم همه مشغول حال و احوالپرس به

نگاهم به سمت او ) ؟يبهتر شد:( آرمان کنارم قرار گرفت و با همان لحن تلخش گفت.کردم یاما اشتباه م..بود 

برادر برزگ بود که به خاطر صالح خواهر  کیمثل ...آزار دهنده نبود میدونم چرا لحن تلخ او برا ینم. دیچرخ
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تکان داد و به سمت پسرش  ياو سر) منونمم:( زدم و گفتم  يبه زحمت لبخند. کردیم یکوچکش با او بدخلق

با فاتح بودند  یکوتاه يمرا به سمت پدرش و مادرش که مشغول گفتگو اوشیس. بود ، رفت نازیکه دست آ

 .....کنم یبا فاتح کم مانده بود قالب ته ییاز روبرو....برد

 سالم-

نگاهم را از  یبه سخت.نگاهم کردند رهیندادند فقط خ یکدام جواب چیبرگشتند اما ه اوشیبه سمت من و س هرسه

 دیشا-که در ساعت گذشته هزاربار  يکلمه ا) خوشوقتم:(ام لبخند زدم و گفتم  ییفاتح برگرفتم و به احتماال زندا

زمان ..به فاتح اشاره کرد ...) هم  شونیا....ندمادرم هست:( بالفاصله گفت اوشیس.تکرار کرده بودم -به دروغ

 کردمینگاهش م یوقت..از شدت اضطراب و تعجب پوست بدنم هم به تپش افتاده بود...متوقف شده بود انگار

من عکس !!!!!!!..پسرخاله من...اینه خدا...) ..هم پسر خاله ماجده ت، فرزام خان هستند شونیا...( دیلرز یبدنم م

چقدر خنگم ...ستخاله چهره ش آشنا کردمیچرا فکر م دمیتازه فهم...بودم دهیاتاقش د يتوخاله ماجده را 

تمام  یعنیمن  يخدا...چشمام رد شد يبا سرعت از جلو لمیف کیکه از فاتح داشتم مثل  یتمام خاطرات....من

 شیک يها یاون سوغات...شوهر خاله م بود یفاتح بزرگ اون مرد دوست داشتن..مدت من کنار پسرخاله م بودم 

اون ! گفت مادربزرگ حالش بده منظورش مادربزرگ هردومون بود یم یوقت....؟!!میدیخر یخاله خودم م يرا برا

بگم حالم به  یچ دونستمینم....با نقشه بوده یهمه چ..زده  یمعلوم شد داشته با سهند حرف م..تلفن مشکوك 

داده  میباز..کم آورده بودم...بزنم ادیبلند فر يصدا بابگذارم و  ابانیخواست سر به ب یشدت بد بود دلم م

کرده تا به موقع  یاون حفظ م يبوده و منو برا شییدا يکارها انیفاتح هم در تمام مدت در جر....اما چرا...بودند

اون تمام مدت همدست ...داد يکنه برام ؟ چطور منو باز ينقش باز نطوریاون چطور تونست ا....بدهد لمیتحو

 .آمد یشرف فرود م یصورت اون ب يد که توبو ینگاهم گلوله آتش...چقدر ازش متنفر شدم !!!!!!!!!!! سهند بود

 خانم وایخوشحالم ه دنتونیاز د-

 .....نگاه کردم یمصطف ییرا از او برگرفتم و به دا میبا نفرت رو...لرزان او مثل پتک بر سرم نشست يصدا

 دخترم؟ يبا بچه ها آشنا شد-

 یحالم از همه شون بهم م..بارون کرده بود یلیکرد انگار نه انگار که منو س یم يمن باز يبرا ینقش چه

که از لحاظ چهره  گرید انسالیلحظه مرد م نیدر هم...) بله...بله:( به زحمت لب از لب باز کردم و گفتم....خورد

 .بود همراه همسرش به سمت ما آمد یمصطف هیشب

 نه؟یا میپس دختر مر-
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 ....ییاست و زندا ثمیم ییمعلوم بود دا... یلبخند زورک بازهم

 يخوش اومد یلیخ...جان وایتو ه ییمن تکتم هستم زندا-

باعث آزار  یلیمادر تو خ:(دست دادن نشان نداد و ادامه داد يبرا یلیتما یرا به سمتش دراز کردم ول دستم

 یتو از ما هست....شد شهیمنکر رگ و ر شهیباشه نم یاما هرچ...تونه ببخشتش  ینم یخونواده شده و کس

تازه تا بتونم نفس  يهوا تمخواس یهوا م ایخدا....تکان دادم يو فقط سر دمیستم را عقب کشد) باالخره

 ینیپوستم سنگ يچشمان فرزام فاتح هنوز رو.دادیگند و تعفن م يسالن بو نیا يپرمدعا ينفس ادمها.بکشم

سرخرگم را هدف گرفته بود  ک،یبه ظاهر نزد لیفام يزهر صدا.تعادلم را نشانه گرفته بود ینیسنگ نیکردو ا یم

 .کردیم فظخود را ح یستادگیا یو قامت راستم به سخت

 يبرا یشانس چیبگم چون اگه اون زنده بود تو ه کیتبر...ایبگم  تیتسل دونمینم....پدرت فوت کرده دمیشن-

 ...یخونواده را نداشت نیبرگشت به ا

نه . کرد و روبرگرفت ینفرتم را بر سرش خال...دیخاراده به سمت فاتح چر یچشمانم ب...بود انگار یینها ضربه

شان  ینیسالن هم سنگ يانگار چلچراغها یسرم را باال گرفتم تا راه نفسم بازتر شود ول.نمانده بود ییهوا گرید

چطور خودم را از اون جمع دور  دمینفهم...ارمیتاب ب گریتوانستم د ینم...من انداخته بودند نهیقفسه س يرا رو

اصال کجا .. دمیبه محوطه باز رس...خورم یکردم دارم تلو تلو م یحس م یگاه دونمینم ای دمیدو یانگار م..کردم

با تمام ولع ....دونستم یاومده بودم نم نجایبه ا يچه جور...باغچه با صفا بود هی...انگار پشت خونه بود...نجایبود ا

شده بود و  ینیگلوله آتش..شکست یبود اما نم میگلو يتو يبغض بد....حالم بهتر شود دیتا شا دمیبلع یرا م واه

 ینم..زدم یکردن زور م هیگر يداشتم برا...کرد  یداشت خفه م م...فرستاد  یمن م هیرا به ر شیدوده ها

محکم به ....هم باشهبشکنه و مر نکهیاخواست خفه م کنه نه  یاما بغضم م... کرد یام نم یاشک همراه...امد

 یمفتضح تیوضع...نداشت دهیفا یبه خودم کمک کنم ول نکاریخواستم با ا یانگار م زدمیام م نهیقفسه س

 یگرم يدستها....بکشم قیعم يکردم نفس ها یم یافتاده بودم و سع نیزم يچهار دست و پا رو يرو....داشتم

سرم نگاه  يبه باال...نفسم باال اومد...حالم جا اومد...آتش بود يانگار آب رو. شونه م قرار گرفت  يرو

خواستم  یم....مطمئنا دچار توهم بودم...مرده بود شیمادر من سالها پ...امکان نداشت..مادرم بود يچشمها...کردم

همه  نیاز ابود بعد  فیح..بود به اون چشمها نگاه نکنم فیح یتوهم خارج شم ول نیبندازم تا از ا ریسرم را به ز

خانواده دووم اورده  نیطفلک مادرم چطور در ا.اگر توهم بود ینگاه مادرم را از دست بدم حت یسال گرم

 نکهیاز ترس ا..کرد تا بلند شوم را از دست بدهم یدستهاشو که داشت به من کمک م یبود که گرم فیح!...بود
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 ياما ذره ا سوختیچشمانم داشت م...دست بدهم مبادا چهره مادر را از زدمیتمام نشود پلک هم نم ایرو نیا

 ..مادرم مادرم فقط او بود و من...نداشت تیاهم میبرا

 شهی؟ باورم نم!مامان-

آخه :( و گفتم ستادمیا شیروبرو)ذارم مطمئن باش یتنهات نم زمیمن کنارتم عز:( زد و گفت میبه رو يلبخند

:( گشود و گفت میاو آغوشش را برا) یستین ینم وقتز یو باهات حرف م نمتیب یچطور ممکنه؟ چطور دارم م

با شوق به سمت آغوش مادرم پرواز ) زمیعز ایب...دردانه ام  زیعز یلمسم کن یتون یم یحت ینیبغلم تا بب ایب

و من احساس  گرفتیم انیتنم جر يرگها يوجودش داشت تو يگرما...کردم یرا کامال حس م شیگرم.کردم

 یو از ارتفاع دمیلغز رونیکه از آغوش مادرم ب نیسنگ نقدریا...شم  یتر م نیگو سن نیکردم دارم سنگ یم

 ......زدم غیج...سقوط کردم 

 ....ادیانگار داره بهوش م-

 که حالش بهتره دیبه جناب سهند خبر بد دیتونیم...خب خداروشکر....ادیبله داره به هوش م-

 ممنونم خانم دکتر-

 ....بخصوص مواظب فشار خونش...دیمواظبش باش-

 بله دکتر-

 زنم یدوباره بهش سر م...فعال -

پس دوباره از هوش رفته ..دادم  یم صیتشخ یرا به خوب اوشیدکتر و س يهنوز باز نشده بود اما صدا چشمام

دوم بود  دفعه نیا...شد  یم يفشار خونم داشت جد هیانگار قض...خوره یاه که چقدر از خودم حالم بهم م...بودم

شد و متعاقب  دهیدر شن يحال صدا نیدر هم. فشارم باال رفته بود و از حال رفته بودم یکه ظرف مدت کوتاه

 )نه؟ ایجان؟ بهوش اومده  اوشیچطوره س:(دمیرا شن یفرزام عوض يآن صدا

 ادیخوبه داره کم کم بهوش م شیاتیشکر خدا عالئم ح-

 آخه؟ هویشد  یگفت؟چ یم یدکتر چ-

عقب  یصندل يحال رو ی، ب نجایاون روز که دفعه اول اومده بود ا...که فشارش را هم باال برده یحمله عصب -

 ادیچه به روزش داره م ستیمعلوم ن... کردم داشیپ یپشت اطیاز حاال که کف ح نمیا...کردم داشیپ نیماش

من  ،یاستراحت کن يبر یتونیتو م....گهیداره د یتیظرف هیهرکس .... شیقوم و خو نیکردن ا شیحتما عصب -

 مونم یکنارش م
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 شه اریخودم هستم تا کامال هوش ستین یاجیاحت....یچه استراحت-

 )دییشما بفرما...دختر خانم با منه نیا میمستق تیمسئول:( اضافه کرد يبا لحن خاص و هشداردهنده ا بعد

 یکس ای نت؟یبا صورت رفته تو کاب انایدختر اومده؟ اح نیبه سر صورت ا یچ یبگ شهیمسئول م يواقعا؟ آقا-

 بهش ضربه زده؟

اما ...نیوان حموم خورده زم يتو گهیخودش م...کس متوجه نشده بود چیه! فرزام یهست يزیحقا که پسر ت -

 ...دونم یمنم نم...گهیدروغ م

 یاز جربزه تو خرج کن یاقل کمبا توئه، بهتره حد تشیاگه توهم برت داشته که مسئول:( گفت دیبا تهد فرزام

 )بالرو سرش آورده؟ نیا يکدوم نامرد ینیبب

 .گره خورد اوشیس يچشمهامو باز کردم و بالفاصله با چشمها. شد دهیدر دوباره شن يصدا و

 باالخره؟ يشد داریب-

 د؟یخوا یاز جون من م یچ-

 :گفت یلبخند تصنع کیجا خورد و بعد با  یکه اصال انتظارش را نداشت کم اوشیس

 ه؟یمنظورت چ-

من انتخاب کرده حاضر کنه تا ظرف  يهمسر يکه برا يا کهیبه پدرت بگو هر مرت:(گفتم  يناله مانند يصدا با

 یبرم دنبال زندگ...بذاره برم....زنش بشم و اون اموال را ببخشم بهش و زود طالقم بده قهیمدت چند دق

کلفت گو و نامهربون  يآدمها نیبه ا يخواد نه من عالقه ا یمنو م ینه کس نجایا...خودم یبدبخت...خودم

تو  میمستق کهیو نشست و در حال دیرا جلو کش يا یصندل اوشیس) گورمو گم کنم دیبذار دیولم کن....دارم

 نمیا....و اما طالق...قبال که گفته بودم! که قراره شوهرت بشه ، منم کهیاون مرت:( چشمهام زل زده بود ، گفت 

ام  یهمراه گهید میاشک ها یکنم ول هیخواست گر یدلم م...) ؟!بدم قتقبال گفته بودم که قصد ندارم طال

بخت  ینیبینم م؟یچرا ولت کن:( زد و گفت ياو لبخند....) دیولم کن ستم؟یمگه من آدم ن:( دمینال. کردند ینم

حد  نیسطح درك و شعورش در هم...دیفهم یاون نم...را از او برگردوندم  میرو...احمق..احمق ) ؟!بهت رو کرده

 .سهند بود یحقا که پسر مصطف..بود

 لطفا به من نگاه کن....به من نگاه کن-

 .ستمیناچار به سمت او نگر به
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کنم  یخوشبختت م...اجازه نداره به زن من کج نگاه کنه یکس....بعد از ازدواج رفتار همه عوض بشه دمیقول م-

 مطمئن باش...

کنار شماهارو  یلحظه خوشبخت هی یمن حت....از همه تون متنفرم:( جمع کردم و با حرص گفتم  ورومین تمام

 )؟یفهم یم...ازتون متنفرم متنفر...خوامینم

ذارم  یحاال تنهات م..يمن جواب بله بد يقراره به خواستگار...توئه يبرا یفردا روز مهم...فعال استراحت کن-

 !زمیخوب بخواب عز...

***** 

 يساعت رو.به خواب رفته بودم ندهیا الیخ یکه به خوردم داده بودند ، ساعتها ب ییبه واسطه ارام بخشها اظاهر

در بدنم بود، با حفظ  یهنوز رخوت خواب طوالن کهیدرحال یبه ارام. شب هم گذشته بود مهیاز سه ن یپاتخت

 یرنگ يهالوژنها. دمیکش رونیب یو سرک مدر را باز کرد يبه سمت در رفتم ال.امدم نییتخت پا يتعادل از رو

جانور  چیانگار ه!! سکوت مطلق. در ان ساعات شب به راهرو داده بود یمطبوع يداخل سقف کاذب راهرو فضا

 یاومدم؟از دست مصطف یمن از پسش بر م یعنی؟؟؟ !!!فرار يبرا...فرصت نیبهتر...دیکش ینفس نم يزنده ا

 اوش؟یس ایفرزام فاتح؟  ایسهند؟ 

سرم  يشده باال يسرم گذاشتم و به سقف گچبر ریو دستانم را ز دمیتخت دراز کش يرا بستم و دوباره رو در

 .زل زدم

 ییجا...توانستم از دروازه عمارت رد بشوم، کجا بروم؟خونه تنها دوستم؟؟ فاتح اونجا رو بلده که یفرض که م به

و سرو سامونم  ریبشوم که توروخدا منو بگ تیهدا زونیچطوره برگردم او: فکر خنده دار هیمگه داشتم؟؟  گهید

به  یقطره اشک...سهند یتو اغوش مصطف دماون خودمو پرت کر يحرفها یینها ریمن احمق به واسطه ت!! بده

نبود  هیگر يبرا یاما مجال. شد ریام خودش را از بند چشمانم رها کرد و به سمت گوشم سراز یکس یواسطه ب

چه برسد  ندیسهند قدم بردارم و اجازه ندهم شکست را در چشمان من بب يکه پا به پابا خودم عهد کرده بودم 

توانستم  یرفتن و فرار کردن نداشتم اما م يبرا ییجا...دادم  یم رییرا به نفع خودم تغ يجهت باز دیبا! به اشک 

فهماندم  یخانه اش به او مبا خروج از  یول دیخند یکار سهند را تحت فشار بگذارم حتما به حماقت من م نیبا ا

با !!!..توانستم انجام دهم یبود که من م ییدهایترس از نبا رشیحداقل تاث...توانم فرار کنم یکه اگر بخواهم م

را به پا کردم  رهیت نیو شلوار ج دمیکش رونیکوتاهم را از کمد ب يفکر چه غلط چه درست، به سرعت مانتو نیا

 یاز وقت یعنی ستین لمیموبا یگوش!! بیعج...به سر انداختم یگشتم شال یم لمیموبا یدنبال گوش کهیو درحال
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 رونیشدم و اهسته از در اتاق ب یگوش الیخ یب!لعنت لعنت به تو سهند!!!  یلعنت...ازش ندارم يخبر نجایاومدم ا

 يته بود دربهادرب همه اتاقها بس...همه جا سکوت بود و سکوت...رفتن نبود نیپاورچ نیبه پاورچ یاجیاحت. زدم

فرار  کی استرسبود اما  تهیفرمال یفرارم به نوع نکهیبا ا.به داخل اتاقها بود ییچند جداره مانع نفوذ هر صدا

در ...پناه بردن نداشتم يبرا ییبود فقط جا یشدم پس واقع یاز دروازه رد م دیبا...بود  یواقع...را داشتم  یواقع

آه از نهادم ...دیافتاد که به سمت من چرخ یمداربسته متحرک نیتوجه دوربراهرو بودم که ناگهان نگاهم م يانتها

 توریاپراتور هم شبانه روز پشت مان کیمطمئنا !! خانه نشده بودم یتیامن يها نیبلند شد چرا تا حاال متوجه دورب

 یم يفکر دیبا...انداختم ریو سرم را به ز ستادمیا يلحظه ا يبرا...نشسته و االن در حال رصد کردن منه

!! یلعنت. تکان دادم و به راهم ادامه دادم یدست شیزدم و برا يلبخند نیسرم را باال گرفتم به دورب یوقت.کردم

چرخش  فیخف يساختمان شدم هنوز صدا يکردم؟ از راهرو خارج شدم و وارد سالن ورود یچکار م دیبا

 نیعمارت به ا ياپراتورها کجا...نظر گرفته بود ریاپراتور با دقت مرا ز.کردم یرا به سمت خودم حس م نهایدورب

 یکرد؟ نکنه م یم یاصال چه فرق.بود نییپاکنار دروازه؟؟ نه احتمالش  یساکن بودند؟؟اتاقک نگهبان یبزرگ

بود نه مادرم  مزباندینه پدرم ج...از کار بندازم؟ نه  یلحظات يرو برا نهایو دورب ارمویدرب يباز مزباندیخواستم ج

و سبز رنگ  رهیت يفضا...خانه رفتم  یپشت اطیاز افسوس تکان دادم و به سمت ح يسر!!!.....یجول نایانجل

قشنگ بود اما به ...فرو رفته بود  یمهتاب یروشن و اب ياز سبز ينور ، در هاله ا يمعمار واسطهدرختان انجا به 

درختان و بوته  انیم چشیه به واسطه پک یباد تابستان يصدا یبود ول ییایرو...همان اندازه وهم اور و ترسناك

که کنار تنه  یمکتین يرو...بود هقلبم را به تپش انداخت دیکش یانها زوزه م انیگرفته بود و م یها رنگ خنک

مداربسته  يها نیدورب يایاپراتور را از زوا نیهنوز نگاه سنگ...شده بود، نشستم هیدرخت کهنسال تعب کیتنومند 

زده بود به سرم اومدم هوا  یخواب یمن ، ب يبابا آقا... شدیزدن من م دید الیخ یکم کم ب دیبا...کردم یحس م

را به اطراف  میدستها!!!همراه اول ستیکس تنها ن چیه...!!!!نکنه ییجا احساس تنها چیچقدر بده ادم ه...بخورم 

احساس کردم که نگاه  اشوی واشی...دادم هیقرار دادم و سرم را به پشت تک مکتین یپشت يباز کردم و رو

 کیبه  ارفر يبرا.بستم  یلحظات يو چشمانم را برا دمیکش ينفس اسوده ا. من شده است الیخ یاپراتور ب

کردم  یم داینفر را پ کی دیاره با...عمارت خارج شوم نیاز ا یتوانستم بدون کمک کس یداشتم نم ازیهمراه ن

 ...از خدمه یکی ایمثل نگهبان 

 تنها پسرخاله ت؟؟ ای -
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 میقدرتمند او مرا دوباره سر جا ياما دستها دمیاز جا پر يدیوحشت چشمهامو باز کردم و همزمان با تکان شد با

 .نشاند

 رونینفس بلندش را با صدا ب کهیاش جمع کرد و در حال نهیس يرا رو شیهم کنارم نشست و دستها خودش

که حاال  یبا تعجب) یفرار حساب کن يرو کمک من برا یبتون دیاش:( و به اسمان چشم دوخته بود ، گفت دادیم

من  دیزد؟ اصال او از کجا فهم یداشت با من حرف م یبه چه جرات...کردم یشده بود نگاهش م ختهیبا انزجار آم

 کنم؟یفکر م یدارم به چ

 يکرد یفکر م یبازم بلند بلند داشت-

 !بردار دروغ گوبشر مزاحم کاله نیداشت ا یقدرت ذهن خوان واقعا

و خواستم !!!) کنم؟؟یمن بازم به تو اعتماد م يواقعا فکر کرد: ( زد ،گفتم یموج م میصدا يکه تو یتمام نفرت با

 .را گرفت و با خشونت مرا نشاند میاز کنارش بلند شوم که بازو

 ادته؟ی..شد یاگه عقلت مانع م یگفتم حت ادته؟یبه من اعتماد کن ؟  یطینگفته بودم تحت هر شرا-

 يطعمه برا کیچطور منو مثل  نکهیا..چشمم رژه رفتند  يدوباره جلو شیهایتمام باز!!!داشت ییرو عجب

 شیچطور مرا به زور به ک..چطور با ترفند منو به استخدام خودش در اورده بود ..کرد یسهند حفظ م یمصطف

همه و ....که استخدام کرده بود يا شهین هنرپاو...خونه مادربزرگش....نشیدروغ يتمام حاالت و رفتارها...برد

 يخشک شده بود، برا می، گلو دمیکش یموقع فرزام دروغگو م یکه از تحمل حضور ب یاز شدت رنج..همه

به سمت صورتم خم شد و  یبا نگران کهیرا صاف کردم به طور میبار گلو نیبتوانم جوابش را بدهم چند نکهیا

بلند بشوم  میراحت تر حرف بزنم خواستم از جا نکهیا يبرا وتکان دادم  نیبه طرف يسر) هو؟یشد  یچ:( گفت

اشغال ...یلعنت..یعوض...پرت کرد مکتین يرو بایدستم را گرفت و محکم تر از دفعه قبل مرا تقر گرید کباریکه 

 دیاز سربازان سهند بود نبا یکیهم  نیشدم ا میکنم اما مانع خروج اشکها هیاز شدت عجز کم مانده بود گر...

 یتو وحش رهیم شییراسته که حالل زاده به دا:( را صاف کردم و با خشم گفتم میبا زحمت گلو....دیدیمرا م زعج

تمام  عیحرکت سر کیحرفم هنوز تمام نشده بود که با ...) جناب فات يکم ندار يزیسهند چ یاز مصطف يگر

هم فشرد  يرا رو شی، دندانها دیکاو یمکرده بود و صورتم را  زیش را رکه چشمان یو در حال ستادیا میقد روبرو

 یمصطف ییصورتت کار دا:( شد ، گفت یبه هم فشرده اش خارج م يدندانها نیاز ب یکه به سخت ییو با صدا

کند اما  یرود را بر سرم خال یکه از دماغه اش باال م یاصال انتظارش را نداشتم منتظر بودم تا خشم..) ست؟

بال رو سر صورتت اورده ؟ حرف بزن  نیسهند ا یمصطف..حرف بزن :( دیغر ارهو او دوب. سوالش مرا شوکه کرد
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 نهیس شیکردم و از ان حالت بهت خارج شدم و روبرو دایکم کم خودم را پ. کردم یمتعجب نگاهش م!) یلعنت

 یپتمهربون، خواهرزاده پا ریپ رزنیپ يروبروسهند  یمصطف ه؟یکار ک يپس فکر کرد:( و گفتم ستادمیا نهیبه س

 شتریصورتم ب یتا کم ستادمیا میپا يپنجه ها يرو.....) یلیپشت س یلی، س یلیگرفت به باد س دشویو ترش

 شیک ی؟ مگه وقت یخواست ینم نوینه؟ مگه هم يخوشحال شد:( و بعد اضافه کردم ردیمقابل صورتش قرار بگ

من ....دختره زهیت شمیم کینزد ش؟ من هواشو دارم به يداد یجونت نم ییبا تلفن راپورت منو به دا میبود

 میچشمها واریقطرات اشک داشتند خودشون را به در و د..) کردم یداشتم به تو اعتماد م ياحمقو بگو چه جور

 میهسته هلو گلو هیضم که حاال مثل بغ ادیمرتب با زحمت ز.کردند یم دایپ یراه رونیبه ب دیاما نبا دندیکوب یم

 .دادم یمفرو  نییبه پا د،یخراش یرا م

 يتو که خودت تو ؟يداد يچرا ؟ چرا منو باز!! باشم؟ دهیتو و سهند را شن نیب يمکالمه ها یانتظار نداشت هیچ-

 نقدریاز اموال خودت؟؟؟؟ چطور ا شتریبود؟پول ؟ ؟؟ چقدر ب دهیتورو خر یسهند با وعده چ.  يخور یپول غلت م

به  نکهیا ي؟اره؟برايخونده بود يگریباز ود؟خوندنت هم دروغ ب ی؟ نکنه پزشک يکرد يماهرانه برام نقش باز

 ای؟ دوستم ؟ شوهر دوستم؟  لتی؟ وک يبود دهیبهتر بگم چندنفرو خر ؟يداد يباز ارویک امیاستخدامت در ب

 ....؟یصاحبخونه فضول و دهن لقم خانم جالل ایود که اخراجم کنه؟ نکنه نقشه تو ب ت؟یاصال مهرداد هدا

فاتح را روشن  نیا فیتکل دینداشتم با دنینفس کش يبرا یمجال یاما من حت کردیداشت خفه ام م بغضم

 ... کردمیم

 یب یگ یخودت م شیپ.. يبه من اعتماد کن ؟ منو احمق فرض کرد یگیو م يسادیجلوم وا ییحاال با چه رو-

هم که نداره بعدا برامون دردسر شه پس چه بهتر که از  يو بزرگتر یحام...بداقبال هم که هست..کس و کاره 

که انگار از  میاریسرش م ییبال هیاز دستمون بره بعدا هم  مونیثروت ابا اجداد مینذار.. میاریدر ب یپول هیش 

که تو هنوز اصرار  نهیمهم ا... ستیمهم ن...خاله شازده پسر ادیسرم ب ییچه بال ستیمهم ن.....اول وجود نداشته

 ....بهت اعتماد کنم يو بخوا یمنو احمق فرض کن يدار

شد با تعجب به اسمون رو کردم هوا صاف صاف  سیشد و صورتم خ یاحساس کردم هوا بارون یلحظات يبرا

با سرعت ...شده بودند میوار روونه گونه ها لیمحابا و س یب میاشکها یلعنت....صورتم يآب رو نیبود پس ا

حضور  یلحظات يبرا کردمیپاك م ندصورتم را تند ت تیبا عصبان...خودم نبودند اریپاکشون کردم اما انگار به اخت

 ...فاتح را فراموش کردم

 يبسه پوست صورتتو کند-
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آنهم االن ... شکستم یم دینبا!! نتلع...شده بود رهیمن خ يبه چشمها یمتوجه حضور او شدم که با نگران ناگهان

کم نفسم تنگ  هینگران است؟چرا ؟ من که حالم خوبه فقط  نقدریا شیچرا چشمها..مرد نیدر حضور ا

 ؟نگرانه نقدریپس چرا ا...اصال مگه دوستدار منه که بخواد نگران بشه...شده

 وایبکش ه قیچندتا نفس عم ـ

 ..گفت؟ یداشت واسه خودش م یچ

من  يدیاونم سه نصفه شب؟ از کجا فهم ؟يکرد یم بمیموقع شب اصال؟ تعق نیا یداشت کاریچ نجایتو ا ـ

چقدر خنگ شدم تو هم  يوا د؟یکه شما پولدارا بلد یهر چ ایجاسوس  ای ینکنه واسم نگهبان گذاشت نجام؟یا

مورد مشکوك داره تو باغ  هیخبرت کرده که  یتیامن ينهایکاسه ست حتما اپراتور دورب هیدستت با سهندا تو 

تا با من اشنا  يشد یجونت وارد سالن م ییدوش به دوش دا یکه داشت یموقع یراست....آره!!! زنه یپرسه م

.. يو تو دلت قاه قاه بخند ینیهاج و واج منو بب افهیق یدوست داشت یلیخ.. ؟يکرد یبا خودت فکر م ی، چ یبش

 ....صحنه را از دست بدم نیا یمتیق چیتو بودم حاضر نبودم به ه يمنم جا

 ...ستین يعاد طتیشرا وایبکش ه قیگفتم چندتا نفس عم ـ

بهت داده بود که  ویوعده چ تییدا دمینفهم...دیدیبه حال و روز مبهوت من خند یحساب تییخودتو و دا شیپ ـ

 لیفام يمردا نیگفت منو ب یم..گداگودوله رو داده بود ردختریپ يوایکه وعده ه اوشیبه س ؟یگرفت يمنو به باز

خوام وگرنه  یرو م دهیترش نیبرد که من ا باالبده که زودتر دستشو  ریخ اوشیباز خدا به س!!! ذاره یبه حراج م

منو طالق داد و بعدش نوبت تو  اوشیس دیبذار خودم حدس بزنم شا...ذاشت یواقعا دختر خواهرشو به حراج م

 ...ساعت منو داشته باشه کیبخواد حداقل واسه  ،يارم که هر مردبر و رو د نقدریا تییبه قول دا...شد

 .....)یبعدش واسه ک...ساعت هم واسه تو  کیخب :(...باال انداختم و ادامه دادم  یتفاوت یرا با ب میها شانه

 ....بسه...دهنتو ببند!!! وایساکت شو ه ـ

 نداشتت بر خورد؟  رتیچرا؟ نکنه به غ ـ

پشت  مکتیناگهان چنان سوخت و چنان تعادلم را از دست دادم که اگر بازوان فاتح نبود سرم محکم با ن صورتم

 .کرد یبرخورد م

 . یمون یجونت م ییدا ـمثل

 .....یبا توام لعنت وایه... وایه...وایبکش ه قینفس عم ـ
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بود که  یقیمست بودم دقا يرا نداشتم مثل ادمها میاما قدرت تکان دادم لبها دمیشن یبه وضوح م صداشو

دوباره چه  نکهیحدس ا...کردم یزدم و با خشم و غم نهفته در وجودم مبارزه م یمسلسل وار داشتم حرف م

 يعالوه بر صدا...کردم یم یاحساس سبک...سرم اومده اصال سخت نبود فشارم دوباره بهم خورده بود ییبال

 يصدا...فاتح بود انگار نهیس يسرم رو...کردم  یس مرا کنار گوشم ح يزیگامب گامب چ ينگران فاتح صدا

 يچه جور...لعنت به تو سهند.....واجانیه وایه...کوباند یفاتح م نهیخودش را به قفسه س نجوریقلبش بود که ا

صدامو  وایه وایه!! یلعنت ينامهربون رفتار کرد نطوریباهاش ا يجور هچ!!! یدختر بزن نیحرفارو به ا نیا یتونست

خواستم دست روت بلند  ینم...لعنت به من ....اریقرصات اونجاست طاقت ب...به اتاقت میرس یاالن م يشنویم

 .....کنم

****** 

 گه؟یکجاست د نجایا

 نیا...فاتح و آغوش او بود يداشتم صدا ادیکه به  يزیچ نیآخر...گرداندمیرا با تعجب دور تادور اتاق م نگاهم

 یبود که نم نیبدنم آنقدر سنگ یکردم خودم را بلند کنم ول یسع...نداشتبه اتاق خودم  یاتاق اصال شباهت

 ...چند سانت جابجا کنم یتوانستم خودم را حت

 ...گهید ریآروم بگ! دختر؟ یکن یتقال م نقدریا یچ يبرا-

 !بود؟ یک گهید نیا

 جنابالو؟؟؟...شدم رهیگرد به او خ یچشمان با

 ...هیبه چ یچ یفهم یم ادیحالت جا ب یکم! نگاه نکن  چارهیب نیبه ا ينطوریا-

که کنارم در حال مرتب  یبود و به زن ستادهیکه برام کامال ناآشنا بود ا یکنار چارچوب اتاق.سمت فاتح برگشتم به

 .کرد یپشت سرم بود ، نگاه م يکردن تخت و بالشها

  گه؟یکجاست د نجایا-

 )فرض کن اتاق من تو عمارت سهندها:( سمتم اومد و گفت  به

 یساده به نظر م يادیاتاق ز نیا یول. بودم  دهیعمارت را ند يگفت من که تمام اتاقها یربط نم یهم ب ادیز

 .دیرس

 دکتر؟ يآقا دیشد ستیساده ز نقدریا یاز ک-
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و بعد با دست به اون ).خانم مهندس يبلبل زبون شد نقدریتو ا یاز وقت:( کنار تختم نشست و گفت یصندل يرو

 .خانم اشاره کرد که برود

انگار مثل .باهاش دهن به دهن بگذارم نکهیچه برسه به ا شدمیآدم دروغگو منزجر م نیاز نگاه کردن به ا یحت

م ، خدمتتون عرض کن دیبر یاز مصاحبت من لذت نم ادیچون ز:(گفت یمعطل یذهن مرا خواند و ب شهیهم

 ...)میهست یمیاز دوستان قد یکیمهمان  نجایکه من و شما ا زیدخترخاله عز

 ؟یک-

 افتاد؟؟!!!  دینقشه فرار ندار دنیبه کش يازین گهید نجایکه ا نهیمهم ا...ستیمهم ن-

 .موند یجوابش م يکه آدم تو زدیطعنه م میمستق نقدریا الکردار

 !دکتر يآقا..علت نامعلوم باشم  هیبا  بیغر يجا هیدم نقشه فرار بکشم تا کنار شما مهمون  یم حیمن ترج-

 ...وایمعلومه حالت بهتر شده ه-

 شهیمامانم بذارن حالم بهترم م شیمثل قوم و خو ییاگه نامردا-

 ؟يو کجا آوردمن د؟؟یخوا یاز جون من م یمعلوم هست چ:( گفتم تیناگهان از کوره در رفتم و با عصبان بعد

دردتون  گهینشه که قبول کردم د فیازدواج کنم که پولتون ح تونیکیبا  دیخواست ی؟ م دیخوایم یچ ؟یواسه چ

بعد با ....) به من راستشو بگو ..بگو د؟یدسرهم کر دیجونت نقشه جد ییجناب فاتح؟ با دا دتهیجد يباز نی؟ ا هیچ

 )؟يکجاست منو اورد نجایا:( اضافه کردم  ادیفر

 تیمن از دست سهند فرار:( فقط به من زل زده بود و بعد در کمال آرامش گفت یعکس العمل چیبدون ه او

 )نیدادم هم

تخت بلند شدم و  ياز رو یبه سخت!!! منو احمق فرض کرده یمردك عوض...مونده بود از خنده غش کنم کم

! ) جناب فاتح دیمنو احمق فرض کرد یلیخ:(رفتم گفتم یدر مقابل چشمان خونسرد او به سمت در م کهیدرحال

 ...در قفل بود دمیفاتح رو فهم يدر چنگ انداختم علت خونسرد رهیبه دستگ یوقت

 ..دیمون یجا م نیهم يشما هم تا اطالع ثانو...کنه یتا من نخواهم مهتاج خانم در را باز نم-

 .دمیشن یهم م يدندانهامو رو دنییسا يصدا تیعصبان از

 اونوقت چرا؟؟؟-

 تا وقتش برسه یمون یم نجایچون وچرا ا یبرات مهمه ب تیاگر خوشبخت-

 د؟یریگ یم میمن تصم یزندگ يتاحاال شما برا یواقعا؟؟ از ک-
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 شد و تو طعمه یسهند شکارچ یاز وقت-

 ..رمیبگ میتصم میبزرگ شدم که بتونم خودم راجع به زندگ یجناب فاتح من به اندازه کاف نیبب-

بود و زل زده بود به  ستادهیمن ا نهیبه س نهیس کهیبرداشت و در حال زیبه سمت من خ تیبا عصبان گهاننا

تو  یخودت رفت يبا پا نیواسه هم!! يکرد یخودتو بدبخت م یدست یدست یداشت نیواسه هم:(دیچشمهام ، غر

حرف  ؟يپس چرا ساکت شد ؟؟؟یازدواج کن پتیخوش ت ییبا اون پسردا یداشت میتصم نیواسه هم ر؟یدهن ش

 ...)االی..بگو  تیبازم از بزرگ..بزن 

فاتح  نیباالخره ا دمیفهم ینم...شد یدهنم باز نم یلحظات يجذبه چهره و حرکاتش منو گرفته بود که برا نقدریا

 سهندا؟؟ ایطرف منه 

 گفتم حرف بزن و از خودت دفاع کن -

 ...کرد ، به خودم اومدم یادا م ظیغ گرم و مردانه او که کلمات را محکم و با يصدا با

 ...کردم یهمه دروغ به حرفا و کارات اعتماد م نیبا ا يبعدم نکنه انتظار دار!! یکدوم بدبخت....من ...من -

که استخدام کرده  شهیاون هنرپ!!!..اتاقه مادربزرگمه نیا...خونه مادربزرگم:( با تمسخر اضافه کردم بعد

ازش فاصله  یاز پشت خودمو به در چسبوندم تا بتونم کم.....) شهرستان رهیداره مدخترش  مانیواسه زا...يبود

هم باور  دهیماست سف یاگه بگ...ستمین يدیکه تو د یاون دختر احمق گهیمن د:( بعد با خشم اضافه کردم رمیبگ

و جذابم  پیخوش ت ییو اگه الزم بدونم با اون پسردا رمیگ یم میخودم تصم یزندگ يمن خودم برا...کنم ینم

 ) .کنم یهم ازدواج م

عادت به زدنش داشتن ، ناخوداگاه دستم  شیوحش ییکه اون و دا یلیبه سمتم هجوم اورد که از ترس س چنان

به او  ینگاه میدستانم ن ریاز ز دمیند یحرکت یگذشت ول یلحظات.را باال آوردم و مقابل صورتم سپر کردم

ضعف .حالم بهم خورد میلحظه ا رساز خودم و ت.آوردم  نییدستم را پا. بودبه من زل زده  ریانداختم که متح

که  تییشد؟ شما و دا یچ:( ادامه دادم يشترینکرد و من با جرات ب یاما او حرکت. منتظر شدم. نشون داده بودم 

هم مثل دفعه  نباریا يت قول داد ییحتما به دا:( کردم و با تمسخر گفتم یبعد مکث...) دیبه کتک زدن عادت دار

 ....)يبد لیو به وقتش تحو یکن ظقبل طعمه را سالم براش حف

 ....وایه هیکاف-

 د؟؟یکنم دست از سرم بردار کاریچرا؟ بابا من بدبخت چ-
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واسه از دست دادن  يزیچ یعنی چیه...چیه...چمیفاتح من ه ياقا نیبب:( زحمت بغضم را فرو دادم و گفتم با

 یرنگ یاهیچون باالتر از س ستیبرام مهم ن دیدیکه برام کش يو هر نقشه ا دیکن یم يکه باز يهر باز...ندارم

:( کردن اشکهامو نداشتم ادامه دادم كحوصله پا یحت کهیو در حال دیبا تمام مقاومتم بغضم ترک....) ستین

هم هست که من  يا گهیموضوع د یارث موقوف هیاز قض ریغ..دیخوا یاز من م یچ دیبگ کنمیالتماس م

کرد  شکشیدختر خواهرشو به پسرش پ ریسهند پ یمصطف...دیکنم منو به حال خودم بذار یالتماس م دونم؟؟ینم

بگو قرار  ستیبابا به رئ ؟؟یکنیم يباز لمیو برام ف یکش یبراش واسه من نقشه م يمونده که دار یچ گهید

:( زانوهام نشستم و با ته مونده رمقم گفتم  يرو...) يبراش نگه دار نجایا ياریفرار کنم الزم نبود منو ب ستین

 )ن؟یخوا یم یخواد؟ چ یم یچ گهیخواستش شدم د میمن که تو چنگش هستم من که خودم تسل

خسته و درمونده شده بودم که اجازه  یاز لحاظ روح نقدریفاتح بشکنم اما ا ينبود جلو یاصال دلم راض نکهیا با

حال بودم که  نیدونم چند وقت در ا ینم. فتهیهم به لرزه ب میدادم نه تنها صورتم غرق اشک بشه ، شونه ها

که دست خودم محکم به چارچوب  زدمدستش را پس  یشونه هام حس کردم با چنان نفرت يدست فاتح را رو

که فاتح  رمیدست مضروبم را بگ گرمیخواستم با دست د. گفتم يبلند و آخ. داده بودم هیخورد که بهش تک يدر

از من  کهیبعد دستم را رها کرد و درحال!...) چه زودم کبود شد... نمشیبب:( و با حرص گفت دیتو هوا دستم را قاپ

 هیگر که توفاز فیح!) خواد قلدر باشه یهمه ظرافت چقدرم دلش م نیبا ا:( کرد هلب زمزم ریز گرفتیفاصله م

 .دمیخند یکم به حرفش و لحن ادا کردنش م هیبودم و گرنه 

 ....دیدرو باز کن نیزحمت ا یمهتاج خانم ب-

 يا انهیشد نشست و با لبخند موذ یباز م یتراس یاطیح کیاتاق که احتماال به  يکاناپه مقابل پنجره قد يرو

 یکنیموضوع فکر م نیبه ا يحتما دار:( لبش بود رو به من که هنوز همانجا نشسته بودم کرد و گفت يکه رو

خواست  یدلم م یعنی) هان؟؟!!! در اتاق ازبهتر  يراه فرار.. ينشده بود يپنجره قد نیکه چطور تا حاال متوجه ا

چشمام نخونه  يتعجب را تو هنکیا يبرا. کردم یکه داشتم بهش فکر م يزیهمون چ قایکله ش را بکنم دق

 .شدم رهیکف اتاق خ يرنگ و رو یچمباتمه زده بودم به موکت ب کهینگاهم را ازش گرفتم و در حالت عیسر

 !دختر یشیکبود م...کوبونه به کمرت یاالن مهتاج درو م.. شهیدر رو به داخل باز م..از پشت در بلند شو -

 ایافسرده بودم  ن؟یغمگ ایبودم  یعصبان...دمیفهم یم را نمخودم هم حال خود...حرص از جام بلند شدم با

کردم دچار  یواقعا احساس م...آماده به حمله؟ ایو کل کل کردن؟ خسته بودم  یجنگندگ هیسرشار از روح

 .شده ام تیاختالل شخص
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از کف تا  يطرف اتاق که پنجره قد کی! يمتر ستیاتاق حدودا ب کی.بار شروع به اسکن اتاق کردم نیاول يبرا

بود  يگوشه اتاق تخت خواب دو نفره ا کی. شده بود نیرنگ تزئ یشمیکلفت  یکتان يسقف بود و با پرده ها

بود که به  يبزرگ سه نفره ا ههم که کاناپ گریسمت د.  يقد نهیآ کیبودم و کنارش  دهیکه من روش خواب

تو  شیکیبا دو سه تا کوسن سبز که روشن  يرنگ قهوه ا کیشباهت داشت با  شتریتخت خواب شو ب يمبلها

. کرد به من زل نزنه اما تمام حواسش به من بود یم یسع نکهیدست فاتح بود و محکم بغلش کرده بود و با ا

 ییخورد که روشن بود اما صدا یاما بزرگ به چشم م یمیقد ونیتلوز کی يتخت کنار در ورود يدرست روبرو

بود با دوتا  يکف اتاق هم که موکت قهوه ا. بود زونیبزرگ هم از سقف آو یلوستر برنج کی.ومدیازش در نم

فقط  یبزرگ نیکل اتاق به ا نیهم... یالک نهیخورد با زم یم زیبه نقشه تبر شتریکه ب یمیفرش دستباف قد

 !!!!بود نیهم

 تموم شد؟-

تموم شد؟  یچ:( گفتم نیحلقم بنابرا يکل کلم اومده بود تو هیروح یمنظورش اسکن کردن منه، ول دمیفهم

 )به من ؟ یزل زدن جنابال ایاسکن من 

 ..کنهیفرق م میبود شیکه ک ییچقدر لحن و گفتارت با اونروزا...جالبه -

خجالت زده  کنهیپدر مادرش رفتار م تیکه خالف ترب يشرمنده شدم مثل دختربچه ا یدونم چرا ، ول ینم

 یول... یمنف ایتفاوت مثبت بود  نیا دونمینم. واقعا فرق کرده بودم انگار یول. اصال از خودم انتظار نداشتم .شدم

 هی...دیاز خودتون به من نشون داده بود یاوتمتف تیاونروزها شخص:( گفتم  نحالیبا ا. داشت تیبود واقع یهر چ

تا  دیدیم يباز دیدونستم منو دار ینم...من بود و اون موقع کارفرمام یهم دانشگاه يروز هیدکتر مهندس که 

با  یداشتم ول ياحساس بهتر ينجوریخودم هم ا.دوباره لحن گفتارم مودبانه شده بود...). دیکن مییوارد نقشه دا

 !شرمنده . شد مودبانه رفتار کرد ینم شیقوم و خو نیا

 .ستمیسهند نبودم و ن یمن همدست مصطف-

که  وایباور کن ه:( نشستم او ادامه داد یم!!!) تختم..چه زودم صاحب شدم (تختم يرو کهیزدم و درحال يپوزخند

به دوست  میبود شیک یپس البد وقت:( با همون پوزخند گفتم )با سهند همدست نبودم ينقشه ا چیه يمن تو

 !!!)نه به سهند دیداد یکارامو م یراپورت تلفن دیمن داشت

 ییدستشو:(بلند شدم و به سمت مهتاج که درو باز کرده بود رفتم و گفتم میبه او نگاه کنم از جا نکهیا بدون

کردم که  نکارویا یناگهان نقدریا. دمیرا از دستش کش دیمقدمه دراز کردم و کل یو بعد دستم را ب) کدوم طرفه؟
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کردم و باز هم طفلک را شوکه .نگاه کرد  تحطفلک جا خورد و با اعتراض به سمت فا. فرصت نکرد مقاومت کنه

فاتح ...). نمتونیاطراف خودم نب گهید.. تونیدنبال زندگ دییبفرما:( کردم گفتم  یبه سمت در اشاره م کهیدر حال

زن حدودا چهل و سه چهار  کیمهتاج که  یول. کرد یمن نگاه م يدر سکوت به کارها یکامال جا خورده بود ول

 کهیو در حال دمیبه سمتش چرخ) تن چشم از شما برندارمآقا گف:( و با اعتراض گفت ارهیب ابساله بود نتونست ت

تا  نهیا يبذارم جلو ارمیخواد چشماتو در ب یدلت م:(و خوش فرمش زل زده بودم گفتم  یعسل يچشمها يتو

طرف الت و  دیبود تهنگف:( مهتاج آروم از مقابلم کنار رفت و روبه فاتح گفت....)...چشمت به من باشه شهیهم

 .رونیاز اتاق رفت ب عیو سر) لوته آقا

 فاتح مرا به سمت او برگردوند يصدا یول...نداشتم به پشت سرم نگاه کنم  دوست

 خانم مهندس دیدار یمتنوع تیشخص-

خانواده  نیمتنوعم را در برخورد با ا تیشخص نیبه قول فاتح هم دیبا. بود دایپ شیبه وضوح از صدا تمسخر

پس اعتراض  دیشماها مجبورم کرد:( رفتم گفتم  یاتاق م يت پنجره قدبه سم کهیدر حال نرویاز ا کردمیحفظ م

پس طبقه اول ... دمیسبز د اریکوچک اما بس اطیح کیپنجره را باز کردم و در مقابلم ) هیمعن یو تمسخرتون ب

اما چشمم به اطراف بود .سرم نگاه کردم خانه دو طبقه بود يبه باال....پا به تراس طبقه اول گذاشتم...میبود

 :مشغول بود دایذهنم شد

 کیساده من چرا  یچرا؟زندگ نجا؟یمنو اورده بود ا يکردم ؟ چه خبر شده بود؟فاتح چه جور یم کاریچ نجایا من

ازدواج کنم پس چرا سهند  اوشیخواستم با س یشده بود؟من که با قبول شرط سهندها م یپات یقاط نقدریدفعه ا

خوام  یدونستم م یکنم؟ خودم هم نم زدواجا اوشیخواستم با س یواقعا م ایمنو دوباره سپرده بود دست فاتح؟آ

 یبعدم م...خودم یبدبخت یبود که ازدواج کنم و اموال را واگذار کنم و بعد از طالق برم پ نیقرارم ا...کنم کاریچ

چه  نکارویا زدمیبا فاتح حرف م دیبا...را از شناسنامم پاك کنم اوشیاسم س یپزشک قانون یتونستم با گواه

 داشت؟ یمعن

فاتح خوردم و به زحمت تعادلم را حفظ  نهیتا وارد اتاق شوم که محکم به س دمیعجله به سمت در چرخ با

 !!یلعنت.کردم

 نجا؟یا دیکجاست و منو چرا اورد نجایا دیبگ دیخوا ینم-

!!!) ؟ یفرار کن یخواست یمگه نم:(امد گفت یپشت من م کهیمقابلم کنار رفت تا وارد اتاق شوم و بعد در حال از

با تمسخر گفتم )دادم  تیخب من فرار:( ادامه داد  يا روزمندانهیمن قرار گرفت و با لحن پ يو او روبرو ستادمیا
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عطر  يبو کهیشد و در حال کیبه من نزد یقدم) کنم  وربگو که راحت تر با دیجد زیچ هی...یکه قبال گفت نویا:( 

 یدارم کمکت م.. يبود اوشیمجبور به ازدواج با س لتیرغم م یتو عل:( امم را پر کرده بود گفتتلخش تمام مش

 د؟؟؟شمایکنیچرا هنوز منو احمق فرض م:(دادم و گفتم  رونیب تینفسم را باعصبان...) فتهیاتفاق ن نیکنم که ا

و  يداد بیمنو فر لهیبا هزار حقه و ح..تو دامن سهند  يتا بنداز يبرد شیو به ک يدیکه منو دزد یهست یهمون

 يتو شهیتا نتونم از دست سهند فرار کنم و هم ياریمن سر درب یاز تمام چند و چون زندگ يکرد یم یسع

در مقابل  بایصورتم تقر تا ستادمیپام ا يپنجه ها يرو!!!!)يداد يمنو فرار یگ یم ياونوقت دار...چنگت باشم

و  دیند يمنو باز گهیدم د یبهتون هشدار م! دکتر فرزام فاتح  ياقا نیبب:( و با حرص گفتم  ردیصورتش قرار بگ

 یم کاریچ نجایمن ا دیپس روراست بگ!...يباشه نه نقشه سهند ییواینه ه گهیکه د ارمیسر خودم م ییگرنه بال

 يرو کهیرا برگردوند و در حال شیرو عیاما سر.  دمیدرچشمان فاتح د را یاز نگران يبه وضوح هاله ا) کنم؟

کاناپه سه نفره کنارش  کی يبار دوم بود که رو نیا.نمینشست به منهم اشاره کرد که کنارش بنش یکاناپه م

من ...کنم فیو سهندو براش تعر میزندگ تیو واقع نمیمجبورم کرد بش شیهتل ک يدفعه اول تو. نشستم  یم

با اکراه کنارش با حداکثر فاصله نشستم و بعد از ..کردم فیعرکه خودش همدست سهنده ت یکس يهم برا مقاح

االن هم سهندها متوجه  نیتا هم...وقتمون تنگه  یکنم ول فیبرات تعر دیهست که با زهایچ یلیخ:(گفت یمکث

اگه عقلت هم  یازت قول گرفتم حت شیک يتو ادتهی...پس فقط خوب گوش کن و باورم کن...تو شدن  بتیغ

تو به  بتیاالن ساعت نه صبحه و غ...خوام یازت م نویحاال هم هم..باز هم به من اعتماد کن  زدیمنو پس م

 نیباور کنم نصفه شب منو ازب يخوا یچه جور م:( و گفتم  دمیحرفش پر ونیم...) دهیرس یمصطف ییگوش دا

انگار ) ؟یبکن نکارویا دیبا یواسه چ..فرض کن باور کردم ..نجا؟؟یا ياورد يداد يو نگهبان فرار نیاونهمه دورب

امروز قرار بود اقوام همه شام دعوت باشند و :( نداشت با همون لحن قبل ادامه داد یمن توجه يبه حرفها

و اموال ...شد یبر پا م کجای یسه روز بعد هم مراسم عقد و عروس...کنه يدر مقابل همه از تو خواستگار اوشیس

کل ..ارنیدرت ب اوشیتا نتونن به زور به عقد س نجایمن تورو اوردم ا...اما ...موند یشه از خطر وقف مصون میهم

. دیسکوت و بعد ناگهان بغض من ترک یمدت.بزنم یبعد سکوت کرد انگار منتظر بود من حرف...)  نهیماجرا هم

به  يها بهیغر يدستها نیکه داشتم ب ودمچقدر من بدبخت ب.فاتح کامال جا خورده بود اصال انتظارش را نداشت

عرضه فرار  یمن احمق حت..گرفت یم ممیمن تصم يبرا دیرس یهرکس از راه م..خوردم یتاب م لیظاهر فام

 .هم نداشتم
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به :( گفتم دیلرز یکه از بغض و خشم م ییبلند شدم و با صدا ظیبا غ میرا پاك کردم و از جا میسرعت اشکها به

 ییکنم بعدم اون دا یم تیاول از همه از تو شکا نرویخراب شده برم ب نیساعت بتونم از ا میخدا که اگه ن

دستم را به سرعت گرفت و  چخواستم به سمت در برم که فاتح م.) دیکه مرا حبس کرد یعوض یلعنت

دستم  ظیبا غ!) چه برسه به سهند گنده  یبه من بزن یبیاس یتون ینم تتیبا شکا یحت.. چیسهند که ه:(گفت

 )ول کن منو:( اما چنان محکم گرفته بود که پوست دستم سوخت و با اخم گفتم  دمیراکش

 حفظ تو از دست سهندهاست يکنم فقط برا یدارم م يمن هر کار وایه نیبب-

 ریمنو در حصار بدنش گ کهیرا گرفت و در حال گرمیدستم بودم که او دست د دنیکش رونیدر کشمکش ب هنوز

 يچه جور...به من اعتماد کن  گمیبهت م یفهم ینم:(دیغر شیدندونها ياز البال گرفته ییانداخته بود با صدا

 )یازت بخوام بهم اعتماد کن گهید

 ... يکالهبردار يخوام به دروغگو ینم..دستام شکست ولم کن-

 يدروغگو یگیبه من م يبار چندمه دار نیا:( چسبوند و گفت واریحرفم تموم نشده بود که مرا محکم به د هنوز

 .کردم یتندش را حس م ينفسها يکرده بود که گرما کینزد نقدریصورتش را به صورتم ا!!...) کالهبردار

 یچ یمرئوس سیرئ يبه اون همه باز...ينزد یالم تا کام حرف یول يپسر خاله م بود یبگم وقت یچ-

 !یکن یبازوهامو خورد م يدار..بگم؟

تو  یبود که دست سهند به تو نرسه ول نیا يکردم برا يمن هر کار...خوب گوش کن گمیم گهیبار د هی وایه-

خودت فکر  شیالبد پ..یذارم حماقت کن یبه بعد نم نجایاما از ا...تو دل سهندا یخودتو انداخت یبا حماقتت رفت

 ....و خالص یقانون یپزشکاموال طالقو بعد هم  يو بعد از واگذار یشیم اوشیزن س يصور يکرد

 ستادمیکردم اما جمالت اخرش منو مبهوت کردو از تقال ا یداشتم تقال م هنوز

 ینم یتو محضرخونه منته يامضا هیفقط به  تییدا هیبهت گفته بودم کل قض ادتهی!...به خدا يبچه ا-

 خوادویتورو م اوشیس..شناسم یمن مردم همجنسم رو خوب م..تورو طالق بده اوشیحاال هم فکر کن س...شه

 ...محاله طالقت بده

 رهیمن خ يبه چشمها يکرده بود و با حالت تبدار ادتریفشار دستانش را ز کهیصورتم خم شد و در حال يتو بعد

 يلحظه ا يبرا) کن رونیرا از سرت ب یپزشک قانون یپس فکر گواه...و محاله از تو بگذره:(شده بود اضافه کرد

به چشمانش نگاه  یبه سخت) به من نگاه کن:( او گفت یول. فتمنگاه ازش گر عیاز شرم صورتم گر گرفت و سر

 ...!صاف و شفاف بود نهمهیچشمانش ا له،یدروغ و ح نهمهیچرا با ا ایکردم خدا
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چون و چرا انجام  یگفتم ب يپس هر کار میفرار کن اوشیسهند و س یاز دست مصطف میتون ینم شهیواسه هم-

 ؟يدیفهم...يدیم

 )شه؟یتو م دیعا یاز کمک به من چ:( دوباره بازوانم را فشرد با ناله گفتم و

 )باش یفقط چند روز بچه خوب یفهم یبعدا م:(با همون حالت تبدار و خاص نگاهم کرد و گفت دوباره

را نداشت بعد مرگش پدرم خونه دوستش رو سپرد  یدوست پدرمه که چون کس یمیخونه قد نجایا:( کرد اضافه

و  لیکارخونه عل يشوهرش بر اثر جراحت تو...مهتاج خانوم نیهم...زن و شوهرو دوتا بچه شون  کیبه 

 يدو تا بچه ها...رسه یمکس بهت ن چیامنه و دست ه یلیخ نجایا... اوردیشده بود و چندان دووم ن رینگیزم

روزا تا ساعت پنج عصر و  کنهیکار م يدیتول هی يخود مهتاجم هم تو.مهتاج خانوم هم شهرستان دانشجو هستن

جا بمون و به  نیهم يپس تا اطالع ثانو..رسه یدست سهندها بهت نم ینکن یپس اگه خودت حماقت..ستین

 هی يبماند برا نجایچطور تورو اوردم ا نکهیا....تخته الشب ریز تیگوش...کس جواب نده چیاز من به تلفن ه ریغ

 ...)گهیوقت د

کن  یپس سع.....تو يبرا...وجود نداره یباشه قابل اعتماد تر از من کس ادتی:(از من فاصله گرفت و گفت بعد

به  کهیدر حال....) گردم یظهر بر م.... رمیمن دارم م.....یمن گوش کن يبه حرفها و خواسته ها یبدون مقاومت

اج مهت يهم چشمها یسرحال باش الموتو س خوامیگشتم هم م یبرم یوقت:( گفت طنتیرفت با ش یسمت در م

 .و رفت يبا مهتاج پچ پچ کرد يکنار در ورود دمیشن دیو از اتاق خارج شن...) خانم سرجاش باشه

****** 

از همه نقش  شتریتو سرم پر از سوال بود ب.نشسته بودم و زانوهامو بغل کرده بودم نیزم يرو يقد نهیآ کنار

 یآدم ب کیاحساس ...شد یاما نم ارمیسر در ب زیخواست از همه چ یدلم م....کرد یم جیوسط منو گ نیفاتح ا

فاتح را  يافکار بودم که صدا نیمدر ه....تونست بکنه ینم یغلط چیعرضه را داشتم که ه یدست و پا و ب

 .دمیشن

 دیسالم مهتاج خانم خسته نباش-

ه لب به آب و نه حرف زده ن دیشما رفت یدختره که از وقت نیا...شد یم رمیداشت د گهیآقا د دیخوب شد اومد-

 ...تورو خدا غمبرك زده همونجا نشسته دیکن گاشین...دون زده

 ...دیبر دیتون یممنون شما م-

 چشم خدافظ شما-
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 .خواست نگاهش کنم یاومد اما دلم نم یکه به سمتم م دمیشنیقدمهاشو م يصدا

 نکهیبدون ا...) اینخورد يزیچ روزیاز د ؟یستیگرسنه ن:(خم کرد و مقابل صورتم قرار گرفت و گفت زانوهاشو

 ) ستمینه ن:( سرم را بلند کنم گفتم

 ؟يقهر کرد-

 )، آره قهرم دیمنو بچه فرض کرد نقدریاگه ا:( پوزخند جواب دادم با

 ؟یکنیحاال چرا نگام نم-

 ..کن فیبدونمو برام تعر دیکه با یهر چ ای دیمنو تو حال خودم بذار ای...حوصله ندارم -

 .میزن یبعد راجع بهش حرف م میبخور ییغذا هی میاول بلند شو بر-

 يترکه اشتها ندارم اونم فقط به لطف کارا یسرم داره م:( گفتم يبلند يحرص به سمتش برگشتم و با صدا با

 ...شما و دارو دسته تون

بلند  میاز جا يو به تند تیمنهم با عصبان) چکش کنم دیحتما فشارت باال رفته با:( بلند شد و گفت شیاز جا او

و با سرعت از کنارش رد شدم و خودمو به ) دارم به خودم مربوطه يمن هر درد.. ستیالزم ن:( شدم و گفتم 

 یو هفت ساله نم ستیدختر ب کیمن . ودندگرفته ب يمنو به باز ایلعنت. تازه الزم داشتم يهوا.رسوندم اطیح

مدار بسته داشت  نیعمارت سهندها دورب...دست و پا بودم یآخه چرا؟ از بس که ب.امیبر ب نهایتونستم از پس ا

 شبیکه د ییبه لباسام نگاه کردم هنوز همون مانتو...قفل ساده تر کیدر ساده بود و  کیکه نداشت فقط  نجایا

شهر  هیرفتم  یم... کردمیگورمو گم م شهیهم يرفتم برا یم نجایاز ا دیبا...بود تنمانداخته بودم رو دوشم 

فکر فرار بهم ارامش . چشمامو بستم یلحظات يو برا دمیکش یقینفس عم...کردم یکارو م نیهم دیاره با....گهید

بود و  یهمه چ نگاهشمن بود تو  خیکاناپه نشسته بود و م يفاتح متفکرانه رو. به داخل اتاق برگشتم. داد یم

 يجد یلیو خ یخاص يبا مقصود....تونستم فکراشو بخونم یوقت نم چیبر عکس اون من ه! یلعنت..نبود یچیه

خودم  تیبا همون جد) مجبورم هر چند ساعت سوالمو تکرار کنم؟ ایهستم  نجایا یواسه چ دیگیبهم م:( دمیپرس

) تکرار کنم؟ نویمجبورم هر چند ساعت ا ایمفهومه ... ارمیخواستم از چنگ سهندها درت ب یم:( ، جواب داد

پس آزادم که برم ...خب االن که ظاهرا از سهندها دورم :( منو در آورد گفتم  يادا نکهیجه به اتو یب!  یلعنت

از  نکهیبه محض ا!  یاز دست سهندها در امان یکنار من یتو تا وقت:( زد و گفت يپوزخند...) خودم یدنبال زندگ

تو  یستیواقعا متوجه ن وایه:( د و گفتتر آم کینزد. بلند شد  شیبعد از جا...) ارنیم رتی، گ رونیب يبر رد نیا

عنوان  چیکه سهند به ه هیمبلغ قابل توجه نقدریکه قراره به تو واگذار بشه ا یسهم...يافتاد يبد مخمصه ا
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پس ...يایذاره از چنگش درب یتو شده که نم ریگلوگ نقدریهم ا اوشیبعالوه س...ادیاز چنگش در ب شهینم یراض

سهند سه شماره  یکنم ول داتیمن نتونم پ دیشا...فرار از من ...حواست باشه که نقشه فرار به ذهنت نرسه 

و با  دمیکش یقینفس عم!!! یانگار باز فکرمو خونده بود لعنت....) اوشیذاره تو دست س یو دستتو م کنهیم داتیپ

شد و سرشو کج  کتریمنظورم نشد چون چند قدم نزد انگار متوجه) ؟یو اگه منم بخوام چ:( گفتم  يحالت کشدار

حالت چشمهاش و ...) اوشویس:( دادم و گفتم رونیعقب رفتم و نفسمو بلند ب یکم) ؟يبخوا ویچ:( کرد و گفت

از :( دادم ادامهو  اوردمیشدم اما کم ن مونیاز گفته خودم پش يلحظه ا يبرا کهیکرد طور ریینگاهش به وضوح تغ

اندازه  کیهر دو حالت برام به  اوش،ی، چه اونجا کنار سهند و س یفیبالتکل تیوضع نیبا ا نجاینظر من ، چه ا

 نیاگه پسر بدتر یحت اوشیس...مشخص باشه حداقل فمیباشم که تکل ییدم جا یم حیترج نحالیبا ا...عذاب آوره

داد و پر بود از دروغ و  يازمدت ب هیکه منو  يبه اون مرد زهار یهم باشه ، صداقتش م ایمرد دن نیتر یو عوض

در سکوت با اون  یمدت....چشماش يزل زدم تو میو مستق...) دونهیخدا م...،  يحاال به چه مقصود...يپنهان کار

و ...شناسمیخوب م یلیتورو خ ییاز اونجا:( و گفت دیکش یقیبعد نفس عم.شده بود رهینگاه نامفهومش به من خ

و با لحن  دمیحرفش پر ونیم..)اگه عذاب آور باشه یجات بهتره حت نجایدم ا یم نانیبهت اطم....خودمو بتهال

دختر بچه ام؟  هیمن  دیبعدم فکر کرد!!یشناسیگفته منو م یک!!...چقدر هم از خود مچکر:( گفتم يطلب کارانه ا

 یزندگجناب فاتح خان؟ مگه  دیکن یم فیتکل نییمن تع يراحت برا نقدریمن چندسالمه که ا یدون یاصال م

اگه واقعا قصدتون کمک به من  نیبنابرا....کنم نه شما کاریچ رمیگ یم میمنم که تصم نیپس ا ست؟یخودم ن

که برم دنبال بخت و اقبال  دیمنو به حال خودم بذار -دونمیم دیکه بع-از عمارت سهندها بوده  ییرها يبرا

 ...) سین تیگم حال یم یانگار من هر چ:( به من رسوند و گفت عیسر ابا دو قدم بلند خودش ر....) خودم

 دیمودب باش-

 .کن یبزرگ يادعا یحاال ه!  يبچه ا... گهید ستین تیحال-

 ..کردم نفسم به شماره افتاده یاحساس م تیعصبان از

تو که خودت ..ینگه داشت ریاس یمنو واسه چ.بره  دیبچه را ول کن نیا...عاقل و بزرگ یمن احمق و بچه جنابال-

 بکن نکارویاالن ا نی، خب هم يبد لشیتحو يخوا یاخرم م يهمدست سهند

 يسهند کار یمستقر بش يتو هر جا و سرهر کارو تو هر خونه ا گمیدارم بهت م:( گفت يخشم کنترل شده ا با

 )اوشیسفره عقد س يپا یعنی....سر خونه اولت يکه دست از پا درازتر برگرد کنهیم
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 یگرفت ری؟ منو اس یتو چ یول خوانیازم م یدونم اونا چ یحداقل م......به جهنم به درك:( داد زدم  تیعصبان با

چه  دیچه بخوا:( تازه کردم و ادامه دادم ینفس....)دیولم کن... دیخستم کرد...یزنیم تیهم دم از کمک و حما یه

از دست  کنمیخودمو خالص م شهینم دمید تشمینها...که بشه یکنم به هر قبرستون یاز دستتون فرار م دینخوا

آوردم که حرفامو بزنم  یداشتم به خودم فشار م!...یزرزروها ه نیکردم مثل ا یم هیگر دینبا.)یکوفت یزندگ نیا

 یم دیتهد يدفعه دومه که دار نیا:(و پر از سرزنشش گفت يفاتح با همان لحن جد...ختنیبدون اشک ر یول

 ؟؟؟یکن یم دیتهد ویحرفا ک نیکباا يدوما دار دیکن یم جایب یلیاوال که خ!! ياریبسر خودت  ییبال یکن

تمسخر به  يلحنش کامال بو...)ارزه؟ یم شتریواسه کدوممون زنده بودن تو ب یکن یسهندو؟؟؟ فکر م ایمنو؟؟؟

چون  تره ممه یلیسهندها خ يمعلوم بود که زنده بودن من برا...کرد یم رمیداشت تحق...خودش گرفته بود

دستهامو ...هم ارزش نداشت یفاتح قرون يجون من برا یول...شد یسهم بدون حضور من و ازدواج من وقف م

هست که در صورت  تیدر وص يبند:(فاتح ادامه داد.نشوند ریتا اشکهام سراز دادمیمشت کرده بودم و فشار م

نامه ، نصف اون سهم وقف  تیوص ییشاروز بازگ دنیفوت تو قبل ازرس ای یجنابال یعنینکردن وارث  دایپ

نکردن تو نصفش را  دایپ يتونست با ادعا یسهند م نکهیسهم قابل توجه هست که با ا نیا نقدریا ینیبیم...بشه

برات  یحاال فرض کن اتفاق....کردن تورو بکشه اما همون نصفه رو هم نده یحاضر شد دردسر راض اره،یبدست ب

هست  يسهند گنده هست اهل همه جور ترفند و گندکار...کرده دایکه تورو پ شهیم نیسهند کال منکر ا...فتهیب

 هی دیسهم هنگفت بگذره پس شا نیاز ا دونمیهم م دیبع نحالیهم باشه با ا یدونم اهل ادم کش یم دیاما بع...

 یحاال ه.....گهید دیخوردو هزار شا زیاز پله پات ل دیموتور شا هی دیزد بهت شا نیماش هی یاتفاق یلیموقع خ

رو به سمت  هیقض يبا اعتماد به من تا حد یتون یم یول ستیاوضاع واقعا به نفع تو ن.....کن خانم خانما دیتهد

از ته چاه درآمد  میآنقدر صدا) رمیبهر حال من م:( آب دهانم را قورت دادم و گفتم یبه سخت) یخودت برگردون

 یلیمن خ يایدن:( توانم را جمع کردم و گفتم ) ؟یتگف یچ:( و فاتح گفت دمیشن یکه خودم هم به سخت

به خواسته شما تن  یطیشرا چیمن تحت ه...گنده بخواد توش جا بشه يسهمها نیکه ا هیزیاز چ کتریکوچ

منو تو حصار بازوانش گرفت و از  یبا چه سرعت دمیو خواستم از مقابلش بگذرم که نفهم) ...رمیمن م...دمینم

 گهیزبون د هیبه  ای ویزبون فارس یفهم یم:( دی، غر دییسا یحرص و خشم بهم م زکه ا ییدندونها يالبال

کردم چقدر بده که جنس ما اشکش  یمقاومت م میاشکها زشیهنوز داشتم در مقابل ر) برات شرح بدم؟ طویشرا

 !شیچه برسه به زندگ ستین ارشیهم به اخت
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مفاد  انیدر جر یاز خودش و مادرش کس ریگفت غ یسهند م...ينامه اطالع دار تیدرباره وص نقدریاز کجا ا-

 ...ستین تیوص

و  ییو فقط دا هیمخف یلیخ نکهیشرط و شروط هم با ا نیا یول...کس خبر نداره چینامه ه تیاز اصل وص-

 نیا....اوشیاز هرکس به من اعتماد داره بعد س شتریسهند ب...میانیو منهم در جر اوشیس دونن،یمادربزرگ م

اصوال با  مونیخانوادگ لیکه وک وصاز سهند نگرفتم منم به اندازه خودم آدم دارم به خص میاطالعاتم من مستق

 ..شهیدهن لق م یلیدر مقابل پول خ شیتمام سع

 ... ستمین یمن چه جونم در خطر باشه چه نباشه موندن-

دستانش رها  انیکردم خود را از م یش متال کهیودر حال...) آخ:(بلند گفتم يرا فشرد که با صدا میبازوها چنان

آنقدر تقال !) دکتر يآقا خورهیبار آخرت باشه که دستت به من م...به من دست نزن:( کنم با خشم ادامه دادم

توانستم تعادل خودم را حفظ  یشدم ول رتپ يدستانش را شل کرد با شتاب به گوشه ا یلحظات یکردم که وقت

 .کنم و سرپا بمونم

 د؟یدیفهم یبه من دست بزن گهید يکس و کارم اما حق ندار یدرسته ب-

 يدوره ا هی.. میهمکار بود یمدت هیما با هم !!!...يدیانگار دفعه اوله که منو د کنمیفکر م یگاه:( تعجب گفت با

 ...)میبود یهم دانشگاه

 !! یخب که چ-

 یگارد گرفت ینه انگار حساب-

 ....اگه قصدت کمک به منه بذار برم خوامیبار اخر ازت م يبرا-

 يذاشتم بر یدر قبال تو نداشتم م یتیمسئول چیبودم و ه بهیاگه غر-

 دیندار یتیمسئول چیو ه دیا بهیاالنم غر-

 غیبه تو بکنم و در یتونستم کمک یبفهمه م يهستم که خاله توست و اگه روز یمن پسر زن..متاسفانه ..نه-

 ..بخشه یکردم هرگز منو نم

 !!منو با نفرت چشماش نکشه هنر کرده دمیکه من د ياون خاله ا-

که منو بازخواست  یکس نیبعالوه اگه تورو رها کنم اول..نگاهش به تو عوض خواهد شد دونمیو م شناسمشیم-

حاال بفهم که من ....نمیلحظه اخمشو بب کی ستمیرو بهم بدن حاضر ن ایکه اگه دن هیاون کس...منه يبابا کنهیم

 خوام کمکت کنم یچقدر در قبال تو مسئولم و م
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اصال برام قابل  دیو از ما نفرت داشت دیعمر دور از ما بود هیتو و خونوادت که  يها یچون نگران..فهمم ینه نم-

:( فتبا حرص گ.)کنمیم نکارویخودم باالخره ا یدم اگه منو رها نکن یپس بهتون هشدار م...ستیفهم و هضم ن

 ...)کنه دایاز من تورو پ ربه حالت اگه سهند زودت يوا یبکن ول نکارویحتما ا یاگه تونست

خورم تو هم اگه  یهستم تو آشپزخونه ناهار م نجایمهتاج بر گرده من ا یتا وقت:( به طرف در رفت و گفت و

 ..)بخور يزیچ هی ایب یگرسنه هست

 یمرخص:( تفاوت گفت یب) ؟  يری؟ مطب نم يندار یمگه کار و زندگ:( به سمت تخت رفتم و گفتم ظیغ با

 دایپ شیشدت سردردم افزا کهیدرحال یعصبان. زد و از اتاق خارج شد يو لبخند!!) شده تو میفعال که زندگ...ام

 یفکر م دیبا.دستام فشردم ونیم رمودادم و س هیتخت چهارزانو نشستم و آرنجهامو به پاهام تک يکرده بود رو

نگه  نجایمنو ا یچ يبرا دونستمینم..کنم نانیتونستم به فاتح و حرفاش اطم یدونم چرا نم ینم...کردم 

 نیا يپا ياصال چه جور.....لعنت به همه تون...لعنت به تو ..یلعنت...داد یهم که جوابمو نم یدرست حساب..داشته

 يکار تیموقع هی يبرا گردهینفر م هیدنبال  گهیبه شوهر دوستم م...اون ... لشیمن باز شد؟ وک یفاتح به زندگ

 ییهمکارا نیاز ب دیکه شا ارهیم ادشی لهیخود وک یمن نبوده ول ادی...اونم ...نفر که قابل اعتماد باشه هی...خوب

برام  يجور یچ یسهند لعنت...حتما بوده...هم نقشه بوده نهاینکنه همه ا..یلعنت.....که تازه کارشونو از دست دادن

 !!تله گذاشت تا خودم برم تو دامش

 .مقابلم ظاهر شد مهیمطابق انتظارم فاتح سراس...) لعنت لعنت به همه تون:( داد زدم تیعصبان با

 نجام؟یا یواسه چ دیگ یچرا به من نم-

کم طاقت داشته باش  هی...یزنیاگه بهت بگم که کل محاسبات منو به هم م!..اخالق گندت نیبه خاطر هم-

 سرت چطوره؟...ریپس آروم بگ نیهم...من کمک به توست تیفقط بدون که تمام قصد و ن...یفهم یخودت م

الزم ...ایمن ن کینزد:( گفتم يبه تند) بذار فشارتو چک کنم:( به سمتم اومد و گفت) شهیداره منفجر م:( زدم داد

بعد به ...)  ياریمنو باال م ياون رو واشی واشی يدار:( گفت ظیبا غ) فقط بذار برم یفشارمو چک کن ستین

آب به سمتم  وانیل کیو دوباره با  رفتبه آشپزخانه  یاز داخلش برداشت و لحظات يزیرفت و چ فشیسمت ک

کاش  يا:( و گفتم  دمیاز دستش با حرص قاپ) ستینترس سم ن...کنهیحالتو بهتر م...بخور نویا ایب:( اومد و گفت

 ...آب روش وانیل کیو بالفاصله داخل دهانم گذاشتم و ) د زهر بودسم بو

مهتاجم  یبلند بش یوقت...کنه یسردردتو بهتر م نیو هم کنهیخوابت م.. کنهیبهترت م...هیا يمسکن قو-

 ...زنم یشب دوباره بهتون سر م....یرم تا تو راحت تر استراحت کن یم گهید قهیمنم چند دق..برگشته 
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 .دمیخودم کش يسرم رو يتوجه به او، مالفه رو تا باال یبالش گذاشتم و ب يرو رو سرم

باز و بسته  ياز من دور شد و بعد هم صدا یکه به سمتم امد و بعد از تامل دمیرا شن شیپاها يبعد صدا یقیدقا

 ....شدن در

آورده بودم ،رو به  رونیم بشد از گوشه لپ یم یقیقرصو که دقا...رفته بود...اومدم رونیمالفه ب ریعجله از ز با

بالش  ریاز ز لمویموبا یگوش...وقت رفتن بود...بلند شدم میاز جا عیپرت کردم و سر اطیح يطرف پنجره قد

مدت  نیامکان نداشت مهسا تو ا...مهسا یکس نبود حت چیاز ه يخبر چیه...برداشتم و به صفحه ش نگاه کردم

با عجله ...صد در صد...باشه که فاتح برام گرفته یهمون خط خط نیا نکهیاز من نگرفته باشه مگر ا یسراغ

 :شماره مهسارو که از حفظ بودم گرفتم

 د؟ییبفرما-

 ....سالم مهسا جو-

هم واسه تو رفتم و برگشتم  ی؟من که مردم منکه تا فاتحه خون يبود یکدوم قبرستون!! وایخدا لعنتت کنه ه-

 نکبت

 نمتیدارم بب اجیتو دردسر افتادم احت...بسه مهسا-

 ؟یهست يحاال کدوم گور-

 گم یگوش کن دهنت چفت و بست داشته باشه برات م...دونم  ینم-

 ؟یشینکنه بازم ک... تو که یمنو کشت...قفله قفله زبونم..بگو بابا -

 جا حبسم کردن هی...فرار کنم دیافتادم که با ریجا گ هیمنو ...گوش کن -

 )تو؟ یگ یم یچ ؟یک..وا :( زد غیج

 رمیگ یدوباره باهات تماس م... انیو در جر یفقط خواستم در دسترس باش...گم یبرات م..گفتم که مفصله -

 يبا...نزن  یحرف یبه کس...شماره منه نمیا

 .قطع کردم ویگوش عیسر و

 نقدریفاتح ا یعنی!! بود یباور نکردن...باز بود ...امتحانش کردم  یرفتم به ارام يعجله به سمت در ورود با

پشت ....یلعنت...آهسته در را باز کردم!! که بهم داده بود را دست باال گرفته بود یمسکن ایمنودست کم گرفته بود 

به اطراف ...کردم یکار م یچ ایخدا....قفل شده بود الکام يحلقه ا یمعمول يبود که با قفلها يحفاظ فلز هیدر 

که پارك بود و سکوت  ییمدل باال ينهایماش وارویاز در ودزد  یکوچه خلوت که پرنده هم پر نم هینگاه کردم 
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تا بتونم از  نمیکردم بتونم سرکوچه رابب یسع یلیخ..کوچه کوتاه بود...اما کجا.....محله معلوم بود شمال شهره

چشمم . کردم یزندانم به اطراف نگاه م يها لهیعاجزانه از پشت م...بفهمم کجا هستم اما موفق نشدم بلوتا يرو

رو گرفتم  118شماره  عیبه زحمت اسمش را خوندم و سر...افتاد مانیخانم دکتر متخصص زنان زا کی يه تابلوب

 دیدونیمحدوده آدرسشو م:( تکرد و گف یاپراتور مکث...ثبت شده باشه یاسم نیکردم همچ یو دعا دعا م

 .خواستم بفهمم یکه م يزیچ قایدق) کجاست؟

 شمال شهره ياحتماال طرفا یدونم ول ینم-

 ...اونم ازگل  میاسم دار نیشماره با ا هیفقط .......کم هی دیصبر کن یول...هیکل یلیخ نکهیا-

 ؟ قتریادرس دق-

 دیکن ادداشتیشماره ست فقط  ذارنیکه ادرس نم نجاینه خانم ا-

عجله شماره  با. ذهنم نگهش داشتم  يتو. دو بار خواند قیشماره را رقم به رقم دق يضبط شده ا يبعد صدا و

 5-4دهند معموال مطب ها تا ساعت  یمعلوم بود جواب نم..ندادند  یرو گرفتم پنجاه تا بوق خورد اما جواب

شماره اخر تلفن را عوض کردم و دوباره تماس گرفتم .نشده بودم دیخسته شده بودم اما هنوز ناام...بودند لیتعط

 داشتیبر م یکس يا هیهمسا دیشا

 د؟ییبله بفرما-

 ؟....مطب خانم دکتر ...ریم خانم روزتون به خسال-

 دینه خانم اشتباه گرفت-

 يدکتر نیشما تو کوچه تون همچ یگیتو همسا دیشا...شماره رو دادن  نیبه من ا...لطفا دیقطع نکن دیببخش-

 باشه

بذار از خواهرم بپرسم :( دل تو دلم نبود که گفت...کردم جوابش مثبت باشه یفقط دعا دعا م...مکث کرد یمدت

 يصدا...يدیتلفن جواب م یکه مهمون يتو خونه ا یچ يبرا يریبم يا...) دونم یمهمونم نم نجایمن ا..

 دمیشن یرو م ينامفهوم مکالمه ا

 جانم؟-

 خانم هم دادم نیا يرو برا یقبل حاتیهمون توض و

اگه توهم ..کرده  یداده خبط بزرگ یهر ک یدکترو به تو داده ول نیشماره ا یک دونمیمن نم دختر جون نیبب-

 ....گرفتن بردنش شیدکترو چند روز پ نیا...گهیجا د هیبرو  یبچه مچه سقط کن ای یدوخت ودوز کن يخوا یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

 خواستم یمن فقط ادرسشو م...نه نه خانم-

 مطبشو جمع کردن گهیگفتم د يدیانگار نفهم-

دکتره هستم االن دادگاهم  نیپرونده ا يها یاز شاک یکیراستش من خودم :( با عجله گفتم ...!! نبود که شانس

 یتو مطبش باشه جواب بده حاال که شانس یکس دیگفتم شا....سمیخواستم که تو پرونده بنو یم قشویآدرس دق

 دیبگ قشوید ادرسش دقیلطف کن شهیم...دمثل شما جوابمو دا يا دهیاشتباه کردم و خانم فهم

 د؟یهست یکرده که ازش شاک کاریبا شما چ!! وا خدا مرگم بده-

 ...مفصله انشیجر-

 گرفته بود مشیج نیس نمیمردم ا یم یداشتم از نگران ایخدا يوا

 .....دیکن ادداشتی...نهیادرسش ا یول ستمیحفظ ن قشویپالك دق-

و در  دمیکش یقینفس عم. کردم یخداحافظ یبعد تند تند ادرس رو گفت ومنم حفظ کردمو با تشکر کوتاه و

 کوچه باشه شماره مهسارو گرفتم نیبودم ادرس ، ادرس هم دواریام کهیحال

فقط عجله ...ادرس نیبه ا اریکن بردار ب دایپ يزیچ يساز قفل ساز دیکل هیمهسا جون اب دستته بذار کنار و -

 ..کن 

 ..کشه یطول م یکم..رمیبگ یمرخص تیاز هدا دیمن با...چقدرم دوره...ادرسو بگو...االن ...باشه باشه-

 ....کارم تمومه یبرس رید رونیب ایاالن ب نیهم...ولش کن اونو-

سازه اونو  دیم کل ییاهان پسردا...ارمیب ریساز از کجا گ دیکل...اومدم اومدم...نترسون منو وایخدا نکشتت ه-

 ...ارمیم

 ایاومد....خواد به زور شوهرش بده حبسش کرده تو خونه یدوستت م يبدو فقط به اونم بگو بابا-

 ...بگم یبه شوهرم چ...کنهیمهرداد منو اخراج م یول...اومدم اومدم-

 .میکن یتو سرمون م یخاک هیحاال بعدا  ایتو ب -

 اومدم-

 منتظرم-

بعدش  ؟یچ دیرس یاگر فاتح سر م..یاگر ادرس اشتباه بود چ.زدیحلقم م يقلبم انگار از تو. تماسو قطع کردم و

 کجا رو داشتم؟...رفتم؟ خونه مهسارو که فاتح بلد بود یکجا م ؟یچ

 کردم یصبر م دینداشتم با يرو بستم و دوباره به داخل خونه برگشتم چاره ا در
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******** 

 :نگ خورد ز میچقدر گذشته بود که گوش دونمینم

 واااا؟یه یهست يکدوم گور يریبال نگ-

 د؟یدیرس-

 پس؟ ییکجا گردمیکوچه م نیساعته دارم تو ا کی-

 ...نکنه اشتباه باشه!..خدا ای-

 .و عجله به سمت در هجوم بردم و درو باز کردم ینگران با

 ؟یینجایتو ا يریبم-

 .در مشغول گشتن بود يدرست روبرو. خوشحال نشده بودم یکس دنیاز د نقدریعمرم تا حاال ا تو

 زمیعز...مهسا-

 شدم حاال؟ زتیعز!!!..زمیعز...خبه خبه-

قفلو باز کن و دوست منو از دست باباش  نیا ایب..ایصادق جون ب:( که همراهش بود و گفت يرو کرد به مرد بعد

 .که کنارش بود شدم یتازه متوجه مرد جوان!) نجات بده

 سالم-

 د؟یخوب...سالم خانوم= 

 دایشما هم تو زحمت افتاد...ومدهیتا بابام ن دیزحمت عجله کن یب...یمرس= 

 شمیفقط بعدش دردسر نشه برام که من کال منکر م...ستیمهم ن=

صادق دست به کار شد و !) المصبو نیا گهیباز کن د...نجایمنو تا ا یکشت!! نه بابا صادق :( با عجله گفت مهسا

داشت  يکار نمیآخه ا...دایریبگ ادی ییزایچ هی ستیشما خانما هم بد ن:( در عرض دو سوت قفلو باز کرد و گفت

 !) کشونده نجایگفتم حتما قفل گاوصندوقه منو تا ا!! 

  ومدهیحاال زود برو به کارت برس تا بابات ن...دستت درد نکنه-

 ؟ییچا یآب... ییرایپذ هی-

 میندار نکارویبرو وقت ا...برو صادق جون -

تکان  يصادق طفلک سر. میهر چه زودتر فلنگو ببند دیبا...حق با اونه  دمید یبه مهسا اعتراض کنم ول خواستم

 .کوتاه رفت یخداحافظ هیداد و با 
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مو به مو بهم  زویچهمه  دیبا:(کرد گفت یهمه جارو برانداز م کهیخودشو پرت کرد تو خونه و در حال مهسا

 ...)گهید میزود جمع کن بر یهست یحاال معطل چ....چند وقت نیمردم از دلشوره تو ا...یبگ

 ....ومدهین یزود باش تا کس میبر...لمیلباس تنم و موبا نیمنمو هم و؟یجمع کنم؟ چ-

******** 

بود  نیتمامش هم:(به آسمون زل زده بودم گفتم کهیصحن امامزاده صالح نشسته بودم و در حال تو

 یعنی:( بهت زده بود گفت شتریمهسا که حاال ب....) قبول کردم نکارویاونروزم من به خدا توکل کردم و ا...مهسا

 !!)احمق جون؟ یزن یثروت پشت پا م نهمهیبه ا يتو دار

که از تو و  ییبا ادما!! خون باشه شهیهماما دلت  یکن یخونه زندگ نیارزه تو بهتر یکدوم ثروت؟ به نظرت م-

 فتنیکنن بعد چند وقت هم به غلط کردن م یو با هم ازدواج م شنیآدما عاشق م..بعدم ! پدر مادرت نفرت دارن

از  ینداشته باشم ول یپول چیهمون بهتر که ه!!..در انتظارمه ییچه بالها رنیحاال فکر کن منو فقط واسه پول بگ

 ...اشمجور ادما دور ب نیا

 وجود داشته باشنا ییادما نیباورش سخته که همچ یعنی-

 کرد شهیفهمن که واسه پول چه کارا که نم یکه پول پرستن م ییاونا یول میواسه منو امثال تو سخته باور کن-

 !!چه جلب يوا....برسونه شییاز اول با نقشه وارد شده بود که تورو به دا ستیفاتح رئ نیا یعنی-

 .....پسرخاله م...اره فاتح-

 شدا یم کیشد اونوقت چه رمانت یبود و عاشقت م یکاش آدم حساب-

مثل من  یدختر زشت دنیبا د گهیکه د ختهیدست و پاشون دختر ر ریز نقدریادما ا نیا!!..تو کارتونا یباز تو رفت-

 ...بتهمونده باشه براشون ال یاگه دل...مردمکشونم تکون نخوره چه برسه به دلشون

 .....رونیبلند نفسم را دادم ب يبا صدا و

 دختر زشته؟ یکش یحاال چرا آه م-

 نفس بود بابا، نه آه-

 م؟یبکن دیبا کاریحاال دختر زشته چ!...آره جون پسرخاله ت-

دونم تحت نظر  یم دیخودتم بع...تحت نظره شبیچون مطمئنم از د امیتونم ب یخونه تو که نم..دونم  ینم-

 ...که بتونم برم ستین ییجا...کرده باشن ییالبته فکر نکنم چهره تورو شناسا...ینباش

 یباش ابونایخ لونیکه ولو و شهینم... يبر ییجا هی دیباالخره که با یول-
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 کجا؟ یول...دونمینابغه خودم م-

 .دمیاز جام پر بایمنتظره بود که تقر ریغ نقدریا. شروع به زنگ خوردن کرد میلحظه گوش نیهم در

 !!!زنن یردمونو م یتو؟؟ نگفت يخاموش نکرد تویگوش ویک يآ....؟يجواب بد يخوا ینم..همون فاتحه؟ ه؟یک -

 !!دارن که رد ما رو بزنن بابا توام سویمگه امکانات پل-

 ریخب جواب بده حالشو بگ-

 اطاعت-

 وایه:( در اومد نشیخشمگ يصدا) گهید دیپس ولم کن رسهیدستتون بهم نم:( بلندگو رو زدم و جواب دادم دکمه

 ...)بره نییآب خوش از گلوت پا ذارمیبه خدا اگه قبل از من ، دست سهند بهت برسه نم

 !پسرخاله يخور سهند رهیشما که خودت ج..دست سهند به من برسه  دیکه نبا هیدردت چ-

 اوشیبه س دهیمجازات واسه فرارت ، به زور شوهرت م یاگه دست سهند بهت برسه که بعد کل چارهیب-

 !در انتظارمه؟ يا گهیباشم سرنوشت د ریمگه اگه دست تو اس ه؟یخب مشکل چ-

 یکن یخواد زندگ یتو اونجور که دلت م خوامیدختر من م:( و گفت ختیصداش ر يخشم و غضبش را تو تمام

 ..)یو پدرش و امثال اونا باش اوشیدست س ریخوام اس ینم!؟یفهم یم..

ادم که  هیداده نه  بیادم دروغگو که منو فر هینه  یفرشته نجات من کنهیندونه فکر م یهر ک..بسه خواهشا -

 ....منو حبس کرده یتیدونم به چه قصد و ن ینم

که من واقعا فرشته نجاتت  یفهم یتو بعدا م...و ...کنم یم داتیپ یمطمئن باش هر جا باش....وایبس کن ه-

 ...بودم

 !!خدافظ فرشته جون...ستمیشما ن يشب باز مهیمن عروسک خ...رسه یکدومتون به من نم چیدست ه-

 .دکمه قطع تماس را زدم تیبا عصبان و

 داشت پسرخاله ت؟ یگرم يچه صدا-

 !!تو ام؟ ياورد ریوقت گ-

 گفتم يخواهر يجا-

 چقدر افتضاحه؟ طمیشرا یستیمهسا متوجه ن-

 کمکت کنه  خوادیم..گه من فرشته نجاتتم یم...التهافتضاحه؟ پسره در به در دنب طیشرا نیا يدختر زشته کجا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

اگه قصدش کمک به من بود همون اول ! گول نخور ...کشونده نجایزبون نرمش منو تا ا نیا!!!...مهساااااااا -

همه کار کرده  نکهینه ا...کرد فرار کنم گم و گور شم یگفت کمکم م یرو م ییکرد نقشه دا یم یخودشو معرف

تو خونه حبس  ینامعلوم لیبه دال نوم یخوام کمکت کنم اونم وقت یم گهیتله حاال تازه متو  فتمیکه من ب

 به نظرت؟ هیمنطق....کرده

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م...خب...یول...نه خب-

 از تهران برم دیبا...کم پول جور کنم هی دیدونم اول با ینم-

 کجا آخه ؟.....وااااااایهان؟؟؟؟؟ه-

 یطرف هی دونمینم -

 !یکن دایتا پدربزرگ خوبه رو پ يگرد یشهر به شهر م کالیو با خرت پار ینیتو پر ينکنه فکر کرد-

مقدار برام  هی یتون یم نیبب...نجایدور بشم از ا دیهر جور شده با.....!!!! کم کارتون نگاه کن مهسا...ایخدا يوا-

 یپول جور کن

 چقدر مثال؟-

 5اون خانمه هم که تا ...گرده یگفت تا شب بر نم یزود برگشته بود ؟ م نقدریپسره چرا ا نیاصال ا...دونمینم-

 ..فرار کردم؟ دیسرعت فهم نیچطور به ا!گشت یبر نم

 ؟يبگو چقدر پول الزم دار..ولش کن اونو-

 گهیشهر د هیتو  دیبا نیبب..باشه که بتونم بعدا برگردونم يبه اندازه ا دیبا یول..بهتر شتریب یهرچ...دونم  ینم-

 ..جارو اجاره کنم هیچندروز مستقر شم و دنبال کار بگردم بعدم بتونم 

 ششیو پ یچند وقت بهش اعتماد کن یکه بتون میاشنا بگرد هیدنبال  دیبا!...سرعت نیبه هم شهیمگه م...وا-

 تموم بشه و سهندها شکست بخورن هیو کال قض رهیفاصله مادربزرگه هم بم نیبلکه تو ا...یبمون

 ...اره...-

 فکرمون باز شد دیشا میبکن ارتیز هیداخل  میبر-

 دارم اجیبهش احت یلیخ.. میاره بر-

******** 

 ...نمیکن بب صبر

 شده باز؟ یچ-
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 ...نوشته یچ نیبب نجارویا-

 نوشته مگه؟ یچ.. وایمنو ه یکشت-

 چک کنم تویسا ییجا ینت یکاف هی میبدو بدو بر...من خبر نداشتم اونوقت...جواب ارشد انگار اومده-

 ...ادهیز تیاحتمال قبول وایالبته رتبه ت خوب بودا ه...یخدا بزنه قبول شده باش ي؟ ا!یگ یراست م-

 ....خدا کنه-

 تهران فقط؟ ؟يحاال کدوم دانشگاهها رو زد-

 ....کالهبردارا نیرفتنم و فرارم از دست ا يبرا ییبود و جا يکاش شهرستانم زده بودم خودش بهانه ا يا..آره-

 نته یکاف هی ابونیاونور خ...ایب ایب-

خود دانشگاه تهران ...نبود یباور کردن یعنی...باورم نشد...میرفت ابانیو به اون سمت خ دینداد دستم رو کش مهلت

 ....نبود یبزنم اصال باور کردن غیجاش بود که ج!!! قبول شده بودم انتخاب اولم

 !!!!دانشگاه تهران... یمنو مهمون کن دیبا یکوفت هی یول چیه ینیریحاال ش...گم یم یچ وایه نیبب-

 یزنگ خورد ب میگوش یوقت کهیکل مشکالتمو فراموش کرده بودم طور یقیدقا يذوق زده بودم که برا نقدریا

 )بله ؟:( خوش گفتم يبا رو یمععطل

 وا؟یه ییکجا-

 ...ستادمیوا ایدن يکه کجا دمیپرچذبه فاتح تازه فهم يصدا دنیشن با

 دختر؟ ییگفتم کجا-

 ...کن دامیخودت بگرد پ-

 ...اونو که چشم مطمئن باش-

:( با حرص گفتم )کنم  ینکنم اسممو عوض م داتیاگه تا اخر امشب پ:( قطع کنم که گفت ویخواستم گوش و

 ..)جناب دکتر فرزام فاتح ادیبهتون م یلیخ..بذار فرشته ...بکن  نکارویحتما ا

 گفت؟ یم یچ-

 کنه ینکنه اسمشو عوض م دامیب پگفت تا ش یم-

خانم مهندس  میکن کاریحاال چ!!!..بابا مردم چقدر اعتماد به حبس دارنا:( و گفت دیخند يبا حالت مسخره ا مهسا

بهم  یدست یتون یاالن چقدر م... نالیترم رمیمن م:( اتوبوس رفتم و گفتم ستگاهیبه سمت ا)؟!..يالبته ارشد

بدم  میبردار شهیاز تو کارتم هر چه قدر م ناال نیهم ایب یه پول کم دارم ولاالن ک:(مهسا گفت) ؟يپول بد
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جبران کنم  تویدوست دارم خوب یلیخ:( با محبت بازوشو فشردم و گفتم )کنم یبهت بعدا برات کارت به کارت م

:( مهسا به مسخره گفت) فرستم یو برات م کنمیرو زود جبران م يقسمت ماد یول....دونم یو کجا نم یحاال ک

 يبر يخوا یکجا م:( گفت يبا لحن جد. میبود دهیاتوبوس رس ستگاهیبه ا.....) ایبکن نکاروینره حتما ا ادتی

 یم دایدستگاه عابر بانک پ هیبرگشت تو به خونتون  ریتو مس:(با عجله گفتم)د؟یبه فکرت رس يزیحاال؟ چ

 .میشد سوارفشار  یو ما با عجله و کم دیاتوبوس رس...)نالیترم میر یخونتون و من م يریبعدم تو م...میکن

 ؟يبر يخوا یکدوم شهر م نهیمنظورم ا!..نابغه-

 برات بهتره یمهسا جون ندون-

تورو  يشکنجه م بدن که جا خوانیچه خبره؟ م يفکر کرد!!!...برات بهتره یندون...گهینشو د لمیواسه من ف-

 !!!سروان کسلر يتو که بدتر نیکارتون نب گهیبه من م!!!..ندونم بهتر باشه

 دم  یبذار مستقر که شدم بهت خبر م...ییمهسا ستمیهنوز مطمئن ن-

 !!!جون پسرخاله ت؟-

 باور کن...اوشمیس ییجون پسر دا-

 ه؟یا کهیاون چه جور ت یراست-

 ...ایخجالت بکش مهسا تو شوهر دار-

 نشنوم؟ نپرسم؟ چون شوهر دارم؟؟؟؟ نم؟ینب...ستمیکور که ن یمتاهلم ول...خب بابا -

 واسه خودش هیبابا لنگ دراز هی...گهیهست د يا کهیت هی-

 گهیخب زن همون شو د...يناز-

 گمایم دیبه مج..يکوفت و ناز-

 کنمیتو فکر م یمنو باش که دارم به خوشبخت..ت تو حلقم ینیآخ خبرچ-

 ....برو ادهیشو پ هیفاصله داره بق ستگاهیبا خونه تو دو تا ا..میش ادهیپ ستگاهیا نیا ایب-

******** 

تو بخواب ..منم برم مزاحمت نباشم...ياستراحت کرد نکهیباشه بعد از ا ایفیتعر...نداشتم دنتویاصال انتظار د -

 واجونیه

بچه بودم و هر وقت  یلیهنوزم مثل گذشته ها مهربون بود اون موقع ها که خ...پدرم نگاه کردم  یخاله ناتن به

بود  یتهران...میزد یخاله خانوم سر م نیو به ا میکرد یشاهرود اتراق م يمشهد سر راه تو میبر میخواست یم
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 یم یشرکت نفت شاهرود زندگ يها هتو خون...بود و مهندس شرکت نفت يمشهد امرزش،یب يشوهر خدا یول

از  دونمیپسر نم هیاونها هم ..ادعاشق بچه بودن اما خدا بهشون بچه ند ایطفلک...همسن و سال بابام بودن...کردن

 ....کنه ظاهرا یباباش کار م يحاال پسره جا...آوردنو بزرگ کردن ریکجا گ

راه  یساعت 6بااتوبوس ...شاهرود و گرفتم طیبل کراستیجنوب  نالیترم دمیرس یوقت....بود  دهیامانم را بر ازهیخم

بودم مثل  داریب رویکل مس نهیبیتار م وارویچشمام داره درو د....گرفتم تا صبح زود برسم طویبل نیآخر..بود 

 !!!فاتح نه، فرشته جون دیبخشب..شه دایسرو کله ش پ ییجا هیفاتح از  دمیترس یم...جغد

********* 

 !سالم خانم خرسه-

که  يا بهیو به مرد غر دمیمال چشمهامو...باز نگهشون داشته بودم یآنقدر پف کرده بود که به سخت چشمام

شدم ، مغزم  یهنوزم مثل هربار که از خواب بلند م....زد نگاه کردم یبود و با تمسخر لبخند م ستادهیروبروم ا

 ...اول هنگ بود هیچند ثان

 !!!خاك به سرم يوا-

مردك سرخوش  نیو ا هیبه ک یک دهیکردم و تازه ذهنم فهم یغرولند م کهیبا عجله برگشتم تو اتاق و در حال و

 :سرم کرد موی، روسر هیک

 !!!با اون چشاش!...چقدر هم بزرگ و گنده شده!!! شد داشیاز کجا پ یکله صبح نیا-

 حوصله مون سر رفت...خاله خرسه گهید رونیب ایب-

تو  صبح اول وقت یکدوم مرد خونواده دوست!  يندار یتو مگه کارو زندگ:( و گفتم  رونیعجله ازاتاق زدم ب با

 !!)حسام خان ریام یپالس نجایخونه ست که تو ا

مامان :( نگاه کرد و گفت رونیب ومدیو در همانحال به خاله پوران که تازه از آشپزخونه م دنیکرد به خند شروع

با عجله به سمت ساعت  ادیب رونینگذاشتم حرف از دهن خاله ب!) خرس خوابالو بگو االن ساعت چنده نیبه ا

سرمو  شدیروم نم...بودم دهیدوازده ساعت کپ کیمن نزد یعنی!!! خدا ای...بعدازظهر بود 6ساعت !!!  يوا...دمیچرخ

 ...برگردونم ریخندون خاله و ام يبه سمت چشمها

پف  يدم چشمها یقول م...بچرخ بابا...يریگ یگردن درد م...یساعت بمون خیم يخواد همونطور یحاال نم-

 رمیبگ دیکرده تو ند

 !!)ریام یکرده باش ياگه ساعتو دست کار ارمیپدرتو در م:( به خنده گفتم ختهیآم ظیغ با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

 جنبه نداشت امرزیخدا ب...نکن یبا پدر من شوخ-

با عجله به سمت اتاق برگشتم و به سمت ....کرد یبه ساعت مشکوك م شتریکالمش منو ب يخنده تو يها رگه

شماره منو  نیا الشیو اهل ع ییخداروشکر دا...ز مهساتا ا 4کال از فاتح  سیتا م8.....هجوم بردم لمیموبا

 .....نداشتن

!!!) ربع به ده صبحه هیساعت تازه ... يکه دو ساعت خواب منو زهرمارم کرد ریکشمت ام یم:( همونجا گفتم  از

به دست  يچا ینیکرد خاله هم س یهمونطور با لبخند کجش منو نگاه م ریام...رونیو با عجله از اتاق زدم ب

 .محو ما دوتا بود

 !!!شازده تو  ینیب یخاله م-

 کرد خیرفته بود  ادمیپاك ..دیبخور تونوییچا نیایب...قربون دوتاتون بشم یاله-

 .دیرا سر کش ییاستکان چا عیزودتر از من نشست کنار مادرش و سر ریام

 !داغ داغ! آقا یخفه نش-

  سوزه ینترس خاله خرسه من زبونم آستر داره نم-

 ....نه هنوز داغه دمیزدم د ییبه چا کیهورت کوچ هیکنار خاله نشتم و  منم

 خنک شه خاله نیبه صورتم بزنم تا ا یآب هیمن برم -

 !)برو کاکتوس...برو گل دخترم ..بشه مادر ختتیو پ ختیبرو قربون ر..برو ننه :( گفت ریخاله ام يجا به

 .ومدیخاله هم م يتذکرها و خنده ها يصدا..ده  یکه داره ادامه م دمیشنیهنوز صداشو م ییداخل دستشو از

گرم کرده بود و  یخاله پورانو حساب یبا وجودش زندگ..یو مزه پرون یبود اهل شوخ ينطوریهم یبچگ از

خنده  میبود شاد بود ییچه روزا...میدیخندیم مویکردیکل کل م یکل میدید یم گرویهر بار که همد ادمهی.کردیم

 .دارم نهیس يتو يچه درد دوننینم...یحاال چ....هامون از ته دل بود

از کمک ... وا...)..( خجالت بکش ریام...اوا:(  دمیخاله رو شن يصدا) ؟يخوا یکمک نم....گهید رونیبابا ب ایب(

صداشو نازك کرده بود و واسه ...) شده يپوران جون چه زمونه ا!!وا خاك عالم!!! یکردن خجالت بکشم مامان

 .....بافت یخودش هنوز داشت م

 ...زنهیکله حرف م هی!! یکم هم نفس بکش هی يبه خودت مهلت بد ستیبد ن ریام-

که براشون نطق  رنیم یمردم م يدخترا.. یزن یاوا خواهر چه حرفا م:( نازك شده ش گفت يهمون صدا با

 )...وا !!.. گهیشما چرا د...کنم 
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 ؟يتو چرا خونه ا.. ریام يرینم-

بده و  يکاربر رییخواد تغ یفروش ، م يچو افتاده عباس آقا سبز دیستین هیراستش خواهرجون شما که غرب-

اومدم واسه زمستون ده ...فروشه  یقورمه شو مفت م گنیم...اشیبه سبز يمشاور امالك بزنه ، چوب حراج زد

رو کمک شما حساب  دکردنشپاك کردنو شستنو خور يالبته برا..زریبذارم تو فر رمیبگ يسبز لویک ستیب

 ...کردما

 ....بودم دهینخند ينطوریوقت بود ا یلیخ.. دمیخندیگرفته بودم و م دلمو

 شد خاله خی..رو  ییچا نیا گهیجون خاله بخور د وایه-

که مامان بهم گفت  نیهم:( کرد و گفت  يتک سرفه ا ریام....خورم یخنده هام اشاره کردم چشم م ونیم

از دست  ینیب یساعتو م یپف کرده و متعجبتو وقت يچشما فهیگرفتم و گفتم ح یساعت یمرخص ياومد

 )کنمیحاال هم دارم رفع زحمت م!!!..بدم

من اول :( تکون داد وگفت يحرف من سر دییبلند شد و در تا شیاز جا!) يواقعا که کرم دار:( گفتم  دمویخند

تو هم ....يبا يبا...نمتونیب یم يعصر...برم گهیخب من د...باور کن...و پا بهم اضافه شد کرم بودم بعدا دست 

 یخرس یخوام خوابالو باش ینم ارمعصر برنامه د يبخور و بخواب که برا یصبحونه درست حساب هیبرو 

 !).....خانم

******* 

دهن خاله از تعجب باز مونده ...کردم فیخاله تعر يکل ماجرا رو برا یغلط ول ایکارم درست بود  دونمینم

پولدار و البته  نقدریام ا يکرد خانواده مادر یاصال فکر نم یمامان بابام بود ول یزندگ انیدر جر يتا حدود....بود

 .مرام باشند یب نقدریا

 یافتاده باش يدردسر نیجون که تو همچ وایه شهیباورم نم-

 ایباز سیپل نیه من رو چه به او ساد یمعمول یزندگ...جمیخودم هم هنوز گ-

 ... هنگفته که نقدریاون سهم ا یعنیاالن -

از پول و پلش  یپاپاس هیپدربزرگ ما مثال خواسته هم در حق من لطف کنه هم ...هنگفته یلیخ...بله خاله جون-

 .....ومدیرحم به نظر م یزن مستبد و ب هیمادربزرگمم که ...کم نشه

ناجوره؟منظورم  یلیواسه اون لقمه گرفتت، خ تییکه دا تییهمون پسر دا..گمیدرست م.. اوشیآقا س نیحاال ا-

 .....یعنی... یزنش بش یقبول کن يجور هی ینداره که بتون یکه اصال نکته مثبت نهیا
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 گفتیکه م زهینفرت انگ نقدریا!!!..هیپسرش چ...هیعوض نقدریکه ا يپدر...ستیحرفا ن نیخاله جون اصال بحث ا-

 اوشیاتفاقا س!!!...وصلت کنم يخونواده ا نیبعد من با همچ...گرفتم یطالقت رو م یاگه شوهرم داشت یحت

 یظاهر معقول و جذاب اوشیس...ر بورو روشنهیفقط ام..حسام خودمونه ریام هیشب یلیخ یراست...ا...داره یظاهر خوب

مو دوست  ندهیهمسر ا دیمن نبا...خاله هیبعدا هم مگه ازدواج الک....مناسب باشه یکنم اخالق یداره اما فکر نم

 یدلم نخواد با اون خونواده که تا تونستن به پدرم ب دیاصال من شا...ادیحداقل ازش خوشم ب ایداشته باشم 

 ستیباد سربه ناصال از کجا معلوم بعد ازدواج منو تو ناکجاا....چزوندن وصلت کنم ادرموکردن و م یاحترام

 !!نکنن

 ؟یکن کاریچ يخوا یحاال م...زمیحق با توئه عز...خب ..آره -

 ...نیمدت گم و گورشم هم هی دیبا-

با خاله  یاز وقت...فاتح بود گهیمعلومه د...به صفحه ش نگاه کردم...زنگ خورد میلحظه دوباره گوش نیهم در

 .بود دهیلرزون من لرز يتو دستها میگوش برهیدفعه دهم بود که و نیشروع به صحبت کرده بودم ا

 !خاموشش کن دختر ایجواب بده  ایباالخره -

دارم انگار ازش خبر  يشتریارامش ب زنهیبهم زنگ م یبعدم وقت...شهیمهسا زنگ بزنه خاموش باشم نگران م...-

 ....گهید لنتهیزنگ بزنه رو سا دیبذار....تو ادیترسم از در ب یاگه خاموش کنم همش م یدارم ول

 اصال ...قانع شدن دیشا...بذار من باهاش حرف بزنم...آخه دختر-

 شهیسهند نم یفاتحم قانع بشه مصطف....محاله-

 ه؟یک گهیفاتح د-

 ...نگفتم براتون مگه..آه-

 بخصوص قبل ورود به عمارت..کرده بودم اال رابطه خودم و فاتح رو  فیقسمتهارو تعر همه

کنه از  یداره کمکم م گهیالبته خودش م...سهند یدست راست مصطف...اونم پسر خالمه...فرزام فاتح..فاتح -

برعکس  یزد ول یحرف نیهم همچ گهیبار د هی...خورم ینم نویگول ا گهیمن د یبده ول میدست سهند فرار

 ...شماره رو داره  نیحاال تنها اونه که ا...شد

 واقعا؟-

 واقعا ؟ یچ-

 بده لتیخواد گولت بزنه و تحو یم یعنی-
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 واسشون ستین يزیچ گهیدروغ که د... کننیم يادما واسه پول هر کار نیا...کنمیفکر م نطوریمن که ا-

 هیعجب روزگار-

 بده به من:خاله اشاره کرد که ...زنگ خورد میکه دوباره گوش دیکش یخاله داشت آه م هنوز

 خاله جون آخه؟ یبگ یچ-

 ...شماره واگذار شده به من نیگم ا یم-

 دایپ يسال باالخره لهجه شاهرود نهمهیبشم که بعد ا نتیریقربون اون لهجه ش:( زدم و گفتم  يلبخند

خودمم  یگ ی؟ راست م...کردم؟ اره دایوافعا لهجه پ:( و گفت  دیخاله خند...) که باور کنه ستیبچه ن!....يکرد

 امرزویاون خداب نیگه کمال همنشید...ایکم هم مثل شاهرود هی... زنمیحرف م ایمثل مشهد کنمیحس م یگاه

 یکه هنوز داشت خودشو م مویگوش عیو سر!) بده من اون المصبو....گهیگذاشته د ياثر هیرو من  هیدروهمسا

 :اون منحوسو بشنوم يزدم تا صدا کرشویبعد دکمه اسپ....) لحظه هی:( با عجله گفتم...دیکشت از دستم کش

 بله ؟-

 اشتباه گرفتم نکهیشما؟ مثل ا...به خد وایه-

 د؟یکار داشت یبا ک-

 ...وایه-

 ها؟....فکر کنم یگ یخطو م یصاحب قبل-

 !! یقبل-

حاال که ...جوابتو نداده د،یو مزاحمه شا بهیشماره غر نکهیاونم از ترس ا يبار به دخترم زنگ زد50از صبح -

 دیخط کار دار یزنه نگو شما با صاحب قبل یگ نمزن نقدریمزاحم که ا هی نمیب یاومدم از سرکار م

 خطشو واگذار کرده؟ یک-

 داشت دیبود هنوز ترد يجور هی صداش

 دمیخداشاهده مفت نخر یول دمیارزونم خر دمیپول الزمه دلم سوخت ازش خر دمید... شبیواال د-

 نش؟یدیکجا د-

 یخطو که عالف نباش دمیگفتم بهت بگم که خر...ایاریدرب يقرار نشد مفتش باز گهید...آ آ-

 ؟يدیشما خر يخانم خط به نام منه چه جور-

 :رفت تو قالب نقشش عیسر یکم هول کرد ول هیخاله انتظار نداشت  انگار
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بعدا ..سند معامله کردم یداد منم درجا ب یرو مفت م شیپول الزم بود که خطو گوش نقدریگفتم که طرف ا-

 ....شهیم یحاال به اسم دخترم نباشه چ...نجایا ادیقبضا ب کنمیمو اعالم مادرس رییتغ رمیم

تونستم رنگ سرخ و  یم یحت...دمیشنیفاتحو م نیسنگ ينفسها يپشت تلفن برقرار بود صدا یسخت سکوت

قلبش  يدستش رو کیخاله هم . را هم حس کنم شدیرنگ به رنگ م تیکبود صورتشو هم که از شدت عصبان

 يجلو ویمنم گوش...لباش مرتب به خنده باز نشه یدهنش که ه يدستش هم رو کیبود از شدت استرس 

 .دیکوب یم نهیروش گرفته بودم و قلب خودم تو س

 بذارم کف دستت توییدنبالت که حق دروغگو فتمی، خانم وگرنه بدجور م وایرو بده به ه یگوش-

آقا؟  یچ یعنی:( گرد زل زد بهم و بعد گفت يخاله با چشما!..استوارو قاطعش قلبم رو انداخت کف پام يصدا

صدامو  وایه:(فاتح نگذاشت حرف خاله تموم بشه و گفت.....) اصال یهر جور راحت...هیچ ه؟دروغیچه حرف نیا

 يبعد با صدا....) م بهت برسهفقط دعا کن زودتر از سهند دست...اومدم سراغت...ییکجا دمینه؟ فهم يشنویم

 .و بعد قطع کرد....) خوام  یدختر که من فقط صالح تورو م ستین تیچرا حال:( گفت يارومتر و حزن دار

 .میو تعجب بهم زل زده بود جانیمون با ه هردو

 !! ییکجا دهیواقعا فهم یعنیناتوئه؟  نمیا ه؟یمرده چه جور ادم نیخاله،ا واجونیه-

 نه خاله از کجا بفهمه -

 رد خطو گرفته باشه دیخب شا-

راحت  التونینه خ..خطو کنترل کنه یراحت نیاجازه نداره که به ا یو هر کس ییهر جا... شهینم...نه خاله جون-

 ...نیزده که منو دق بده هم یحرف هی

ارشد ........خبر خوش خاله هی حاال:( به تن و بدنم دادم و گفتم  یخاله بلند شدم و کش و قوس ياز روبرو بعد

کار تو و ...همش درس درس:(خاله بر خالف تصورم اصال خوشحال نشد و گفت...) دانشگاه تهران قبول شدم

شما  يبرا گهید يما ارزوها!!! دیدرس بخون رزنیپ رمردیشما پ نیخوا یم یتا ک...نیحسامم شده هم ریام

 برهیمنم م ياخر عمر...هم کرده ییکارا هی...خوام واسه دکترا برم اونور آب یگه م ی؟ تازه آقا راه افتاده م!میندار

طفلک خاله پوران چقدر  يوا!!)یعروست مامان نمیا گهیم رهیگ یم یزن غربت هیالبد اونجا هم ...مملکت غربت

دستم گرفتم  خاله نشستم و دستاشو تو يبود دوباره شکوفه زد و روبرو دهیرو لبم خشک هلبخندم ک..دلش پر بودا

 ...) دیکنه خب شما نر یم تتیخاله جون اگه غربت اذ:( و گفتم

 بمونم ریبدون ام ادیمگه دلم م يوا-
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 ..دیبرگشت دیهمش سه چهارساله چشم به هم بزن دیخب باهاش بر-

 ؟یچ رهیبگ یزن خارج هیاگه خواست -

 رهینگ یکه قول بده زن اون ور آب دیدار تیرضا یکه تنها درصورت دیشرط بذار-

 فتنیم فتهیب یترگل ورگل بلوندو لخت وپت هیزندارش تا چششون به  یرانیا يمردا...تو هم دخترا يساده ا-

 !!مجرده گهیکه د ریام...میخوا یم نویدنبالش که ما ا

 ...واال ستیجور ادما ن نیاز ا گهید رمینه خاله ام-

 !کرباسن هیخاله ، که همه مردا سر و ته  حتیاز من به تو نص یجگر گوشمه ول ریام نکهیبا ا-

بعد به ....) هلند انگار دونمینم:( شد گفت یبلند م کهیخاله در حال) خواد بره؟ یحاال کجا م:( گفتم  دمویخند

منو سرگرم قصه هات  نقدریا:( و هال راه داشت ، رفت و گفت ییرایسمت آشپزخونه که از هر دو سمت به پذ

خاله جون :( دنبال خاله راه افتادم و گفتم منم...) کم بخواب هیبرو  ای نجایا ایب...ودمشکممون نب ادیکه  يکرد

 میکردم خبر قبول فیکه براتون تعر یتلخ يماجرا نهمهیخوام فکر کردم بعد ا یمعذرت م ؟يپکر شد

معلومه که از :( که گرفته بود گفت ینیریو با همون لهجه ش دیخاله به سمتم چرخ...) کنه یخوشحالتون م

 نیا نمیکن بب فیکنم تو هم تعر یم فینهار رد يبرا ییغذا هیتا من  الحا....زمیعز شمیخوشحال م تتیموفق

 یازش حساب م یلیانگار خ...کردمیلرز م یحت...داد یاسمش دلمو تکون م) ؟یمجرده راست....هیفاتح چه جور ادم

بود  دومبار  نیا)  ؟یبدبخت ایحسرت؟  گه؟یبود د یآه چ نیا:( له با تعجب گفتکه خا دمیناخواسته آه کش.بردم

 ...) بود یخستگ ياز رو...نه خاله:( گفتم یبا دستپاچگ...دمیکش یاسم فاتح آه م دنیکه با شن

 ؟يجواب منو نداد-

 شما؟ دیدیپرس یچ-

خواد پر بود از التماس و  یگفت صالحتو م یداشت بهت م یگفتم طرف چطوره؟ مجرده؟ صداش وقت-

 ه؟یحاال واقعا چه جور ادم...صداقت

 شهیبهش اعتماد کنم هم تونمیکنم نم یهر کار م کنهیم جیکاراش منو گ...دونم واقعا ینم...اره مجرده ظاهرا-

بفهمم پسرخالمه به عنوان  نکهیراستش بهتون نگفتم که تا قبل از ا....داره که منو بهت زده کنه يزیچ هی

اونم الم تا کام ..هم خبر نداشت روحممن احمق  یپسرخالمه ول دونستیکردم اون م یمند تو شرکتش کار مکار

 ....دمشید مییدوش به دوش دا یخودم تو مهمون نکهیحرف نزد تا ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

معلومه چرا :( گفتم یحوصلگ یبا ب) وا چرا؟!!!یگیراست م:( با من ومن گفت. خاله از تعجب باز مونده بود دهان

وگرنه ...گهیخودش نگه داره تا تو دسترسشون باشم د يچشما يداشته منو جلو تی،احتماال از طرف سهند مامور

حرفاشو باور  خوادیدلم م یگاه نکهیبا ا لهخا....من نبنده شیکنه اونهمه دروغم به ر یخودشو معرف تونستیم

 هی خوامیجون م وایه:( دیباره مشغول پخت و پزش شده بود پرسدو کهیخاله در حال...) نه گهیعقلم م یکنم ول

 ستینبوده و ن...نه اصال:( گفتم یمعطل یب) ست؟یتو ن یکس تو زندگ چیدخترم ه...ازت بکنم یسوال شخص

 )ونخواهد بود

 چرا نخواهد بود؟..وا-

آشفته بازار؟ تازه از  نیسط او ارمینفرو ب هی دیبا يخورده و دربو داغون چه جور چیپ یزندگ نیخاله جون با ا-

 يچه برسه برا کنهیکس و کارو اصال نگاه م یدختر ب هی يکنم، کدوم خونواده ا دایکنم؟ تازه پ دایکجا خوبشو پ

 ...رهیپسرش بگ

 هیچه حرف نیوا ا-

کس وکار، تو  یو مطلقه چه دختر ب وهیصاحب نداشته باشه حاال چه ب یزن وقت یدون یخاله شما هم خوب م-

زنها  نیهم...زننیهزار جور حرف پشتش م..شهیهم کمتر م یگربه خونگ هیجامعه ما به چشم مردم ما ارزشش از 

 ....چه برسه مردا..براش زننیتا جا داره م..کننیبه همجنس خودشون رحم نم

 ...مهیخدا کر یول...متاسفانه یگیراست م-

 !درب و داغون يبنده ها نیبا ا....دارد خدا يعجب صبر...میصبوره تا کر شتریخدا ب-

االنم که دانشگاه  ؟یکن کاریچ يخوا یادامه داره و بعدش م یفرارت تاک نیکه ا يجون فکر کرد وایه یراست-

 گوششون؟ ریز يگردیدوباره برم ؟یکن کاریچ يخوایاونوقت م...يبر دیو با يقبول شد

 دونم ینم-

واسه دانشگاهتم هفته ...کار جور کنه تا سرت گرم شه هیبرات  رمیام سپارمیم...جا بمون نیبه نظر من که هم-

 ه؟یهان خاله نظرت چ...فوقش، رفت وامد کن گهیدوروزه د یکی يا

تعارفم شده ،  يو حداقل برا کردیمنو درك م یپناه یشدم چقدر ازش ممنون شدم که ب رهیتعجب بهش خ با

 یب....شمارو دوست داشت نقدرینبود که مامانم ا خودیب:( با لبخند گفتم. نگذاشت بینص یمنو از محبت خودش ب

خوام مزاحم شما باشم و دردسرام  ینم ستمیخودم وا يخودم رو پا دیمن با یول...از محبتت یمرس...خاله يرینظ

 ...)رهیدامن شما رو بگ
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 !!دختر يد یتعارف نکردم که جوابمو با تعارف م-

 یول...ندازنیباشه چون باالخره منو به دام م یخوب دهیمدت ا یطوالن يبرا کنمیفکر نم یخاله جون ول دونمیم-

 ....فکر هیتا  دیمنو تحمل کن نیسنگ هیسا شهیمدت کوتاه اگه م هی يبرا

فعال ...یحاال چه کوتاه مدت چه طوالن يبر ییذارم جا ینم يچه نخوا يمن چه بخوا! واسه خودت یگیم یچ-

 !!هیتو کله اون چه فکر مینیبب ادیهم ب ریام يبحث نکن تا عصر گهیدهم 

 ...یخاله جون ول یمرس-

 زمیاستراحت کن تا نهار حاضرشه برو عز کمیبرو برو حاال ....یول یب یول-

******** 

بدنم ناخوداگاه از ...دادو هوار منو از جام پروند یپچ پچ و بعد مدت يچشمام خوب گرم نشده بود که صدا هنوز

 :گفت یم راهیخودش بود که داشت به خاله بدوب يصدا...دیلرز یم دیشنیکه م ییصدا

 ....وایه وایه...نجاستیا دونمیخونه را نشکستم خودت برو صداش کن م نیتا در ا-

از  خواستمیم....یلعنت نیکرده بود ا داینو پم يچه جور....عرق شده بود سیگرفته بودم و بدنم از ترس خ گوشامو

بدنم هم  يسلوال.شده بود نیکوه سنگ کیبدنم مثل  یبرسم ول یخاله طفل نیجام بلندشم و خودم برم به داد ا

 .دیشنیفاتح رو م نیقاطع و خشمگ يانگار گوش شده بود و صدا

خودت تا  رونیب ایب...دستم بهت برسه کشتمت ..واویه وایه....تو خونه ت ومدمیگفتم صداش کن تا خودم ن-

 سراغت دختره احمق  ومدمیخودم ن

 ياریپاهام ...ومدنیم رونیام به زور ب نهیاز س ییلویبود درست مثل نفسهام که با وزنه چندک نیبدنم سنگ هنوز

 یعصبان نیزا شتریتا فاتح ب رفتمیم دیبا...کرد یاونم داشت منو صدا م دمیخاله رو شن يصدا...کردینم

 تکون بخورم تونمیو نم دمیچرا چسب یول....یلعنت....نشده

 بلندشو دختر وایه...وایه وایه-

 ....فاتح بود..لبام به لرزش افتاده بود... دمیپر

بدنت ....یعرق سیبه دست و صورتت بزن خاله ، خ یآب هیبلند شو ... يکرد یناله م يدیخاله جون خواب بد د-

 زمیلرزه بلند شو عز یچرا م
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چقدر ...بودم بیخودم غر ينگاه کردم چقدر برا ییروشو نهیبه آ...ییبدن لرزان خودمو انداختم تو دستشو با

 یاز فاتح م نقدریمن ا یعنی...وحشت زده يچونه لرزان و چشمها نیبه خصوص با ا ومدمیبه نظر م فیالغرو نح

 .رفتم رونیبه صورتم زدم و ب یآب!!دمیترس یم اوشیاز سهند و س ای!! دمیترس

******* 

 میبگرد میدنبالمون بر ادیداره م میزنگ زد گفت حاضرباش ریجون ام وایه زمیعز-

 ...من که حاضرم ...باشه خاله جون -

 میو همراه هم به راه افتاد دیرس ریبعد ام قهیدق چند

 مهمونمونو؟ میخب کجا ببر-

شما ...اووو:( گفت ریبزنم ام یتا خواستم حرف...)  میبعد بر میکن دیکم خر هیاول براش  میبر:( گفت عیسر خاله

:( و گفت دیحرفش پر ونیخاله م نباریا....) ستیاگه واجب ن....که ستین قهیدق ستیربع ب هی دتونیخانما خر

 دیخر مون کن خودمون ادهیبهمن ، پ 22 ابونیخ رمارو بب:( و گفت دیکش يرا به کنار ریبعد ام...) واجبه واجبه

 دتونیهفته، تا شما خر کیمامان جان االن ساعت نزد:( کرد و گفت یاخم ریام...) میکن یخبرت م میکه کرد

شام خوشمزه براتون  هیگردم خونه  یو خودم برم ذارمیتموم بشه ساعت از ده هم گذشته، پس منم شمارو م

 )چطوره؟...دیکنم تا برگرد یدرست م

 !دیجد يخبرا یبرات داره کل وایحرف هست که ه یکل....قربون شازده خودم برم يآ-

 زد باال میکه هورمون فضول دیپس زودتر برگرد-

 ....میشیم ادهیپاساژ نگه دار پ نیا يجلو نیدستت درد نکنه هم..خب -

******* 

بود و  دیخر جانیه ها پراز هخاله مثل بچ نکهیشدم با ا یم دهیمغازه به اون مغازه کش نیخاله از ا دنبال

دلشوره ...اصال دل و دماغشو نداشتم ....نبودم  دیمن اصال تو فاز خر د،یخریخودش م يبرا يزیهم چ یهرازگاه

 یکردم و با بدخلق یمغازه ها نگاه م نیتریبه و یحوصلگ یبا ب.رهیذاشت دلم آروم بگ یداشتم که نم یبیعج

 يخواست کله آدمها یدلم م دمیکش یکردند ، تو دلم خط و نشون م ینگاهم م رهیکه خ ییفروشنده ها يبرا

 یخودشون رو هم به گند م يکردند ، تا شعاع چندمتر یببرم که نه تنها خودشونو آلوده م خیتا ب خیرا ب يگاریس

 زرت زرت ینذاشتن که ، ه یسالم و احوالپرس يبوقو برا ارویدارند بوق نزن  یاه اه مردم چه اعصاب.دندیکش

 !!! يدار کیهم سالم وعل ابونیالحمداله که با کل خ! روش  يذاریدستتو م
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 تو جوب فتهیبود ب کینزد ریخانم دست بچه تو بگ يوا يوا-

 نمیبب نجایا ایب ینش لیبچه ذل...اوا-

 دیمراقب باش شتریب دیشما با زننیحرفا نم نیخانم به بچه سه ساله که از ا-

 باشه؟ يا گهیامر د...چشم ننه بزرگ-

مش شده  يتمام موها ریخواست با ناخنگ یدلم م...میبدهکارم شد ایخدا يوا...زل زده بود تو چشمام ییپررو با

 ينکنم و تا حدود یخال کهیزن نیو آشوب دلمو سر ا یحوصلگ یرفتم که ب یداشتم با خودم کلنجار م!!!شو بکنم

 :ختاندا نیتو گوشم طن غوشیج غیج يموفق شده بودم که دوباره تن صدا

 !! ي، لــله بچه ها شد یچرخیم ابونیاجاقت کوره حتما که ول ول تو خ ای يدیترش ای-

 يبزنم که دستها یو زل زدن به صحنه روبروشون، خواستم حرف ستادنیهم از حرکت ا ياون عده ا يباصدا

 :تو گوشم نشست تهیاون افر يسر دراز داشت چون دوباره صدا هیانگار قض یکشوند ول یخاله منو به طرف

 ...واسه من ادم شده فکر کرده! یغربت کهیزن...گهیحرف حق جواب نداره د-

با تمسخر بهش زل  کهیزنه قرار گرفتم و در حال يخودمو از دست خاله رها کردم و روبرو يچه جور دمینفهم

 یدونیم! مثل تو داره  ینزاکت یمثل دخترت، که مادر ب ینینازن فیح:( گفتم یبلند و محکم يزده بود ،با صدا

 يبودم که با تنه مردم افتاده بود تو هبدبخت اگه دست دخترتو نگرفت...محافظ بودن یعنی؟یچ یعنیمادر بودن 

!) به بچه ت برس ياریمردمو درب يو چشم پسرا یو اونور بچرخون نوریسرتو مثل ماهواره ا نکهیا يبه جا! جوب

که تعادلم را ازدست  یشونه هام نشست و همزمان در حال يتو یمو خواستم از مقابلش رد بشم که ضربه محک

 یکه دست شدمیم نیداشتم نقش زم!) ب..خ کهیزن ارمیچشماتو در م:( دم که گفتیاونو شن غیج يداده بودم صدا

و سخت بود که داغ شده  نیسنگ میکه خورده بودم آنقدر برا يبودم و ضربه ا دهیکه شن یحرف.مرا نگه داشت 

 ياز انرژ دزن مقابلم ظاهرا پر بو یول. نداشتم  یحرکت يارایسراسر وجودم خشم شده بود اما  نکهیبودم و با ا

صورتم چنگ بندازه که  يشده بود و با خشم به طرفم اومد و خواست تو یکه حاال به شدت جنبش یلیپتانس

 کی، دوباره به کمکم اومد و با  هیلحظه اصال برام مهم نبود ک گاه من شده بود و تو اون هیکه تک یهمون دست

نازش که  يدختر کوچولو. افتاد  نیزم يخورد و رو ییزن تلو تلو.ضربه محکم به شونه زن ، اونو از من دور کرد

بلند  ؟یخوب.. یمامان:( کرد گفت ینازش م کهیو در حال دیچشماش پر از اشک بود با عجله به سمت مادرش دو

شده  نیگذشته چقدر خشمگ قیرفت دقا ادمیکال  کهیاون دختر به طور يدلم کباب شد برا يوا) دهیو من ترسش

زن  يبازو ری، ز شدمیخم م هیمتعجب اون و بق يدر مقابل چشمها کهیزن رفتم و درحال سمتبه  اریاخت یبودم ب
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حال مامان خوبه  نیخاله ، بب زینترس عز:( را گرفتم و بلندش کردم و در همانحال به اون دختر کوچولو گفتم

تکوند و  یخودشو م کهیشدم زن با من و من در حال رهیگرد شده زن خ يو به چشمها) مگه نه مامانش؟...خوبه

:( دوباره رو به زن نگاه کردم و گفتم) نیبم ببدخترم خو..دخ...ره..آ..آره :( کرد گفت یدست دخترش را نوازش م

 سیچهره ترسون و خ دنیزن با د) یبخند مامان...نکنه هیاصال گر گهیمامانش حاال بخنده تا خوشگل خانومش د

نشده که منو خاله  يزیچ...تو هم بخند عسل مامان:( و دخترشو بغل کرد و گفت دیخند یمعطل یدخترش ب

و با ناز سرشو تو گردن مادرش  دیباالخره اون ناناز کوچولو خند) قشنگ مامان شما بخند...میکرد یم یشوخ

با ... ریما هم جوگ!!! دفعه شروع کردن به دست زدن هی دنیدیکه انگار صحنه تئاتر م کاریب تیجمع. کرد یمخف

 !!نخود نخود هر که رود خانه خود میدهم دست دا

 !میدید يچه تئاتر دهینخر طیبل-

انگار تک .کرد یپمپاژ نم گهیقلبم هم انگار د!!.پام خاموش شد يلحظه احساس کردم تمام عصبها کی يبرا

گذشته دوباره تو ذهنم  قیدقا......شدن یبودن که حاال تک به تک داشتن خاموش م یتک سلوالم چراغ روشن

 چطور؟..نجایا.حاال...حاال....اون زنو از من دور کرد فتمیمنو نگه داشت تا ن...اکران شد

  وا؟یحالت خوبه ه-

 .هنوز توان تکلم نداشتم...فرستادم و به سمت صدا برگشتم رونینفس حبس شده ام را ب یسخت به

اگه معرکه ! خودت  لهیخدا کمکم کرد اونم به وس..سرعت نینه به ا یکنم ول داتیکردم بتونم زود پ یفکر م-

 ؟يدیکه ند یبیحاال حالت خوبه؟ آس...کنم داتیپ یراحت نیمحال بود به ا يراه ننداخته بود

خفه ش معلوم بود داره خودشو کنترل  يزد، از صدا یفاتح دودو م روزیو پ نیخشمگ يچشمها يتو چشمهام

 ...الوقوعشو نه به خودش زهر کنه نه به من بیقر يروزیپ نیکنه تا ا یم

چه :( شد ، گفتم یم دهیکه به زحمت شن ییطاقت فرسا لبهام از هم جدا شد و با صدا هیبعد از چند ثان باالخره

 )؟يجور

چرا خشکت  میبر ایجون ، خاله ، ب وایه:( دو نفره مارو شکست نیخاله جو سنگ يجوابم را بده که صدا خواست

وا چرا مثل مجسمه ....میتا تابلو تر نشد میبدو بر...بزنن دیکنار تورو د ستنیدوست دارن وا کاریزده هنوز مردم ب

 .شد میروبرو نو متوجه مرد جوا دیکردم چرخ یکه نگاه م یسمت به....) خشک

قصد  يشاهرود نیریکردن و با لهجه ش يداریجون رو خر وایه یکه خط و گوش دیباش یهمون خانم دیشما با-

 !!!داشتن منو دك کنن
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 !!خکوبینوبت خاله بود که شوکه بشه و سرجاش م حاال

 !!يشاهرود نیریلهجه ش-

سرکار خانم  قایدق:( که کنار لبش بود ، گفت يفاتح با حفظ همون لبخند قهرمانانه ا ومد،یاز ته چاه در م صدام

 نجارویخب لهجه ا یلیگذروندم و خ نجایاطراف ا ي، من طرحمو تو روستاها یاز خوش شانس!ییمهندس صدرا

 ....)شناسمیم

فقط به چهره فاتح . شده بودم خیپام م ریز نیه زمب یواقع يحرف زدن نداشتم توان حرکت نداشتم به معنا توان

 .نشست یتمام سلول هام م يبودم تمام بدنم گوش بود و هر حرفش رو رهیخ

 ... میش نیسوار ماش میبر ایب-

 نیاز شتریتا ب دیاریب فیخاله خانوم شما هم تشر:( و ادامه داد دیکش یمرا گرفت و به سمت يبازو ریهمزمان ز و

 )میتابلو نشد

 یتونه سرنوشت آدمارو اونطور که تو م ینم یسیداستان نو چیه! يتو فوق العاده ا ایخدا...مسخ بودم  هنوز

 هی.... نیمادر خشمگ هی...آب يجو هی...دختر کوچولو  هی..لهجه ساده هی!...سهی، بنو يدیو بهم ربط م یسینو

مناسب  يو قراردادن فاتح در جا....تو  ستو خوا....فاتح قیدق يو چشمها اریو ذهن هوش...و...لیدل یمعرکه ب

پس چرا ....بوده حتما نیحکمت تو ا....تمام شد! راحت تر از آب خوردن...شدم دایو من پ....و باز هم خواست تو...

فاتح  يچشمها يرو یخواست یاگه تو نم نکهیزنم؟ مگه نه ا ی؟ چرا هنوزم دارم دست و پا م!جنگم یدارم م

 نیحکمت تو ا یخودم رقم بزنم ول اریمن تالشمو کردم تا سرنوشتمو به اخت!!  دیدینم نوو م یانداخت یپرده م

 .نبوده حتما

خواستم به سهند و فاتح نشون بدم فروکش  یکه در پس فرارم م ییها ییتمام اون قدرت نما..فروکش کرد ....

فکرم  یحت...شدم  یانگار داشتم سر م..شده بود  خیبدنم ...لحظه منو خلع سالح کرده بودند کی يانگار تو...کرد

 یم...داد یاز خودم منو به سمت فاتح هل م رفرات ییروین هی...مبارزه نداشتم يبرا یلیتما...هم سر شده بود

 ....خواست که با او باشم

 خواد دختر مارو بدبخت کنه یکه م دیهست یپس شما همون جوون-

نشسته بودم و دست  نیماش يجلو یصندل يرو. آورد رونیدم بتوزانه خاله منو از خلسه و خلوت خو نهیک يصدا

 ......کنم ینترس فرار نم...کرد یم ینیمچ دستم سنگ يفاتح رو
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 وایمنم قصدم بدبخت کردن ه..دونه  یم وایخود ه ارویاضافه بدم دونستن حیشما توض يبرا نمیب ینم یلیدل-

 ستین

تو  ایکابوس شما لعنت..دختر نمونده نیاز دست شماها گوشت به تن ا! دنبال دختر مردم  يپس چرا دوره افتاد-

 ...شده از ترس شماها تیم نیع نیرنگ و روشو بب....ستیخوابم ول کنش ن

 یآنکه عصبان یفاتح ب) یبکن یخواست یمگه من مرده باشم بذارم هر غلط:( اضافه کرد يبلندتر يبا صدا بعد

 فتهیبدتر ن يکنم تا دست ادمها یدارم حفظش م....ندارم  وارویمن قصد آزار ه:( گفت یمیبشه با لحن مال

 ...)نیهم

دستشم که ...نیرنگشو بب...ادیاز ترس صداش در نم دهیتورو د یکه دختره از وقت نهیواسه هم! آره جون خودت-

 ....خهیچه  نیفرار نکنه بب يدیالحمدال سفت چسب

....) نترس من ...زمیحالت خوبه عز...نگاه تورو خدا:(گونه م و ادامه داد يهمزمان خودش دستشو گذاشت رو و

 نقدری؟ حالت خوبه؟ من ا!چت شده تو :( و گفت دینگه داشت و به سمتم چرخ يرا گوشه ا نیفاتح با عجله ماش

خودم  فیضع يصدا!!! ...)هستم؟ همون تیمن همون هم دانشگاه گه؟ید ادتهیپسر خاله تم ..من وا؟یترسناکم ه

 ....) خوبم....دونم یم:(  دمیرا شن

 ... نهییفشارش پا دیخاله خانم مراقبش باش...رمیبرات بگ وهیآب م هیجا باش تا  نیهم-

دنبالمون  ادیسر راه ب زنمیزنگ م ریبه ام...وایه نییبپر پا:( خاله بالفاصله گفت....شد ادهیپ نیبا عجله از ماش و

کرد منو بکشه  یشو در سمت منو باز کرد و دست انداخت دور من و سع ادهیپ عیو خودش سر) ومدهیبجنب تا ن

 ...)ومدهیجون بجنب تا ن وایه:( و در همانحال گفت نییپا

 ....تونم ینم...نداره دهیخاله فا-

 ...میتونم ندار ینم-

 ...خاله بدنم حس نداره-

 :کرد خکوبیفاتح اونو م نیخشمگ يبود که صدا دهیکش رونیبه ب یصندل يمنو از رو ایتقرب خاله

 !!!ستیحالش خوش ن دینیب ینم-

:( دهنم گرفت و گفت يرو جلو وهیآب م وانیجابجا بشم و ل میصندل يزد و کمک کرد رو يخاله رو به کنار و

 !)سرکار خانوم دیسوار ش:(رو به خاله گفت ظیو بعد با غ) وایکم بخور ه هی
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نگران  نقدریتا حاال چندبار از من فرار کرده ، ا وایه نکهیبا ا:(گفت تیبزنه که فاتح با عصبان یخواست حرف خاله

 یخواه ریخ يشما که ادعا....جز بهبود حالش ،فکر نکردم و اونوقت شما يا گهید زیچ چیحالش بودم که به ه

 ایحاال من دشمنم :( زد و گفت  يپوزخند..) ...رونیب شیدیکش یم نیاز ماش یتوجه به حالش داشت یب دیدار

حواسم به حالش  نقدریا یول...راحت باشه  المیبزنم تا خ نویماش يقفل مرکز زیتونستم قبل هر چ یدوست؟؟؟م

سکوت کرد و بعد  یخاله انگار شرمنده شده بود چون مدت....)بازم فرار کنه دیشا دیبود که به فکرم هم نرس

هم  یلیخ.آره...واجونیاز ه ریغ...میمهمون دار...خونه  میایم میجان ما دار ریام:( ترو گرفت و گف يشماره ا

 .شد نیو آروم سوار ماش) فعال.....باشه....میاومد.. میگرسنه ا

 وا؟یه يبهتر-

 بهترم...-

 فتمیرو تا ته بخور تا راه ب وهیاون آب م-

 وایه دیببخش:( و بعد رو به من کرد وگفت..)..فاتح يآقا دییامشب مهمون ما:( سکوتش را شکست و گفت خاله

 نقدریازت گرفته ا شویکه خوابو آسا یادم دنیاز د...نگرانت بودم که حواسم به حالت نبود خاله نقدریا...جون

 نکهیو اخمهاشو تو هم کرد و بعد از ا تخاله را گرف يفاتح متلک حرفها)خاله جون دیببخش....شوکه شدم که 

من خاله جواب  يبه جا) تهران میبرگرد دیبا:(م شروع به حرکت کرد و در همانحال گفتام رو خورد وهیآب م

فاتح با ) از کنارمون تکون بخوره میذار ینم رینخواد منو ام وایتا ه یول يایبه نظر م یجوون خوب نکهیبا ا:(داد

خودشم  وایه یول رهیقابل تقد وایبه ه رخانیمحبت شما و همسرتون ام:( داد وابج شیشگیهمون متانت هم

به من انداخت و  ینگاه میبعد ن) با من برگرده  نکهینداره جز ا يتونه فرار کنه و چاره ا یدونه که تا ابد نم یم

تعجب داشت ادامه  يکه جا ینیبعد با لحن غمگ......) به شما سر بزنه ادیتونه ب یهر وقت بخواد م وایه:( گفت

از شر سهندها در  شهیهم يبه من اعتماد کنه تا برا دیفعال با یکنه ول یاگه خواست با شما زندگ یو حت:( داد

خاله با عجله حرفشو قطع .....) صب افردایحاال امشب ...گرده یخاطر با من به تهران برم نیبه هم..امان بمونه

 ....)امشب که محاله:( کرد و گفت

 !!لیدل هی اریب لیدل هیبهت اعتماد کنم؟؟؟؟ فقط  دیچرا با-

 نیدونم هم یخودمو نسبت به تنها دختر خالم مسئول م...وقته مراقبتم یلیچون من خ-

 !!!يقانع کننده ا لیچه دل-
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چه با  يخوام تورو قانع کنم که برگرد یفعال م...کنم یفعال قصد ندارم تورو قانع کنم که چرا فالن و بهمان م-

 وایانتخاب با خودته ه...لحن خوش چه با زور

 یچرا با من روراست حرف نم:(منم دوباره به خودم جرات دادم و گفتم. محکم و قاطع شده بود صداش دوباره

بعد با لحن تمسخر ) ؟!ینکنه تو بابالنگ دراز من! ياریدون رو درب یهمه چ يآدما يادا يخوا یم یتا ک! یزن

!! يشد دهیگداگودوله ترش نیعاشق ا هنکن:( گرفت تا اونو ، اضافه کردم یخودمو به سخره م شتریکه ب يزیآم

 !)کنم یراحت تر کاراتو باور م ياونجور....خب بهم بگو

کرد با کله  یاگه دستشو حفاظ بدنم و داشبورد نم کهیترمز زد به طور يفرمان را چرخوند و با شتاب رو ناگهان

به جلو و عقب پرت شد و داد  يمتر یخاله طفلکم س....کمربند هنوز فرهنگ ما نشده واال....شهیش يرفتم تو یم

از نگاهش ..چشمهام زل زد  يتو یلحظات و دیتوجه به حرف او ، به سمتم چرخ یفاتح ب!!!) چه وضعشه:( زد

از .....دمید ینافذو م يچشمها نیبود انگار بار اول بود که ا بیرنگ نگاهش خاص و غر....خوندم ینم یچیه

بار !!! ( .....گفت به من ؟ یچ..ا.....) دهیترش يخانم کوچولو گوش کن:(بهم چفت شده اش گفت يدندونها يال

 دهیاگه بهت آرامش م..آره !!!!....يریگ یو احساساتمو به مسخره م تیلحن ، منو و شخص نیآخرت باشه که با ا

دوسر  ياژدها هیدنده رو از چنگال  هیدختر احمق و خودسر و  هیهستم که داره  يفرض کن من بابالنگ دراز

بهت  یوقت.... ستمیباشم نامرد ن يمن هر خر....دهیدختره هم هست ، نجات م ییبدجور دنبالشه ، اتفاقا داکه 

و تمسخر  هیبا کنا يو دوست دار یفهم یحاال اگه خودت نم...هواتو دارم همه جوره یعنیگفتم بهم اعتماد کن 

و  رمیبگ یروندو پ نیهم شمیمجبور م نصورتیدر ا یعنی...کنه یفرق م هیهم منو، قض یکن شخندیهم خودتو ر

برات  زویتونم همه چ ینم یلیبه دال گمیدارم م آخربار  يبرا وایه....در مورد کارام ندم یحیتوض چیه گهید

بچه گانت کارو  يفرارها نیپس بهم اعتماد کن و با ا...و بعد من یکنیکنم چون در درجه اول تو ضرر م فیتعر

سهم هنگفته که  نیا نقدریصدهزاربار گفتم ا...یاز دست سهندها خالص بشبذار کمک کنم ...سخت تر نکن

زمزمه  یرو به حرکت درآورد و به آروم نیو ماش دیکش یقیبعد نفس عم...) گذره ینم شعنوان از چیبه ه ییدا

 ) ......با هم... میفتیآخر شب راه م:( کرد

******* 

خاله به بهانه اماده کردن ...چرا دمیفهمیرو م ریام...خورد یو فرزام فاتح مرتب به هم گره م ریخصمانه ام نگاه

هم تو جبهه من بود پس  ریگفته بود و حاال ام زویهمه چ ریکنار گوش ام دیشام ، تو آشپزخونه ، مختصر مف

احساس  ریام دنیورود با د فقط در بدو ؟یچ حفات یول...فاتح برنداره يبود که نگاه خصمانه شو از رو یعیطب
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که  ریام ریفکر کردم ام!!!  نهیا ریام:( دیغر يخفه ا يفک چفت شده ، با صدا ونیکردم فکش قفل شد و از م

 .برنداشت که نداشت ریام ياز رو نشویو از اون به بعد ذره ب!!! ) رشهی، شوهر پ گهیم

 !یدکتر شکارچ يآقا دینوش جان کن-

خواست  یلحظه ناراحت شدم انگار دلم نم کی يبرا یدونم چرا ول یپر از عداوت و تمسخر بود نم ریام لحن

دست :( کار سرجاش نشوند يرا همون ابتدا ریپر صالبت فاتح، ام یول نیلحن مت...به فاتح متلک بگه یکس

:( و رو به خاله گفتشد  بلند زیو بعد از پشت م!) برازنده شماست جناب مهندس ییپخت شماست؟ چقدر کدبانو

 نیتو ماش...شامتو بخور:( بعد رو به من گفت...) ما، يوایه يبرا دیبود یممنون که پناهگاه امن و مطمئن یلیخ

 یحت يآنکه منتظر یب عیسر) . خداحافظ...ممنون تونییرایاز پذ:( گفت ریو دوباره رو به خاله و ام.....) منتظرتم

 .رج شداش باشد از خانه خا یپاسخ خداحافظ

 !!یعنی يبرگرد اروی نیبا ا يخوایتو م-

لقمه  هیطفلک ....جان آروم مادر ریام:( بدم خاله گفت یبتونم جواب نکهیچشمام زل زده بود و قبل از ا يتو ریام

 وایبذار ه:( خاله ادامه داد. احساس کردم موضع خاله عوض شده!! ؟؟ طفلــــــک!!!جانم....) غذا هم نخورد

فرار  شهیکه واسه هم شهینم گهیراست هم م....که ستین بهیپسرخالشه غر...رهیبگ میتصم شیزندگ يخودش برا

آدم  چکدومیمادرش که ه فهیقوم و طا!! مامان؟ یگیم یچ:( و گفت دیبه سمت مادرش چرخ یشاک ریام.....) کنه

 ! ...)افتاده دنبالش يچه جور شییدا ینیب ینم! ستنین

 ...مکش کنه کهخواد ک یفاتح م....ریام-

به دادش  گهیخواد د یم یبره ک وایه!!! کاسه نباشه هیتو  شرفشیب ییاز کجا معلوم دستش با اون دا-

 ؟ هان مامان؟!فتهیدام بدتر ب هیکنه اگه تو  کاریچ...برسه

 ...لهینه مکر و ح دمیپسر فقط صداقت د نیا يمن تو چشمها ستین نطوریا...نه پسرم-

 !دیپندار شیخو شیهمه رو به ک دیاز بس شما خوب-

به فاتح اعتماد کنم و دل به  دیبا ایندارم  يبهر حال من چاره ا:( گفتم ریو رو به ام دمیصحبتشون پر ونیم

خودمو بسپارم دست سهند که معلومه اوضاعم  ای دهیبرام د یهست و چه خواب یچ دونمیبدم که نم ينقشه ا

اگه ازدواج :( صورتم چرخوند و گفت يرونگاهشو  یبا نگران ریام) هتره؟کدوم ب....فرار کنم شهیهم ای شهیم یچ

 ياگه متاهل هم بود یسهند صراحتا بهم گفت حت:( زدم و گفتم يپوزخند....)  گهیکه د ؟اونوقتیچ یکن

 !)یکن تیازش شکا یتون یم:( با بهت گفت ریام!) حهیوق نقدریا....گرفتم یطالقتو از شوهرت م
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 است دهیفا یب...برد شیاز پ يکار تیکه بشه با شکا نهیگنده تر از یلیخ یآره ول-

 !يبر یفتیلندهور راه ب نیبا ا یکن کاریچ يخوا یپس م! یلعنت-

حالت منو از  نیانگار خاله ا کهیبه طور شدمیناخوداگاه ناراحت م بردیکه راجع به فاتح به کار م يبد يواژه ها از

راجع به پسرخاله  ينرم تر صحبت کن دار یپسرم کم:( گفت يبا لحن تذکر دهنده ا ریچهره م خوندو رو به ام

 اروی نیمن از ا:( پا داشت هی ریمرغ ام یول....)  واستیباشه از گوشت و خون ه یهرچ یزن یحرف م واجونیه

ولش کن ..مردك ...مردك ...مردك .. ستیدست خودم ن...مراعاتشو کنم يچه جور ادیخوشم نم

فقط  هیکاف يهر وقت تو دردسر افتاد یول ذارمیبه رفتنه بهش احترام م متیبهر حال اگه تصم واجونیه.....اصال

کردن شمارش و بعد  ویاز کنار دستم برداشت و شروع کرد به س مویبعد گوش...) دو سوته اونجام يبنداز سیم هی

چه  ومدیازت خوشم نم يبچه بوداون موقع ها :( خودش و در همانحال گفت یانداخت رو گوش سیم هیهم 

 وبشر نیخداروشکر باالخره بعد چند ساعت خنده ا....دیخند طنتیو بعد با ش) شمارتم داشته باشم  نکهیبرسه به ا

 !میدید

 کردم برات ویخوشگله س یبه اسمِ حام ایب-

 !!یچ-

 !!مگه؟ يشک دار میبه خوشگل-

 ....بابا اسم خودتو بذا یعنی...نه-

اگه تا  یحت...باشه من هستم ادتی شهیکردم که هم ویس ينجوریمخصوصا ا...بودنم اصال شک نکن یبه حام-

 .....از حاال به بعد هستم با تمام قدرت..يدیهات عذاب کش ییحاال نبودم و توو تنها

خودمو جمع و جور کردم و  عیسر یچشمام پر از اشک شد ول يلحظه ا يکه برا نقدریمحزون شده بود ا صداش

 ....) .هاتون تیممنون بابت تمام حما:( شدم ، گفتم یبلند م زیاز پشت م کهیدر حال

نگاه مادرانه خاله ،رگ برجسته ...دو طرف بود یپر از ترس و دلهره و نگران ینبود ول يزیاشک برانگ یخداحافظ

من تنها  یعنیشد ، همه وهمه  ختهیکه پشت سرم ر یرد شدم و کاسه آب رشیکه از ز یو قران ریام رتیغ

 .همراه فاتح رفتم..و رفتم ...توکل به خدا ...نبودم

******* 

 گمیم کیبهت تبر-
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با همون ) ارشدت یقبول:( زد و گفت يلبخند) ؟یبابت چ:( گرفتم و به فاتح گفتم رونیحوصله نگاهمو از ب یب

 ) شما؟ یدون یاز کجا م:( گفتم یحوصلگ یب

خوشحال شدم  یلیخ..دمیرا د جهیاسنامه ت هم داشتم راحت نتو شن یمشخصات شماره مل تیرفتم تو سا-

 برات

 سهندا شیپ دیگرد یدست پر برم دیکه دار دیخودتون خوشحال باش يبرا-

 ..رو به دام انداختم يزپایغزال گر هی....چرا نباشم ...اونکه خوشحال هستم -

. نمی، بب شدیپوزخند هم م هیشب یگاه اون لبخند قهرمانانه رو که نیاز شتریخواست ب یدلم نم!! هیکر مردك

 .رومو برگردوندم عیسر

 وا؟یه يزل زد یجاده به چ نیظلمات ا يتو-

 به ظلمات ت ت -

 اد؟یاون خوشت م یاز چ-

حرفم  ونیم.....) چون...دور و برمه يآدما هیچون شب...مهیزندگ هیچون شب ادیاز ظلمات خوشم م:( حرص گفتم  با

از سوالش جا خوردم که دوباره به سمتش  نقدریا) اد؟یخوشت م ریام یمنظورم ظلمات نبود ، از چ:( و گفت دیپر

 )ه؟یمنظورت چ ر؟یام ؟یچ:( برگشتم

 ينطوریتو هم هم... یانکار کن یتون یتعلق خاطرش به خودتو که نم....کرد  یپاره م قهیبرات چاك  یلیخ-

 ...حتما

به شما چه اصال؟ :( با حرص گفتم!! نزاکت یمردك ب!! خرخره ش يبپرم رو خواست جفت پا یکه دلم م يوا

دادم  یمحکم فشارش م نقدریدستهامو مشت کرده بودم و ا!) شک نکن...همه کارت:( با متانت گفت) ؟یچکارم

 ییداشت تو به کاربردن واژه ها یچه مهارت...دهیبلندم ، گوشت دستمو خراش م يکردم ناخنها یکه احساس م

 .کرد یم کیستریکه آدمو ه

 اد؟یچرا از اون پسره زاغ و بور خوشت م ینگفت-

هر  شدیم یعصبان یشده بودم که وقت یبچه دبستان کیمثل  قایدق!) نداره یربط یبه کس:( حرص گفتم با

 یچ هگیمستاصل مونده بودم که د!! ) ؟يدیفهم:( ادامه دادم....کرد یجا نثار طرفش م یبلد بود به جا و ب یفحش

بود که به شدت به تکاپو افتاده بود به  امنفس ه نیلبهام ا يبه جا...شهیمثل هم اوردمیتو دعوا کم م...بگم دیبا

 .دمیشنیخودمو م یتند و عصب ينفسها يصدا کهیطور
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 زه؟یخاطرش عز یلیپس خ-

 .....پسر خالمــ...آره..آره-

 ....اونم پسرخالم بود!! بود پس؟ یفرزام فاتح چ....خواستم بگم ؟ پسرخالمه یم یچ

چشمهامو ...) زمیبرات عز لیدل یباشم که منم ب دواریپس ام زه؟یچون پسرخالته برات عز:( گفت يپوزخند با

ساعت  6قصد نداشتم تمام !  فمیتونستم گوشهام هم قفل و بست بزنم ، ببندمش بندازمش ته ک یبستم کاش م

خوام بخوابم لطفا  یم:( و گفتم  دمیکش قیچند تا نفس عم.ونماعصاب بگذر شیرا با حرص و فرسا ریمس

دو  نیاون منم که با احتساب ا ادیخوابش ب یبله ؟ خواب؟ اگه قرار باشه کس:( با عجله گفت....) مزاحمم نشو

به  نکهیبعد بدون ا!...) یجناب عال يایکنم اونم فقط به خاطر بچه باز یم یکله رانندگ هیساعته دارم  8ساعت 

شد و در  ادهیپ عیو سر...) چرت بخوابم هیمنم ....زحمت روندن با شما ایب:( بده زد کنار و گفت یمن مهلت پاسخ

 .سمت منو باز کرد

 بفرما اون سمت!...الحمدال يکه دار نامهیگواه-

 !ییعجب آدم پررو!! کنم یرانندگ یکرد نصفه شب یمنو مجبور م يجد يجد داشت

 ...میکن یبا دنده اوتومات رانندگ میستیما گداگودوله ها بلد ن-

 يچونه م وصورتمو باال گرفت که برا ریصورتم خم شد و چنان با حرص دستشو گذاشت ز يرو عیسر چنان

 دیصورت متعجب من پاش ينگاهش بود ، همه را رو يشماتت تو یهر چ.دمیاز ترس خودم عقب کش يلحظه ا

. 

 يکه گفته برا یاون سهند المصب هر مفت...یکن یخودت استفاده مالفاظو در مورد  نیبار آخرت باشه ا وایه-

هرچند گدا بودن هم نقطه ...تکرار نکن گهیپس د...هم ارزش نداره يزیکه پش....گفته  شیشیخنک کردن دل آت

 !ادیضعف به حساب نم

، جبهه مو حفظ  به خودم مسلط شدم نکهیگفته و بعداز ا یتا بفهمم چ دیاندازه دو سه تا پلک زدن طول کش به

و ) ؟؟ !يدیفهم "بار آخرت باشه وایه" یگیبه من م یشما هم بار آخرت باشه که سر هر کوفت:( کردم و گفتم 

فاتح هم کنارم !! دورتر از دسترس او یفرار کردم به سمت کم دمیخودمو کشوندم سمت راننده شا تیبا عصبان

نداشته باش فقط آروم و  یچیبه ه يکار گهیدنده رو از همون کنار بذار رو اوتومات و د:( گفت ظینشست و با غ

 ).خوام بخوابم مزاحمم نشو یم:( بعد با لحن خودم هم گفت) بکن تویسرعت مجاز رانندگ ریز

****** 
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 ....نکنه خوابش برده ن؟یچه مرگشه ا....وانهید-

تو اون برهوت بود ،  يرعادیغ يراژهایکه در حال و یرنگ یمشک يمایکردم سرعتمو کمتر کنم تا ماکس یسع

 یداشت چون اونهم سرعتشو کم کرد و حت یمشکل هی....بود لهیانگار طرف بدجور پ یول...ازمون بزنه جلو 

کم کنم تا نزنم  نویسرعت ماش یمنم مجبور شدم با ترمز ناگهان کهیترمز ، طور يزد رو یناگهان

کم  هی میایراننده زنه گفته براش قروفر ب دهیکه د هیابونیمزاحم خ هی گهیمعلومه د...مرگشهچه ....یول......بهش

 !مردها يجامعه که اعصاب زنها شده شهرباز نیلعنت به ا...میبخند

 یو قالش م دمیکش یمعکوس براش م هیبود  یاگه دنده معمول یکار کنم ول يدونستم با اوتومات چه جور ینم

و در همانحال که با  رمیکردم ازش فاصله بگ یاز حد مجاز کردم و سع ادتریسرعتمو ز نحالیبا ا....گذاشتم

و پامو  دی، رنگم پر نیتو ماش لبد شک بتیبد ه يچهارتا مرد غول نما دنیگذشتم از د یسرعت از کنارش م

و  نهیاروشکر جاده دوالخد.ما اومد نیکرد و شونه به شونه ماش شتریاونم سرعتشو ب....گاز فشار دادم يرو شتریب

 ينرونها ریمس ياون مردها داشت کم کم رو هیساکت و خلوت بود چهره خندون و کر بیعج یبود ول کطرفهی

 یکردم قلبم داره تندتر م یکردم احساس م یم یو سست یذاشت کم کم احساس کرخت یم ریپاها و دستام تاث

 يوا...متوقف بشه  نمونیرکدن که ماش یم يکار یکیاگه تو اون تار....لرزه یجونم م یب يزنه و دستا

به  يا قهیآبرو جمع کرده بودم دو دق زیر زیر یهر چ! منم ول معطل...ومدیفاتح از پس اونا برنم..وحشتناك بود 

 نویتونستم ماش یمن نم زدنیضربه م نیکردنو به ماش یاگه فرمونو کج م....قلبم اومده تو حلقم....رفت یم افن

بلند :( نه چندان کوچولو خوابش برده بود گفتم يخرس کوچولو هیبا حرص رو به فاتح که مثل ...کنترل کنم

نشست  یم یصندل يصاف رو کهیو در حال دچشماشو باز کر یکی یکی نهیبا طمان!!!) دکتر يآقا...با توام....دیش

 يافتاد که با لبخندها مونیکنار يمایهنوز حرفش تموم نشده بود که نگاهش به ماکس...) دیرس ه؟یچ:( گفت

 ...دخترکششون با ما کورس گذاشته بودن

 !!گنیم یچ ایلعنت نیا-

 کنن یم جادیهست که دارن مزاحمت ا یساعت میدونم ن ینم-

 یگیبه من م ياون وقت االن دار!!!! ساعت مین-

 .....مزاحمن دمیاول نفهم-

 ....بعد يباشه برا حیتوض...خب یلیخ-

 رنیازم بگ نویکنترل ماشترسم  ی؟م میکن کاریچ-
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 يتو جاده ا يانگار دار...هستن نشونیمواظب ماش شتریاونا خودشون ب...تو آروم باش و اصال نگاشون نکن -

پس اصال به اونا ...تونه؟ نه یتونه تکون بخوره م یکه نم وارید....وارهید هیکه سمت چپت  یکن یم یرانندگ

 یبشن تو نم کیهم کنن هر چقدرهم که نزد يهر کار ينجوریا....حرکات فرمون و راننده یتوجه نکن حت

 يدیحرکت نم نویفرمون ماش ویترس

 پشت فرمون دیایخودتون ب شهینم -

 خطرناك تره میمتوقف بش-

 !پس دیزنگ بزن سیبه پل...یلعنت-

 يآدما نایا! یعوض یلعنت:( بودند، نگاه کرد و بعد گفت مایکه داخل ماکس یبه اوباش يشتریبا دقت ب فرزام

دونستم  یم:(او با خشم ادامه داد! گهید یچ یعنی اوشیآدم س! یچ یعنی.با دهان باز نگاهش کردم !) اوشنیس

فقط آروم  وایآروم باش ه...بم کردنیتعق نجایلعنت به من که متوجه نشدم تا ا!...یعوض...حواسش بهم هست

 یآخه نم.. یچ یعنی...یعنیسهند  اوشیس....ایس...؟یچ...چ:( بود؟ با من ومن گفتم یمنظورش چ.....) باش 

گرام که تو  ییآره همون پسردا:( بود ، گفت شیبا گوش يریمشغول شماره گ کهیفاتح در حال....) فهمم ینم...

 !) هیگه چه جونورید ینیب یم...دیکرد ریگلوشون گ

به  یبیمطمئنا قصد ندارند آس.......؟يچه جور......آدماشو فرستاده سراغمون اوشیس یآره ول....ممنون...سالم-

 ......دوباره رمیگ یتماس م.......چشم......باشه......بله....خواد یبزنن اونو سالم م وایه

جبهه  یعنی یچ یعنی یسهند بود ول ییبود حتما با دا یاون با ک يتماسها نیدونم ا ینم. تماسشو قطع کرد  بعد

 !!پسر خود فاتح جدا بود اوشیسهند و فاتح از جبهه س

 يدیفهم میتوقف کن دینبا یطیشرا چیتحت ه وایه نیبب-

 ؟یزن یزنگ نم 110چرا به -

موقع شب  نیدختر و پسر ا هی شهیبا شماره خودمون نه ، واسمون دردسر م یزنم ول یزنگ م....تو آروم باش-

 یزنگ م یممون کنند اونجا از تلفن عمومگ يا قهیکه چنددق یفرع ریمس هیبه سرخه از  میبذار برس....  نجایا

 . دمیکنترلشو از دست بدم ، کوب بادابودم تا م دهیکه مثل چسب بهش چسب یفرمون يبا حرص محکم رو...میزن

 .....ز یخودم زنگ م یزن یزنگ نم!!! بدتر که چهارتا الت افتادن دنبالمون نیدردسر از-

ناگهان به سمتمون منحرف شد و من ناخوداگاه فرمون را به سمت  مایحرفم تموم نشده بود که ماکز هنوز

ناجور  يبه قدر تیوضع...پر از سنگالخ شانه جاده افتاد یخاک يتو یوحشتناک يبا صدا نیمخالف گرفتم و ماش
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ه را به داخل جاد نیدوباره ماش یبدبختبا هزار ....میکه چپ نکن میفرمون را گرفته بود یشد که منو فاتح دو دست

حس  یبودم که دستهام ب دهیترس يبه قدر یول دیطول نکش شتریهم ب هیاتفاق چندثان نیهمه ا میکرد تیهدا

کارت :( و فاتح که متوجه حال من بود فرمون را نگه داشته بود و در همانحال گفت دیلرز یلبهام م...شده بود

و چقدر اندام  میجابجا شد يبه چه ضرب و زور دمینفهم....) میجابجا ش دیبا...نطرفیا ایب ایب...وایبود ه یعال

 يذره ا نیو ماش میفرمونو رها کن نکهیتا بدون ا میو منعطف من به کار اومد و چقدر خم و تا و گرد شد فینح

 .منحرف بشه ، فاتح پشت رل نشست

 بکش قیچندتا نفس عم-

گرفتم و خداروشکر کردم که سه را  110شماره  یحس شده بود به سخت یکه ب ییبا دستا!! نفس  يبابا گور

بود چپ  کینزد...مزاحممون شده نیماش.....هی....هی... دیکمک کن:( مرتعش گفتم يو با صدا. ستین شتریرقم ب

به فاتح ....اپراتور جواب بدم يبه سواال تونستم یکامال هول شده بودم و نم....) گهید نجایا........کجا؟........میکن

رو از دست من گرفت و شرح ماوقع را به  ینبود اما به ناچار گوش یکار من راض نیا نگاه کردم که اصال از

 .جاده را هم گفت لومتریداد و ک حیتوض یآروم

 نداره یراحت تر کرد اشکال التویاما اگه خ.....يکردیم نکارویا دینبا-

زنم اما  یفکر کردم که دارم داد م یعنیداد زدم ؛  رومیبا تمام ته مانده ن دمیفهم یرا نم لشیکه دل یتیعصبان با

اصال برام  دیکه تو و سهندها برام درست کرد یتیوضع میتو ا يفکر کرد:( ناله مانند بود فیضع يصدا هیفقط 

از  گهیضربه د هیهنوز حرفم تموم نشده بود که .....) نداشته باشه ایمهمه که کارام از نظرت اشکال داشته باشه 

من که هنوز کمربندمو  یکرد ول يریجلوگ نیاز انحراف ماش یفاتح به سخت کهیخورد طور نیپشت به ماش

و  یفاصله صندل نیو ماب دمینرس یعقب پرت شدم به صندل یو وقت....شهیش ينبسته بودم با سر رفتم تو

 .افتادم نیداشبورد ، کف ماش

 ....اوشیس کشمتیم..لعنت به تو سهند .....حرف بزن  وایه ؟یخوب....وایه.. وایه-

کردم اما  یرد خونو کنار ابروم حس م...بود ریمزاحم درگ نیگفت و همزمان با ماش یم يور يبا داد در داشت

شونه هام حس کردم که قصد  يقدرتمند فاتحو رو يانگشتها....بلند شدن و حرف زدن نداشتم يبرا یهنوز حس

 یصندل يخودم دوباره رو کمکو با نموند  جهینت یتقالش ب....یصندل يدست منو بکشونه رو کیداشت با 

 ....نشستم

 حالت خوبه؟ ...شده یابروت زخم يباال وایه-
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کن روبروت هم نگاه  ییآقا:(شدم و به زور گفتم  رهینگرانش خ يبه سمتش برگشتم و تو چشمها یحال یب با

بر خالف تصورم  یول!  رونیروحم زد ب يایموقع از کدام زوا یاون لحن طنز ب دونمینم!) مارو یکن نکُش

 قیرو به من و خودش تزر يفرمثبت وا يلبخند انرژ نیزد و ا يموقع نبود فاتح از ته دل لبخند یب نمیهمچ

 ..کرد

 ....از داخل داشبورد دستمال بردار بذار رو زخمت فعال -

زده بودن چون ن يا گهیهنوز ضربه د... میبود ریپشتمون بود ، درگ یکنار و گاه یمزاحم که گاه نیبا ماش هنوز

در فضا  يبم مردانه ا يچقدر گذشته بود که ناگهان صدا دمینفهم....کردن یعبور م یینهایماش یگاه

 ...و قاطع نیخشمگ...دیچیپ

 کنار دیبزن.....و سانتافه به شماره......به شماره مایخودرو ماکس-

در سکوت اون  سیپل ریون و آژگشت همزمان روشن شد و بالفاصله چراغ گرد لیناگهان چراغ دو تا اتومب و

با چراغ خاموش به ما  یمعلوم نبود از ک. انداخت یوحشتناك اما امن نیآب و علف ، طن یو ب ییجاده صحرا

 .ترس و اضطرابم شیآت يبود رو یحضورشون مثل آب یشدند ول یم کینزد

از  یکیهم شد و با شتاب از ما فاصله گرفت و  نطوریو هم..ستهیا ینم سیبا هشدار پل مایبود که ماکس مشخص

 .کشون دنبالش ریها آژ نیماش

****** 

 دیمراجعت کن یبازپرس رهیو شهادت به دا ییشناسا يشدن الزمه که شما برا ریاگه دستگ -

 میبله متوجه ا-

 ه؟ینسبتتون با خانم چ-

 میدختر خاله پسر خاله هست-

 د؟یثابت کن دیتون یم-

 ....هست شناسنامه هامون-

 دشون؟یشناخت ینم دیگفت-

فاتح ....) شد دایدفعه سروکله شون پ هیکه  میگفت دیپرس یچندبار م:( فاتح من با حرص جواب دادم يجا به

بودم  دهیپشت خواب یصندل يکردن و منم رو یم یبله اول خانم داشتن رانندگ:( و گفت دیحرفم پر ونیم
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 سهایاصوال پل.هنوز نامطمئن بود نچهره سروا....) آوردنو قصد مزاحمت کردن ریزن تنها گ هیاحتماال فکر کردن 

 !نهیشن درستشم هم یقانع نم چوقتیه

مستقرن ، زخم سرتونو نشون  نییقبل رفتن به دکترِ واحد که پا یول.... دیامضا کن نجارویا....خب اریبس-

دم  یم حیبه تور شما خوردن ، ترج یکه اتفاق بودن بهیغر یابونیمزاحم خ هی دیگ یم نکهیدرضمن با ا....دیبد

 جادیا یاما ممکنه بازهم مزاحمت رسهیبه نظر م دیهرچند بع....کنه یشمارو تا تهران همراه اریس ياز گشتها یکی

 ..کنند

 کهیبهش زل زدم طور یفقط با قدردان یول.....بغلش دمیپر یاگه گناه نبود م!!.سروان بشم من نیا يفدا يوا

 .نگاهشو از من بدزده یتیسروان مجبور شد با لبخند رضا

 يجا گهیمطمئنا هر کس د دیبه ما کرد یلطف بزرگ....ممنون یلیخ یلیخ:( دست سروانو فشرد و گفت فاتح

تو  نکهینه ا دیشما واقعا مارو از دردسر نجات داد ینسبت ما مته رو خشخاش بذاره ول يتونست رو یشما بود م

 )ممنون یلیخ...دیدردسر بنداز

 .به امون خدا دیبر...میآدم شناس شد گهیشغل د نیکار کردن تو ا يجناب دکتر فاتح بعد عمر-

****** 

 ....وایبلندشو ه-

 یداشتم لود م...مغزم هیارور اول هیباز هم چند ثان...به اطرافم نگاه کردم یچشمامو باز کردم و با گُنگ عیسر

 ...نشستم  خیبا وحشت س...کردم

 !که عمارت سهنداس نجایا-

وحشت و تعجبم واسه ...نجایا امیدونستم که قراره ب یم..نداده بود که مغزم شروع به کار کرد یفاتح جواب هنوز

 ....نشده بودم میمگه تسل...امیب نجایبه ا دیدونستم که آخر کار با یم...دونستم که فاتح آدم سهنده یم!..هیچ

 شو ادهیحاال پ...نیفقط االن به من اعتماد کن هم دمیبهت م يبخوا یحیر توضفعال آروم باش به موقع ه وایه-

 یبه فاتح ، داشت دلمو گرم م یاعتماد الک هیانگار  ینخواهد بود ول یبا سهند ، صحنه جالب ییروبر دونستمیم

 ....کردم قدمهام محکم و شجاعانه باشه یسع...کرد که اون مواظبمه

دادم تمام  ياگه از دهنت در بره که من تورو فرار...نه به کمک من يکه تو خودت فرار کرد واینره ه ادتی-

خواستن بگو سخت بود اما از  حیاگر راجع به نحوه فرارت توض...حواستو جمع کن ...خوره یحساب کتابا به هم م

 نگو یاتیعنوان جزئ چیبه ه یهوشم استفاده کردم ول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 ؟تو سرتونه یچ دیبگ يخوا ینم-

قول و قرار که اگه  يسر هیشدم اما با  دونیشد ، من وارد م دیناام اوشیشدن تو توسط س دایسهند از پ یوقت-

 ...حرف حرف من بشه نجایمن تورو اوردم ا

 ارنیخاطر دنبالمون بودن که منو از چنگ شما درب نیبه ا اوشیس يپس آدما-

 نیآفر!! کنه ها یم ییتهایفعال هی يار، د يباالخره اون قسمت مغزت که باهاش ارشد قبول شد-

 !!استرس داشتم وقت مسخره کردن من بود  نقدریاالن که ا!  شعوریمزخرف ب مردك

 ...اخم نکن حاال..خواستم حال و هوات عوض شه -

تموم  یاعصاب خورد کنِ جنابال يموش و گربه باز نیباالخره ا...راحت شدم:( و گفت  دیکش یقینفس عم بعد

و من ناچار قدم رفته را برگشتم و با استفهام  ستادیداشت ا یبعد در همانحال که کنارم آرام قدم بر م) فقط...شد

 نگاهش کردم

 ..گم به من اعتماد کن  یبار هزارم بهت م يبرا..وایفقط ه..فقط -

اعتماد  یگ یم یکنه که هکه بتونه اعتماد منو جلب  يکرد ياصال تا حاال کار:( کردم و گفتم  یحرص پوف با

 بایکه تقر شیاون سفر ک ایخدمتکار نما  شهیاون هنرپ ایمادربزرگت  نیاعتماد کنم اون خونه دروغ یبه چ! کن

و دوباره منو برگردوندن تو دهن  ونهمن وحبس کردنم تو خ یاون فرار به قول خودت مصلحت ای يدیمنو دزد

لعنت به ... يد یراپورت منو به سهند م یت که ه قهیدم به دق يتلفناآخه؟ به اون  یبه چ:( داد زدم ! ....) ریش

، با سرعت  یمحکمتر و عصب يو با قدمها...) سرنوشت نیلعنت به ا....تو چاه رمیمن که دارم با طناب تو م

 .دیاتاق سهند به من رس کیو نزد دیپشت سرم دو کهیطور ماز او فاصله گرفت يشتریب

***** 

صورتم که دست فاتح مانع شد و مچ دستش  يبکوبه تو نشیریسهند دستش را باال آورد تا به عادت د یمصطف

 . دیهوا قاپ يرا رو

پس خودت :( گفت  ظیدرشت تر از خودش بود چرخوند و با غ یلیاندام فاتح که خ يکرد و رو زیر چشماشو

انگار منتظر بود . نتظر به فاتح چشم دوختو بعد دستش را انداخت و م!) چشم ورو رو یب یغربت نیآدمش کن ا

 . االن فاتح تمام کند نیتمام اورا هم مهین یلیتا س

 !باز آمد دهیرم يآهو....به به -
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را که حاال پراز گَرد تمسخر آغشته به خشم بود ،  اوشیس يتونستم تن صدا یبر گردم هم م نکهیا بدون

 .بدم صیتشخ

 .که با خشم منو به طرف خودش برگردوندشونه م حس کردم  يرو نشویسنگ يدستها

 ؟يبود يکدوم گور! کثافت هرزه -

کنار  یبلند شد و ک یدستم ک دمیزد؟ نفهم یحرف نیهمچ یگفت به من ؟ به چه جرات یچ...داغ شد گوشهام

 ! ینیاونم به سنگ! فرود اومد اوشیگوش س

خودتو .. يصفتا:( شده بود ، گفتم  دهیبر دهیکه از شدت خشم بر ییشده بود با نفسها رهیمات به من خ اوشیس

 یلیالدنگ ، س اوشیهنوز داشت تو سر و صورت س نمیخشمگ يچشمها!) فیکث ینسبت نده عوض.. به من...

 .کرد  یپرت م نیآتش يها

 !؟يکرد یتو چه غلط-

که شاخ و  نجایا میصدات نکرد:( گفت اوشیو رو به س دیکه فاتح منو عقب کش ارهیخواست به سمتم هجوم ب و

.. وایه نمیجان ا ییدا:( بعد روبه سهند گفت...) خوان بگن یم یچ ییدا نیالل شو بب قهیچند دق یشونه بکش

که به  ینیخشمگ يسهند با همون چشمها یمصطف)الوعده وفا.. میکه با هم گذاشت يطبق همون قول و قرار

و با دست اشاره ....) کرده باباته زیحاال بگو چرا فرزام عز...عرضه یب:( کرد و گفت اوشیمن دوخته بود ، رو به س

 !کرد که خاك بر سرت

تو ....گدا صاف کنم یغربت نیحسابمو با ا دیتو ، اول با یِسرِ بده میبر نکهیقبل از ا:(و گفت ستادیبه فاتح ا رو

:( و گفت  دیسمت من چرخهنوز متوجه حرفاشون نشده بودم که فاتح به ) خودم؟ ای یکن یصاف م مویبده

که تعادلم را از دست دادم و داشتم  بودناغافل  نقدریا. کنار صورتم خوابوند یمحکم دهیو همزمان کش) خودم

 .فاتح مانع شد يشدم که دستها یم نینقش زم

 یبه من نزن عوض فتیدست کث-

 یطرف ، سوزش کیسوزش صورتم . و چند قدم عقب رفتم  دمیکش رونیدستان فاتح ب ونیخودم را از م عیسر و

 زشیاز ر يریجلوگ يتمام تالشم برا...طرف کیدلم به جا گذاشته بودن  يمردمان بد پول پرست رو نیکه ا

پسر ...ییپسردا.. ییدا:(فتمشد گ یم شییمرتب مانع رسا یکه بغض لعنت ییماند و با صدا جهینت یاشکهام ب

زبونم  ریاشک ز يطعم شور...) بودم دهیتر ند بهیاز شما غر...داده بشه  ایها که به شما عوضنسبت نیا فیح...خاله

بود  نیدردم ا شتریب نیبِ نیدونم چرا ا ینم..دفاع از خودم نفس کم آورده بودم يبرا...، تلخ تر از زهر شده بود
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 یچشمهام نگاه م يداشت و حاال داشت راست راست تو یدوست يبودم که ادعا خورده یرا از کس یلیس نیکه ا

 ....زد یکرد و پوزخند م

 ....بدبخت که بختت بهت رو کرده ریخب آبغوره نگ-

 کهیمچ دستم را گرفت و در حال. شدیم کیجمالت عاشقانه به من نزد نیسهند بود که ضمن گفتن ا یمصطف

رو  یپاپت نیطبق قرار هر کدوم از شما دوتا که ا...فاالوعده و:( فشرد منو به سمت فاتح پرت کرد و گفت  یم

فقط مواظب باش دوباره گند ...تو  التحفه هم م نیا...فرزام ایب....کرد ی، مال خودش م اوردیزودتر به چنگ م

مواظبش  یتا اون موقع ببرش تو اتاق خودت که چهار چشم...ادیعاقد م گهیدو ساعت د...میبافت ینزنه به هرچ

بذارش به حساب همون ..شه یرسم لمیفام نیتا ب میریگ یهم فردا شب م یمراسم خودمون هی...یباش

جون  ییدا یراست:( ادامه داد یتازه کرد و با پوزخند چندشناک یبعد نفس....) رو کهیزن نیحاال ببرش ا...یعروس

! نه  ایهمه سال تجرد  نیو سالمه بعد ا حیصح کهیزن نیبکن بب یچک هیقبل عقد  يخوا یم گمیواسه خودت م

 وضنظرت ع دیشا! کنه و بندو آب نداده باشه  یکس تنها زندگ یِ ب یغربت هیدوره زمونه  نیدونم تو ا یم دیبع

مشامم بود  يتو دیکوب یسرم م يکه رو یتعفن جمالت يمن بود و هنوز بو يرو فشیهنوز نگاه کث) شد هان؟

مهم نبود که ...م نشست نهیس يناغافل تو ریت هیزد مثل  یکه به من م ییحرف آخرش و تهمت ناروا نیکه ا

 يدیمر يبود که اون مرد ادعا نی، مهم ا دیکش یخواهرزاده شو به گند م یراحت نیمن بود و به ا ییاون دا

 نیا! ...نره  یکس يتا آبرو نداختیدستارشو روش م دیدیرا م ياگر با چشم صحنه ا یرو داشت که حت ییموال

گلوم نشسته  يطعم تلخ تهمت تو!!! ها بودند ییآبرو یرو داشت که صاحبانش ستار ب یمونیو ا نید يمرد ادعا

که سه تا به ظاهر مرد  ینیبینم! مادر من  یستیخوب شد که ن...سوزوند یمو م نهیبود و زخمش داشت س

ناپاك خودشون رقم  يکه سرنوشتشو دارن با دستا ینیبب!!  یزنن و تهمت ناپاک یم یلیدخترتو دوره کردن و س

دونم به خاطر خشمش به  یفشرد نم یرحم با تمام قدرتش م یفاتح بود و ب يدستام هنوز تو دستا....زنن یم

تر  فیهر که را از تو ضع ازاریبود که ب دهیبه حالل زاده رس ییبود که از دا یکیصفت ژنت هی ایبود  متته نیا

چرا خشک  یلعنت ياشکها نیکردم ا یخودم دفاع م یاز پاک دیکردن با ینم ياریدونم چرا کلمات  ینم! ست

تموم  وایه اهیس يایچرا دن ختیر یقصر ستم سهند چرا نم نیا ختیر یچرا فرو نم یسقف لعنت نیشدن ا ینم

از  دیشا! تن  نیشد ا یکرد چرا خاکستر نم یم بود منو شعله ور نم نهیکه تو س یسوزش نیشد چرا ا ینم

 .دمش یخاکسترم بلند م

 که از گل پاکتره دیدون یخوامش هر چند که شما هم م یهر جور باشه م-
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کرد  یفاتح بود که داشت ازم دفاع م نیخشمگ يصدا... دمیکش یپس هنوز داشتم نفس م! هنوز  دمیشن یم

ش ، حواله م کرده  ییدا یصاف کردن بده يبرا یناحق یلیبرده بود همون که س يمعامله ا يهمون که مرا تو

 !بود

 !کلک يسروصدا مطمئن شد ی؟ نکنه قبال ب!برادر من  نقدریا یاز کجا مطمئن-

 ! بود اوشیپر از زهرخند س يصدا نمیا

ندونه  یهر ک! جون  اوشیس يزد یبراش دست و پا نم نجوریا ینداشت مانیا شیاگه به پاک! نه  ای یشیخفه م-

 يبنداز یکه بعد مصرفت مچاله کن يگرد یجنس دسته اول و آس م دنبال شهیشناسم هم یمن تورو خوب م

 !دور

 !ظیو غ هیپر از تمسخر پر از کنا...فاتح بود  نیخشمگ يصدا بازم

:( و گفت  دیچرخ دیلرز یکه از خشم م اوشیبه سمت س ی،بدون معطل رهیکارزارو بگ ونهیسهند بود که م نوبت

اون سهم هنگفت ،  ریهرچند غ..یبجنب یخواست یم.. یچیفرزام بپ يبه پروپا نمینب...دهنتو ببند گهیعرضه د یب

پدر  يشما ساده ا:( با خشم گفت اوشیس...) ریبرو غمباد همون پول وپله رو بگ...يهم از دست نداد يا کهیت

 ...) تمومه یمار هفت خط همه چ نیا...کار خودش نبوده  وایکه فرار ه دیمن ، اصال از کجا مطمئن

دختره ،تنها گردنبندشو، داده به دو سه تا  نیا...کردم  نییرو باال پا هیقض نیمن همه جوره ا....گهیببند دهنتو د-

تو هم از ....ردشون کردم رفتن پایت هیهمشون اعتراف کردنو با  يخودت که بود...نیاز مستخدما و اپراتور دورب

 ...ها دست بردار يخاله زنک باز نیا

و  ییهنوز هضم معامله دا... دمیفهم ینم...از خشم از غصه از درد از سوزش  دمیلرز یم اوشیهم مثل س من

و  رنگیفاتح برام آسون نشده بود که رگبار تهمت اونا لهم کرد هنوز نتونسته بودم نفس تازه کنم که رو شدن ن

کردم مثل کاغذ دارم  یمحس ....آه.....دادن منو و به چنگ آوردن اون همه ثروت  يفرار يفاتح برا سهیدس

به  يازیو ن رمیبم...رمیتونستم بم یچند لحظه م يکاش برا...ام جمع شده بود انگار  یرگ و پ...شم یمچاله م

قبل از خودم  نویام دفاع نکرده بودم ا یمردم من هنوز از پاک یم دینه نبا...کرده نداشتم رینفس نصفه که گ نیا

 .بودم ونیه بودن مدجون گذاشت امکه بر يبه پدر و مادر

زدن ، حد  یمن تهمت ناپاک نید يبدون تو یباش ول یکه هست ینی؟ هر الد هیچ نتی؟ د هیک غمبرتیخدا پ-

 .......گذره  یمن ازش نم يو خدا! هشتاد ضربه !! داره  یشرع
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!  دمیکش یمن که نفس نم!...ینفس یبا اون همه ب..از حد توانم پشت سر هم و رسا حرف زده بودم شیب

! نفس و همنفس زنده بودم  یشد من که ب یپوست صورت حتما وارد بدنم م يسلولها ياز البال ژنیاکس

بود  نیسنگ چقدر دیدهنم کوب يپشت دست سهند که تو! بود  نیچقدر سنگ...شدمیچرا سبک نم! یقرض یزندگ

ش  نهیبه س نهیشده بودم و س کیبه سهند نزد نقدریا یاز فاتح فاصله گرفته بودم ؟ ک یک!  يچه طعم شور! 

 دمیخند یم يروزگار دور یکه وقت یفیرد ي؟ ضرب دستش محکم بود حتما همه اون دندونها...بودم  ستادهیا

خوشگلت باشه و  يدندونا یفیو کاروبارت به رد يدیانشاال بختت به سف:( گفت  یو م دیخند یبابام هم م

نفس هنوز زنده بودم  یچرا ب! پدر  يو اون دعا دیحاال کجاست اون بخت سف. شکستند!) لبخند ازت دور نشه 

 .....چرا هنوز سرپا بودم ! سخت کرده بود مویصوت يگلوم تارها یچرا دهنم پر از خون بود و هنوز خشک

 !بده  رتتیغ یرو به اون پدر گدا گودودله ب ینینسبت الد!  فیهرزه کث-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رسوند همون که به دفاع از پدرش بلند شده بود درست مثل  اوشیمن بودم که به سرعت نور خودشو به س نیا

 روین یکردم زبونم قفل بود و هرچ یمن هنوز داشتم تقال م یدست فاتح بود که منو به عقب کشوند ول! من 

چنان با شتاب خودمو به .دادمگال فاتح نجات و خودمو از چن ختمیر دیلرز یبدنم که از خشم م يداشتم تو

 يصدا......که از شدت ضربه م خودم به عقب پرت شدم  دمیدهنش کوب يرسوندمو و با مشت تو اوشیس

 !) شده  یلباتو پاك کن زخم ریدستمالو بگ نیا ایبسه ب:( فاتح يو بعد صدا دمیو ناله ش رو شن اوشیس

بازومو محکمتر از قبل گرفت و به طرف ....بودم  اوشیهنوز منگ حرف س دمیفهم یکردم هنوز نم نگاهش

 ایبود  نینگاهش غمگ...کردم  ینگاش م...کرد زیلبم گذاشت و با چند ضربه اونو تم يدستمالو رو دیخودش کش

 خون داشت) میبهتره بر:( گفتمنو به سمت در کشوند و ...حالم از خودم بهم خورد!! پر از ترحم ای نیخشمگ

 !ومدیم ادمیهم داشت  دنیکرد انگار نفس کش یم دایپ یدوباره تو مغزم راه

بر خالف ...) یکشم عوض یدستت به من بخوره خودمو م گهیبار د هیفقط ...بار هی:( و گفتم  دمیکنار کش خودمو

 یلیمرد داره منو س نیچرا ا دمیفهم ینم.. دمیفهم ینم...از جانب فاتح نوش جان کردم  يگرید یلیانتظارم س

 یکه گوشه لب مصطف یتیو لبخند رضا... شتندا یچرا دردش تموم....و...درد داشت نقدریچرا ا.. کنهیبارون م

 مونیپش...نه خوشم اومد:( و سرانجام لب سهند باز شدو گفت ومدیکش م ینشسته بود و ه اوشیسهندو س
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 يمن بود و صدا يهنوز رو اوشیس نیو خشمگ نینگنگاه س....) عجوزه را دادم دست تو نیا نکهیاز ستمین

 نیبذار ا...تازه اولشه نیبرو که ا:( سهند يو دوباره صدا...بود وشمگ يگفت تو یلب ناسزا م ریخشدارش که ز

که با قدرتش تورو خورد کرده و  يطعم رابطه با مرد یچش یشازده بهت محرم بشه تازه طعم عشقشو هم م

نفست  ی، ب یکه نفس اضافه بکش هیقدرتمند يبازو نیهم یداشت اشویکه رو يدیسفبرو و بفهم بخت ...کنهیم

بعد با خنده رو به فاتح ادامه ...) یشیمردونه ش م زهیغر ریتو دستاش اس یبرو و طعم عشقشو بچش وقت...کنهیم

 . ، بدرقه راه من شد مانیمرد به ظاهر با ا نیقهقهه ا يصدا....) جون نوش جونت ییبرو دا:( داد

****** 

روزه  یدادم ول یگفتند انجام م یم یوار هر چ تیمنم م...رفت شیپ عیسر یلیخ زیخواسته سهند همه چ طبق

دستش  يدستمو که تو يمحکم فاتح که داشت انگشتها يسرِ عقد ، به زور انگشتها..شکستم یسکوتم را نم

و ...دیاما انگار عاقد بله شن تبه بله نداش یارج شد که شباهتاز دهانم خ ییکرد صدا یحبس کرده بود ، خورد م

واژه  نیو ا...و تمام....تمام... کیبه ظاهر نزد يلهایجشن پراز فام هیو ....عقد باطل بود اما تمام  نیو ا...تمام 

رحم به نام مادربزرگ مرد و باز  یب یرزنیو چند روز بعدش پ....فروغ من شده بود یدل ب نی، قر بیتمام چه عج

اما من هنوز بودم با آنکه دلم چند ...و تمام......نامه به من تعلق گرفت و تمام تیوص قسهم طب....هم تمام

 یتوروخدا فقط چند لحظه تمام شدن م..دلم فقط چند لحظه  کهیمن بودم در حال....خواستیساعت تمام شدن م

 ینم یدرِ هر دوکان گرید...وقت مردن هم تمام شده است...فیح..اما ...پا شدنبر يتازه کنم برا یخواست تا نفس

 ...فروشند

**** 

 او يوایداستان ه: سوم فصل

 ؟ يبهتر -

 نیبه طرف يروح جامانده از سفر مرگ ، سر کینگاهش نگران بود اما من مثل . گذرا به او انداختم  ینگاه

هاله گرم  کهیپشتم قرار گرفت به طور.اما او دست بردار نبود . زدم اتاقم زل يتکان دادم و دوباره به پنجره قد

دور بدنم حلقه کرد و مرا به خود فشرد  اکه دو دستش ر رمیخواستم از ش فاصله بگ. کردم یاطرافش را حس م

جدا  کردم دستهاشو از بدنم یبا تمام قدرتم سع.ضربان قلبم تند شده بود. منقلب شده بودم یکیهمه نزد نیاز ا. 

برد  یداشت از عجز و ضعف من لذت م دیشا....فشرد یکردم او سخت تر مرا م یتقال م شتریکنم اما هرچه ب
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کردم محترمانه ازش بخوام که  یو سع دمیدست از تقال کش...زد  یمن نم مقاومتدر مقابل  یحرف چیچون ه

 .ادامه نده  نکارویا گهید

 يد یعذابم م يدار! یخواهش کنم ولم کن شهیم-

 هیخواستم گر ینم گهید!) يهست که زن من شد يروز ستیب...رفته ؟ ادتیچرا عذاب؟ :( خونسرد گفت یلیخ

 .....بره ادمیمحال بود که اون لحظه ها رو  یعنینرفته بود  ادمینه ....کردم یم هیگر دینبا...کنم 

 یپول هنگفت بیو فر لهیا حب يچه جور ادمهی....يسهم منو برد...معامله منو که نه هی يکه تو ادمهی-

 ...ادمهی...که خوردم ازت  یناحق یلیدو تا س ادمهی!يبرد

منو به سمت خودش  ظیبا غ...شدینم یبکشم ول رونیتقال کردم که خودمو از آغوش فرزام فاتح ب دوباره

 ؟!!بال و پر فرار کنه  یپرنده ب نیا دیترس یم..هنوز از فشار بازوهاش کم نکرده بود .برگردوند 

 یبفهم يخوا یباهات سرد و خشن باشم؟ چرا نم یکن یچرا مجبورم م......به من نگاه کن.... یچرا مجبورم م-

 نکهیکه با ا یتو بغل کس نجاینه ا يبود اوشیدادم تو االن تو رختخواب س ینم بیکه اگه اون برنامه فرارو ترت

 يچشما يتو....تو بود يکردم برا يکار هر؟من  یفهم یچرا نم!! ته تونه، هنوز حرمت خواسته تورو نشکس یم

آزارت دادم؟ مجبورت کردم که  ایبر خالف خواست تو کردم؟آ يروز کار ستیب نیمن نگاه کن و بگو تو ا

 !به من نگاه کن وایه... استغفرا...

پس چرا طالقم ...میزندگ یبرم پِ يذار یم یگفت! يفرق دار اوشیبا س یتو که گفت ؟يد یچرا طالقم نم-

 برم؟ یکن یمن که گفتم همه سهممو به نام خودت کن پس چرا ولم نم ؟يدینم

 یم یتوش زندگ یکه داشت هینیرزمیصد برابر اون ز! خونه نگاه کن  نیدختر؟ به ا يخوا یم یچ یتو از زندگ-

پاش  ریو به باغچه ز ستهیبا شیقد يکه عروسم کنار پنجره ها دمیخر...دمیخونه رو به خاطر تو خر نیا! يکرد

اصال فرض  ؟يخوا یم یتو چ...بزنه زلفقط آه بکشه و صم وبکم به روبروش  نکهینگاه کنه و لذت ببره نه ا

 !بکن تویخب ؟ زندگ هیدردت چ...فرض کن من وجود ندارم يمستاجر نجایکن ا

من همون گدا ...نهیبرام سنگ نجایا يهوا.. تونمینم...که...نفس بکشم که  ییتونم توو هوا ینم..من ...من-

غده  هی.... نهیم سنگ نهیقفسه س...من درد دارم....خودم نفس بکشم یِکس یب يخوام توو هوا یگودوله ام من م

 ......دارم بفهم ردد...همشون دردناکن...شونه م يرو نیبار سنگ هی...گلومه يبزرگ تو

 ....زهینذاشتم اشکم بر یود ولتو دلم پراز ضجه ب...نکردم..کردم یم هیگر دینبا

 ؟يلرز یم يشد؟ چرا دار یچ-
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که  ییجا هیبذار برم ...نداشتم و ندارم ينامرد شیقوم و خو چیبذار فکر کنم ه...رمیبذار برم بم!..بذار برم فاتح-

بذار فکر کنم هنوز ...رمیگ یم میخودم تصم يبذار بفهمم که دارم خودم برا...سرنوشت عذابم نده  لیدرد تحم

 بذار برم....روحم بکره هنوز لگدمال نشده

امن بود ، دور  کاشیاز اون آغوش که ا ياز دستاشو از دور کمرم باز کرد و من فرصت کردم خودمو تا حد یکی

تمام ...روز بود که اسارتو با تمام گوشت و پوستم درك کرده بودم ستیب....بودم ریهنوز تو قفسش اس یکنم ول

 ینم سکیر یفرار ندارم ول يبرا يا يدونست انرژ یخودش هم م نکهیحواسش به من بود که فرار نکنم با ا

 .که کنار در بود یبه اضافه نگهبان دنییپا یشبانه روز دو تا خدمتکار داشتن منو م....کرد

خواستم  یشم منبا اوشیخواستم مثل س یعمل نکنم م لتیخواستم بر خالف م یم يخواستم که بذارم بر یم-

تو  نکهیا يفقط برا....نجاتت بدم اوشیخواستم از دست سهند و س یکنم م جادیا تیخواستم برات امن یم...

که اگه رهاش کنم طوفان  ناههپ یپرنده ب هی نمیب یکه من م ییوایه نیا..یول....یول...یآرامش داشته باش

 .....تونم ینم....از من نخواه...تونم ینم...کنه ینابودش م یزندگ

مگه :( داد زدم تیبا عصبان...خواستم  ینم...خواستم  ینم...و تو آغوشش فرو برد دیمنو سمت خودش کش دوباره

پس ولم  ،یفرض کنم وجود نداشته باش یگ یمگه نم... یلعنت....ولم کن... یمنو لمس کن ادیگم خوشم نم ینم

 .پرت کردم رونیدستاش شل شد و به ضرب خودمو ب....) کن 

دستت به من ....رهیبذار خودش کنج قفسش بم...ایبال و پر ن یپناه و ب یپرنده ب نیا کینزد...پس ولم کن-

 ....نخوره

 داشتیکه سهند دست از سرت بر م یتنها راه یدون یخودتم م...نکن يخودخور...خودتو آزار نده  نقدریا وایه-

و  اوشیتو چاه س یفتیمن همون چاله ام نخواستم تو ب.. ستمیچاه ن...من....من  یبابا لعنت...ازدواج تو با من بود

 ...وایکم منصف باش ه هی...باباش

بهت  دیبا شیوقت پ یلیحرفارو خ نیا...باهات حرف دارم  نیبش ایب:( و گفت دیموهاش کش يتو یدست کالفه

از جام  دید یوقت.)...که تو هم حالت مساعد باشه یفرصت هیفرصت مناسب بودم  هیگفتم اما همش منتظر  یم

دوباره دستمو  ظیاو هم با غ و دمیدستمو پس کش ظیکه با غ رهیخورم به سمتم اومد تا دستمو بگ یتکون نم

 ....و به سمت کاناپه برد و کنار خودش نشوند) نکن دختر وونهیمنو د:( لب گفت ریگرفت و ز

دستش بلند شم اما  ریخواستم از ز.کاناپه گذاشت یپشت يرو گرویو دست داز دستاشو دور شونه م انداخت  یکی

همون :( شده بود گفت رهیبه سقف خ کهیداد و در حال هیسرشو به پشت تک. مانع شد یو نگاه غضبناک يبا فشار
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 هیهنوز ...رهیبه خودش بگ گهید نگر هیخواد  یدونستم که سرنوشتم م یشدم م یکه وارد دانشکده فن یسال

بعد سرشو به طرف من چرخوند و با ...) یبارب.. يهفته هم از شروع کالسها نگذشته بود که توجهمو جلب کرد

توجه هر  یتو به راحت:( خاطرات گذشته اش گوشه لبش نشسته بود ، گفت يادآوریکه به واسطه  يلبخند

و بعد دوباره رو به ..) منمرکز توجه  يهفته نگذشته ، شد هینداره که  یپس تعجب يکرد یرو جلب م يپسر

اما تو ...خوشگلتر و خوش آب و رنگتر یکیاز  یکی یگشت یاز دوستات م پیاک هیبا :(شد و ادامه داد رهیسقف خ

ه ی يزد یقهقهه نم ينبود يپسر چیتو نخ ه...ياما اصال مثل اونا نبود يبا اونا بود نکهیبا ا يبود گهید زیچ هی

از پسرا  گهید یلیاز من خ ریبود که به غ یلیدل نیمهمتر نیو ا يکرد یجلب توجه نم يبرا يکار... حیلبخند مل

چراغ سبز از تو  هیناخوداگاه  دیزدن تا شا یجفت چشم پلک نم نیچند یداشتیقدم بر م یوقت...تو نخ تو بودند

به  یدادن حت یت نمپسرا هم به خودشون جرا نیرکه اوباش ت یابهت داشت نقدریا...جلو انیو جرات کنن ب نیبب

به .....نایچه برسه به اون سر سنگ..غرور نداشتشون له بشه دنیترس یخوان م یعنوان کنند که تورو م یکس

که چشمشون به تو بود ، بدتر  ییپسرا يبرا ینگاه که از هر فحش هی ینگاه خال هیاما  يکرد یهمه نگاه م

چهره ت که پشت  یملوس یچهرت حت تیوقارت غرورت ابهتت قدوباالت جذاب نتتطرز راه رفتنت متا...بود

 یفقط دلم م لیاوا...یبارب...یباش گهید زیچ هیشد  ی، همه و همه باعث م يغرور پنهون کرده بود نهمهیا

 یبودم م کتیخواست نزد یدلم م...نیبود اما پراز تحس یاز هر حس یخواست نگاهت کنم نگاهم پاك بود خال

 نیب یمسخره ست ول...فروختم یبود کاش باهاش فخر م کیکاش خواهرم بود کاش مثل فرزانه بهم نزد مگفت

تونه  یم یکردم که ک یخودم محاسبه م شیگشتم پ یبرات دنبال شوهر م یشناختم گاه یکه م ییپسرا

 یم...دم یکس نم چیخواهر کوچولو رو به ه نیکه ا دمیرس یم جهینت نیتورو داشته باشه و هربار به ا اقتیل

کردم  یمطب فرصت م مارستانویدغدغه کار و ب یبعد کل یبزرگتر بودم و وقت امیکه من از همه هم کالس یدون

کشوند کم کم که برنامه  یمنو به سمت تو م ییروین هیگشتم  یفقط دنبال تو م امیاز کالسامو ب یبعض

که گذشت  یمدت..نمتیبب امیکه هر بار دانشگاه م ردمک یم يزیبرنامه ر يو مشخصاتتو در اوردم طور تیکالس

 گهیداشتم حاال د تیجور حس مالک هیبرادر به خواهره اصال متفاوته  هیاز حس  شتریکه حسم به تو ب دمیفهم

 هیخواستم به بق یدونستم حاال نم یتو نم قیاز خودم ال ریکسو غ چیه گهیگشتم حاال د یدنبال شوهر برات نم

که  دمیفهم...و از چشم همه پنهونت کنم یخواستم مال خودم باش یم گهیپز بدم حاال د اهاتنشونت بدم و ب

تجربه نکرده  چوقتیکه ه یحس....کشونه یمنو به سمت خودش م بیدختر که عج هیافتادم تو دام 

دادم  ومشخصاتت یمن از همونجا شروع شد وقت یبدبخت..و بالفاصله با پدرم مطرحش کردم هیچ دمیفهم...بودم
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 دمیفهم ینم لیاوا...بله دمیانجام دادم و فهم يعتریوس قاتیو من تحق یپدرم احتمال داد که دختر خاله من باش

فارغ  یتو داشت...دردسره نیع دمیکم کم که جلو رفتم د یناراحت ول ای کینزد یلینسبت فام نیخوشحالم از ا

جاها  یلیخ هیافتادم مثل سا یو من از کار وزندگ یتتو رف....شدم یم وونهید یرفت یو اگه م يشد یم لیالتحص

که ازت  دمید یتو خودمو موظف م ییو هم تنها یلیدنبالت بودم حاال هم به خاطر خودم و هم نسبت فام

 چیه یتونستم هواتو داشته باشم ول یم شتریدرسم که تموم شد ب...دورادور مواظبت بودم شهیهم...محافظت کنم

 نکهیتا ا!..یلهم کن دمیترس یروراست م...بشم  کتیکنم و نزد یکه خودمو بهت معرف ردمک ینم دایپ يبهانه ا

دفتر وکالت  یمنش قیاز طر یول هیچ قایدونستم دق یداره نم یخاص طیدر کاره و شرا ينامه ا تیوص دمیفهم

به نام  یگفتسهم هن دمیفهم یزور زدم و با بدبخت...نامه هست  تیتو وص یشرط هی دمیمادربزرگ فهم لیوک

هست به نفع تو  یدونستم هرچ یم یول...هیدونستم چ ینم...شرط گنده هیتنها دختر خاله ما قراره بشه اونم با 

که به من  ییو از اونجا ییدا شیاومدم پ یرفت یاونشب که سهند فرستاد دنبالت من اونجا بودم وقت....ستین

 هیکه تو  میدونستیهرسه م اوشیو س ییمن ، دا.... هیچ هیاعتماد داشت وداره تونستم بفهمم که قض یلیخ

خواست  یگرفته اون از اولم م مشویتصم ییکه دا دونستمیم..شدم  یم وونهیداشتم د!..یمتحرک يچندهزار دالر

کنه که همه  یم تیعاص نقدریو دوروزه ا ستیزن نگه دار ن اوشیدونست س یم یازدواج کن اوشیتو با س

 هیقض...نمیبش کاریتونستم ب ینم...خواست یکه سهند م يزیهمون چ..به فرار يذاریم او پ یبخش یداروندارتو م

!) سهنده يکرد یباهاش در حال مشورت بودم و تو فکر م یتلفن شهیکه هم یرا با پدرم مطرح کردم همون کس

طالب  يا گهیاز هروقت د شتریو کنار گوشم که حاال ب دیبه سمت خودش کش شتریو منو ب دیکش یقینفس عم

مور مور شدم و بدنمو ) دست نااهل فتهیکه مال من بود ب يخواستم دختر ینم:( بود آهسته زمزمه کرد دنیشن

 کهینشست و در حال میمبل روبروو يدستاشو شل کرد و از کنارم بلند شد و رو. رمیجمع کردم تا ازش فاصله بگ

از کار  يجور هی کاشیکردم ا یمرتب دعا م( :داشت ، ادامه داد یمتعجب و منتظر من چشم بر نم ياز چشمها

مهرداد  يها يکنه باز هاویزبازیاتفاق به کمک ه نیو ا دیخدا دعامو شن..خودم شیپ ارمتیو بتونم ب یبش کاریب

هرچه زودتر نقشه شو  دیتر شده بود و سهند با میدرست همون موقع ها بود که حال مادربزرگ وخ...افتاد تیهدا

که طرح  يعبد يپدرم آقا لیبه زمان داشتم که تورو نجات بدم اول به کمک وک اجیاحتمنم ..کرد یم یعمل

 یوقت رهینم ادمیتو  افهیق چوقتیه.تورو به شرکت باز کنم يبود تونستم پا ختهیبا شوهر دوستت رو ر یدوست

کردم تا  یم یعتو دلت جا باز کنم س نکهیا يبرا!!! يشده بود یخوردن یلیخ...ستنمیشرکت ن یآبدارچ يدیفهم

دونم چرا گوشه لبت  یکه نم يو اون لبخند محو... امین یباشم تا به نظرت لوس و دم دست يحد ممکن جد
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زد و با نگاه  يدوباره لبخند!) يدیخند یبفهمم به چ یامضا بدم ول دیچک سف هینشست اون لحظه حاضر بودم 

 یشد از نگاه خاصش داشتم معذب م یم خوشسر یلیقسمتها خ یبعض ياداوریشد انگار از  رهیبهم خ یخاص

بود سکته کنم دست و  کیکردم نزد داتیپ یفروش وهیحال تو آب م یدختر اونروز که ب يوا:(شدم که ادامه داد

 نکهیگذره ا یم یدونستم تو فکرت چ یخنده دار بود م یلیت خ افهیق يبهوش اومد یپامو گم کرده بودم وقت

بعدم تو خونه خودم اسکانت !!! ياونم درست روز اول کار مارستانیب ارهیب نهآدمو بغل ک دیخشک با سیرئ هی

تا بتونم اعتماد تورو  دمیچقدر دردسر کش..دادم با هزار دروغ ودونگ تا بتونم ازت در مقابل سهند محافظت کنم

 شهیهم یباش ورپست تو شرکت ابداع کنم که تو مجب هیکردم تا تونستم  الیکه چقدر فکر و خ يوا...جلب کنم

پول؟ خوب  ي؟برا یکنیکار م نقدریا یچ يبرا يدیو ازم پرس يکه وارد اتاق کارم شد یروز اول..یکنارم باش

هستند که  يزیگفتم آدما دنبال چ..کنم  یکنم و طبق عادت دارم کار م یبهت گفتم واسه پول کار نم..ادمهی

کنارم باشه  خوامیکه م یهست یو تو اون..وجود توام  تونستم بهت بگم چندساله دنبال آرامش یندارند و کاش م

شد تا حرفمو در قالب  یو فرصت میبر ما خبر از لحظه پرواز نداشت يوا یتو ناخوداگاه گفت یول...شد ینم یول

لبِ  میتا اومد..يریشعرو به خودت بگ نیخواد تا ا یزمان م یلیدونستم خ یم یبهت بگم ول شیمصرع بعد

و  يخوا یپولو نم يهمون موقع ها بود که تو هم به سهند گفته بود..............آه........که میدیپر میمعشوقو ببوس

مردم تا تونستم دختر ...شیبه زور بردمت ک...دادمیم تیاز دست سهند فرار دیبا.. يریپذ یازدواجو نم طیشرا

منتظر بودم تا ازت  ینبود ول یمناسب تیموقع دیشا.خودم کنم يمثل تورو همراه نقشه ها يسرکش و خومختار

چه  يدیمخلفات اون چمدونو د یوقت رهینم ادمی..کردم یم يبرو برگرد ازت خواستگار یب نمیچراغ سبز بب هی

درمونده شده بودم !  يکه کوه ساخته بود ی، از کاه يخودت بافته بود يکه برا يا یاز افکار منف! يشد یحال

تخت گذاشتمت  يرو یکنم وقت یم کاریدارم چ دمینفهم گهید ورورنگ  یب تیم هی يچشمام شد يجلو یوقت

روانپزشک آشنا شده بودم و به  هیقبلش با  قهیکه چند دق ییهتل همونجا یها خودمو رسوندم به الب وونهیمثل د

سفر  نحالیبا ا.داشتم یچه حال نیبب...رفته بود که خودمم پزشکم ادمیپاك ..سرت يسرعت برق اوردمش باال

 یها بود داشت کنار من نفس م یلیخ يایکه رو يدختر يبود چون تو کنارم بود میسفر زندگ نیهترب شیک

 دمیدزد یتورو بردم در واقع همونطور که خودت بارها گفت!!..بست یقرارداد م دیخر یم یسوغات زدیقدم م دیکش

 ینبود رابطمون خراب نم زیچ ههم یب يبایاون شک يالبته اگه خرابکار.بتونم حفظت کنم نکهیا ي،اونم فقط برا

بود  دهیشدم اونم فهم یداشتم خفه م..دادیداشت با چشماش تورو قورت م..بدزدمت يشد که مجبور شم اونطور

 میبود شیکه ک یبهرحال موقع..گهید تیمهرداد هدا هیشد  یم دمیجنب یم رید... یهست یچه جنس مرغوب
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که؟چقدر از خدا شاکر شدم که تونسته بودم تورو دور  ادتهیدم خونه دوستت  کیسهند آدماشو فرستاده بود کش

و  میتموم بشه به تهران برگشت هیبا فوتش قض دیشا نکهیا دیتر شد و به ام میبعدم که حال مادربزرگ وخ...کنم

 یتموم بشه ول هیکس ازش خبر نداشت اال پدرم ، جات امن باشه تا قض چیکه ه يبودم تو اون خونه ا دواریام

از اون لحظه ...ریتو دهن ش یخودت برگشت يتو کار دستم داد و تو با پا یشد که حس فضول یچ ونمد ینم

و من  وایه يتو مال من بود...مساله که چطور اوضاع رو به نفع خودم برگردونم نیگذاشته بودم رو ا مویتمام انرژ

 يگل من تو دستا يجور چهو نگاه کنم که  نمیهرگز نش یاز دست بدم ول شهیهم يحاضر بودم تورو برا

و ذهن منم به کار افتاد تورو با هزار  ياونشب خودت به فرار اشاره کرد نکهیتا ا..شه یو سهند پرپر م اوشیس

 ایبهتر مه يکار طیکه اخراج شدن شرا ییدهن همه رو بستم واسه اونا دمیدادم همه رو خر يمکافات فرار

به واسطه حال  ییکنن و دا داتیتونن پ یدونستم نم یم..دادم ينفهمه که من تورو فرار یکردم تا کس

شو  هیو بق....یکرد با همون ازدواج کن دایتورو پ یقول و قرار گذاشتم که هر ک ییمادربزرگ عجله داره پس با دا

ندارم و دوروز  اوششیاز س یفکر کنه منم دست کم ییبزنم تا دا یلیاونروز مجبور بودم دو تا س وایه....یدون یم

که سرش بره  ییدادم دا یم یفیکردم احتمال ضع یاگه اونکارو نم...يریو م یبخش یتو حق و حقوقتو م شدهن

تا  ییکردم دا یاگه من باهات ازدواج نم...منو ببخش...ببازم انیحرفش بزنه و من تو نقطه پا ریز ره،یحرفش نم

که  اوشیس..کرد  یشده بود رهات نم کههم  یبه قصد تالف..بعد از فوت مادربزرگ  یاخر عمر دنبالت بود حت

خواست  یکرد اون تورو م یولت نم اوردیکرد و تا تورو بدست نم یم لیهر جور بود خودشو بهت تحم

ترسم  یهنوزم م...یهست يا کهیدونست چه ت یخوب م اوشمیس..وایه ستین یخواستن تو اصال کار سخت...

 یم ينطوریمن فقط هم..نداره ویغلط چیهستم جرات ه نراحته که تا م المیحداقل خ یبرات نقشه بکشه ول

 یم یکردم اگر خواست فیبرات تعر زویهمه چ نکهیخودم هم گفتم بعد از ا شیپ...تونستم ازت محافظت کنم

 یو م میداریبفهمه اسممونو از شناسنامه هامون بر م یکس نکهیسر وصدا بدون ا یب یو اگر نخواست یمون

 گهیجور د هیبعدم ..مدت هیتا .. لیادامه تحص يگم خارج از کشور رفته برا یمبه همه هم . يفرستمت بر

که  شهیسهمت م یسهند پاپِ میبفهمن طالق گرفت اوشیس ایسهند  نکهیکنم چون به محض ا یسرشونو گرم م

 گشکه از چن يا کهیدنبال ت فتهیهم از خدا خواسته م اوشیدنبالت و س فتهیتو حساب من باشه و گرنه م دیبا

نه به خاطر خودم  دمیترس یخواستم رهات کنم ول وایه..یستیدر امان ن چوقتیه بایتو تقر ینیبیم..درآورده بودن

 یدختر افسرده و ب هی يشد مونیتو بعد عروس..، نه ، به خاطر خودت شهیبعد نداشتن تو جهنم م میکه زندگ

از  یانتظار داشت دونمیم..ینیبب بیآس شتریدم بیترس...پرنده لرزون کنج قفس يگل پژمرده شد هی يشد.. يانرژ
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تا فرصت دوست  یخواستم کنارم باش یم..يشد یم يفرار شتریدر اونصورت تو ب یگفتم ول یم زویاول همه چ

تونم بگم منو ببخش اگه  یفقط م..فرصت نشد یول یخواستم خودت منو انتخاب کن یم یکن دایداشتن منو پ

 ایمرد باشم  نیشاکر ا دیبا دمیفهم ینم..غرق اشک شده بود یک صورتم دمینفهم...) باعث آزارت شدم

نگاه  ریخواستم از ز یم..حس شده بود انگار یپاهام ب...دیلرز یدستام داشت م.دمیفهم یحال خودمو نم...طلبکار

 نیچرا در تمام مدت تو ا.تونستم ینم یکرد بلند شوم ول یکه داشت به عشق چندساله اش اعتراف م يمرد

از من نبود چرا من  یکرده بود نگفته بود که احساسات تو هم مهمه چرا اصال حرف فیکه تعر يبلند داستان

قلبم به تپش افتاده ...دلم آشوب شده بود ...ذهنم درد گرفته بود....مهم نبودم چرا اراده و خواست من مطرح نبود

، چرا  فیباشه پس چرا بعد اون همه تعر يمثل فرزام فاتح خواهان دختر يبود که مرد یاوج خوشبخت...بود 

 یچرا وقت.کوبوند یم م نهیخودشو به قفسه س جانیقلبم با ه یخوشحال نبودم ول نکهیخوشحال نبودم چرا با ا

نبودم چرا شاکر  یپس چرا راض..کرد خیفاتح دوباره کنارم نشست از تماس دوباره دستش با شونه هام بدنم 

کردم مثل  یچرا حس م! طلبکار بودم اصال؟ یطلبم را صاف نکردم از ک نوزمکردم ه ینبودم چرا احساس م

لرزوند اما  یمشتاق فرزام دلمو م يکرد چرا چشمها یداده شدم چرا حس حقارت داشت خفه م م يعروسک باز

به  ردمبرگردم برگ دیمن با:( از ته چاه ، گفتم  ییو با صدا ستادمیپا ا يرو یبه سخت....نگاهم پر از تنفر بود

پنهان کرد و بعد از  شیقیپشت ظاهر منط نشوینگاه غمگ)...رمیبگ میخودم تا بتونم فکر کنم و تصم یزندگ

کنم که  یم ایمه يبرات طور طویشرا یول!....حرف آخرمه... تنهات بذارم ستیصالح ن:(تامل گفت یلحظات

 نیمشترك بود اما تو ا نکهیبا ا که یاتاق...و قبل از من به طرف اتاقش رفت) یبه خواسته هات برس یبتون

 ...روز فقط اتاق او شده بود  ستیب

********* 

 ؟یراحت نجایا-

 آره راحتم -

با !! به دروغ ، گفته بود خانه مادربزرگشه يکه روز مینقل مکان کرده بود يبود که به همون خونه ا يروز سه

با وجود مخالفت ...ودش واحد سمت چپتفاوت که من در واحد دوبلکس سمت راست سکونت داشتم و خ نیا

که ناخواسته به من  یراثیم گفتاز سهم هن ینه به عنوان قسمت...من ، تمام ساختمان را به نام من کرده بود

وجودم ...شد  ینم یخواستم درك کنم ول یکه با تمام وجودم م يکلمه ا! همسر کی هیبود، به عنوان هد دهیرس

 .کنه ینم دایپ ییجا ییباشه روشنا یکیتار نهمهیکه ا یدل يتو....ت پر شده بود از حس حقارت و نفر
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 ؟يالزم ندار يزیچ-

از درِ  یداد حت یکه به خودش اجازه نم میدانشگاهم بلند کردم و به مرد روبرو يکتابا يسرمو از رو باالخره

 !نیقلبم پر بود پر و سنگ یبود ول یچقدر نگاهم خال. من بشه ، نگاه کردم یزندگ میآپارتمانم بگذره و وارد حر

حاال  دمیکش المیکه از جانب فک وفام ییبه مدد تموم رنجها...کنم  یم هیالزم داشته باشم خودم ته یهر چ-

بعالوه از فردا !...خواد سرجاش آروم بمونه یشده که نم نیسنگ نقدریدرست مثل قلبم که ا! پرِ پرِ میحساب بانک

 !دکتر ينگران من نباش آقا گهید فالط...گردم یکار هم م هیدنبال که برنامه کالسام مشخص بشه 

 .تفاوت باشم یب میمرد کنار چارچوب درِ زندگ يکردم به غم صدا یو سع نییانداختم پا سرمو

 ...نیا انیامشب مامان و بابا م-

بار بود که قرار بود خاله و شوهر خاله ام  نیاول نیماه ا کیبعد حدود .کاره موند مهیو حرفش ن دمیاز جا پر بایتقر

 ......بودمشان و حاال دهیمسخره ام د یبار توو معرکه عقد و عروس نیآخر. ندیایما ب دنیبه د

 یخوشبخت يزوجها میو وانمود کن میکن يباز ینقش ستیما خبر دارن قرار ن تیاونها از وضع..نگران نباش-

 ...میهست

 پس؟ انیم یچ يبرا-

 ر و خواهرزاده شونپس دنید-

 ...ندارم دنشیهم به د ياز خاله م ندارم پس عالقه ا یمن خاطره خوش-

 و پدرم؟-

 ..و...و...قابل احترام و یلیتونم دروغ بگم ، پدرت جناب فاتح خ ینم-

 و بهت عالقه داره شناسهیوقته که پدرم هم تورو م یلیپس دوستش داشته باش چون خ! هیو دوست داشنت-

 کنم؟ کاریچ دیحاال با-

 ...سلطان خانم شامو آماده کرده...واحد من ایب گهیدو ساعت د یکی یچیه-

 ه؟یک گهیسلطان د-

قابل ....کنه یکار م میکه سالهاست منزل پدر هیخانم يخونه آوردم از آشناها يکارا يکه برا هیهمون خانم-

 ...بهش یتون یم یداشت ياگه کار...اعتماده 

 ...ممنون..زنم چندتا کارگر بفرستن  یزنگ م یخدمات يکنم به دفترا زیخونه درندشت تم نیهر وقت خواستم ا-

 فعال...منتظرتم گهیپس دو ساعت د...یهرجور راحت-
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حاال پراز  یبه اصرار فاتح اون خونه دوبلکس خال....کردم و به دور و برم نگاه کردم یپوف. در رابست و رفت و

از  یاتاق تم ونیدکوراس. سرباز زدم دیاز خر یچون من با بداخالق....خودش  قهیه سلشده بود اونم تماما ب هیاثاث

 یبا اعتراض ساختگ یوقت. بنفش بودند یآب یلین ابود و روکش ه دیسف یچوب لیسرد داشت تمام وسا يرنگها

بوده که بگه من  نیمنظورش ا دمینفهم) تو مناسبتره هیروح يبرا:( حوصله گفت یب!) سرد؟ نقدریچرا ا: (گفتم

در عوض اتاق خواب را تماما قرمز کرده بود ! رنگها متعادلم کنه  نیا يگرمم که خواسته با سرد نقدریا ایسردم 

 .نشنوم ينزدم که حرف ناجورتر یحرف گهید!یمشک یبچو سیبا سرو

********** 

 نیکردم، ا یم يمقابلم باز با فنجون قهوه.تفاوت باشم  یخاله ماجده ب نیکردم نسبت به نگاه سنگ یم یسع

 نیکردم از ا ینگاه م ییرایسالن پذ واریپا ، به در و د نیرو اون پام و دوباره جابجا ؛ اون پا رو ا نداختمیپامو م

جناب فاتح که  نییپا ياز صدا ریکالفه شده بودم غ! سمت نیسمت به اون سمت و دوباره از اون سمت به ا

 نیقراره ا یپس ک یلعنت...نداشت نیجو سنگ نیبه شکستن ا یلیکس تما چیه دادیتلفن را م کیداشت جواب 

 !سرو بشه و من برم رد کارم یشام کوفت

 !یاحساس یخشک و ب میمثل مر-

 !!شکسته شد!!!خاله ییبا جمالت طال یسکوت لعنت نیا

به جمع سه  صحبت جناب فاتح هم تمام شده بود و!! گفت سرد یم یبه ک یتو نگاه سردش نشست ؛ ک نگاهم

جواب دادن به خاله شدم و در عوض رو به شوهر  الیخ یکه ب دیصورتم پاش يرو ينفره ما اضافه شد لبخند

:( نداده بود که خاله گفت یهنوز فاتح جواب) جناب فاتح دیکن ییرایاز خودتون پذ دییبفرما:( خاله مهربانم گفتم

به  يازین گهیاالن د یول! يزیریباباش زبون م يبرا يگفتم دار یم ياگه هنوز پسر دسته گلمو تور نکرده بود

 يجا کرد یخودتو تو دل مصطف يو چه جور يتو از کدوم گدا خونه اومد میدون یهمه مون م!  ستیحرفا ن نیا

 یم یجدا زندگ دمیشن یول!  ستیادا اطوارا ن نیبه ا يازین یحاال که زنش!  یشازده ما نشست نیا يپا ریو بعدم ز

 يرو نمینگاه نمناك و خشمگ...ادیحاضرم نبود کوتاه ب.سرِ جنگ داشت ! خبر نداشت یچینه انگار از ه!) دیکن

طعنه  گبارگناه منو به ر یشد ب ینم..شد  ینم ینزنم ول یکرد حرف یبا نگاهش التماس م...صورت فرزام نشست

پس انگار در :(ذاشت گفتم ینم یغض لعنتخواست رسا باشه اما ب یکه دلم م ییاز جام بلند شدم و با صدا! ببندند

من قرار گرفت و منتظر نگاه  يتر رفتم حاال خاله هم بلند شد و رودر رو کینزد) خاله خانم؟  دیستین انیجر

 .خصمانه شو بهم دوخت
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بوده از طرف پسر دسته گلتون  یپهن شده از طرف من نبوده از طرف برادر گرانقدرتون آقا مصطف ياگه تور-

سرِ ...ساده  یلیخ...منو معامله کردن ! دیاگه باور ندار دیاز سهندا بپرس دیبر...شازده تون دکتر فرزام فاتح بوده 

شازده دسته  نیاگه منو به زور به ا ادتونه؟ی! شد  دهمادرتون خون تیهمون که تو وص...پول ناقابل  اردیلیچند م

! هان  دیماجرا خبر نداشت يجا نیمعلومه از ا! شد  یو وقف اوقاف م دیپر یم اردیلیون چند مدادن ا یگلتون نم

پس ! که از نظر من باطله يعقد!!! نشوندن و بله نگفته شدم زن شازده دسته گلتون يسفره عقد يمنو به زور پا

و  ستیمال من نبوده و ن قتچویه...مال خودتون! پسرتون  نمیشما و ا نیا! خاله جون دیو جوش نزن حرص ادیز

 يمن به گدا خونه ا:( به زحمت اضافه کردم. حرفم مونده بود  هیهنوز بق. داد  یاشک مجال نم...) نخواهد شد

با پول  تشونیکردم که هرگز انسان یم یزندگ یچتر پدر مادر با شرف ریکنم اونجا ز یکه ازش اومدم افتخار م

خواهر  يبوده که روز یدل زن زیعز ستادهیکه روبروتون ا ییگدا نیبندازم که ا ادتونی دیبذار...معامله نکردن

 یکردم که سع یبازوم حس م يدست فاتحو رو! ....) و همراز شما بوده همدل شما بوده يشما بوده همباز

خوش  يطفلک مادرم که وقت مردنش دلش به خواهر:( داشت منو از اونجا دور کنه با هق هق اضافه کردم

 ! )ود که جگر گوشه شو بسپاره دستش نب

 ! وایبسه ه-

 .دیلرز یصدا م یبود که ب یبه زن سمیبرد و من هنوز نگاه خ یمنو م فاتح

 ؟يبریمنو کجا م-

 کنم یبرو تو اتاقم استراحت کن موقع شام صدات م-

 واحد خودم رمیم-

 یمون یکنار گوش خودم م نجاینه هم-

 !م خورد شدولم کن دست..واحد خودم رمیگفتم م-

 ...باش که نجایهم..ترسم دوباره فشارت باال بره  ینکن م یمنو عصب وایه-

 )دستمو رها کردم تیبا عصبان( ؟ یستیمتوجه ن.. دیهم به من دست نزن نقدریا... لطفا دینترس-

 ....سیحالت خوب ن وایه-

 نکهیو بدون ا رونیو به سرعت از در زدم ب) من خوبم..دیشما نگران مادر خودتون باش:( سمت در رفتم و گفتم به

 !نگاه نگران فاتح خودمو تو خونه انداختم و درو پشت سرم سه قفله کردم رِیدرو پشت سرم ببندم ز

****** 
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 دیلرز یبدنم م....دمیخودم از خواب پر ادیو با فر) نه......بابا کمکم کن....خوام  ینم...دیولم کن!..ایلعنت دیولم کن(

بنوشم که چراغ اتاقم روشن شد و  یخواستم بلندشم و آب خنک! کردم تخت در حال لرزشه یاحساس م کهیطور

 ...دمیمن وحشت زده تر به گوشه تختم چسب

 دوباره يدیکابوس د..آبو بخور نیا ایب-

به  یچ دمیفهم یاول هنوز لود نشده بود و نم هیهم مغزم چند ثان نباریشدم ا یهربار که از خواب بلند م مثل

 !هیچ

 اومد؟ ادتیمنم فرزام -

باالخره  یرا کنج لبم نشوند ول یمن کامال آشنا شده بود ، لبخند ناخواد گاه اتیخاص او که انگار با روح لحن

 ...افتاد که  ادمی

 ؟يدار دینکنه کل ؟يباز کرد يدرو چه جور ؟یکن یم کاریچ نجایا-

و  دمیبا عجله چند جرعه نوش)..میزن یبخور بعدا حرف م نویاول ا:( لبم گذاشت و گفت يآبو رو وانیحوصله ل یب

 .منتظر بهش چشم دوختم

 !که با اون حال درب و داغونت و با اون سابقه فشار خونت ولت کنم به امون خدا یانتظار نداشت-

 اصال ساعت چنده؟! گفتم که حالم خوبه-

 شبه مهیساعت سه ن-

 ...و کجا خوابم برده یک ادینم ادمیرس شدم من؟ اصال چرا مثل خ! يوا-

 ...خوابت برده ونیتلوز يجلو دمیبرات شام آوردم د یوقت یخوابت برده ول یک دونمینم-

 ....رو تختم نجایپس ا-

 !به گفتن نبود اجیاحت گهیبود د معلوم

قرار ..خونه منو داشته  دینبود که کل نیقرارمون ا یول....ممنون  يو نگران حالم بود يبرام شام آورد نکهیاز ا-

 ....يبود منو به حال خودم بذار

بچه گونه تو  يلجباز نیا ستیبهتر ن...قرار بچه گونه عمل کنم نیتونم به ا یفرض کن من نم!! وایبس کن ه-

 ؟!کنار يبذار

،  يداره با لجبازدختر شونزده ساله لوسم که  هیمن  یکن یفکر م ؟یکن یفکر م نطوریواقعا ا!! بچه گونه؟-

دلم  یکن ی؟؟ فکر م یستیکه سراسر وجودم پر از حس حقارت و تنفره؟ متوجه ن یستیمتوجه ن! خره یعشق م
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! باشه يهر دختر يتونه آرزو یکه م ومثل ت يعاشقانه سعادتمند داشته باشم اونم کنار مرد یزندگ هیخواد  ینم

غرورم له شده به  یستیداده شده؟ متوجه ن يمثل عروسک باز نکهیداغونه از ا! که درونم داغونه یستیمتوجه ن

 رحمینگاه ب ریز ییاز دا ؟یکه خوردم از ک ییها یلیبه خاطر س دمیکه شن ییواسطه طعنه ها و تهمت ها

تونم بهت اعتماد  ینم یستیمتوجه ن! مییو پسر دا مییو شعف دا فینگاه پر از ک ریاز پسر خاله م ز..مادربزرگ

رو  یتونم نقش عروس خوشبخت ینم یستیمتوجه ن!کنم تیو احساس امن رمیونم تو آغوشت جا بگت یکنم نم

 يتونم عروس مرد یکه نم یستیمتوجه ن! داد بشنوه حیعاقد ترج یول دیبله خودشم نشن یکنم که حت يباز

متوجه ! دونه نه جگر گوشه تنها خواهر مرحومش یپسرش م حِیضر زونیآو يمادرش هنوز منو گدا کهباشم 

 دیصبورانه و خانمانه برخورد کنم تا شا شهیکه بهم م یهمه ظلم نیتونم در مقابل ا یمثل قصه ها نم یستین

بشم و ازدواج  عاشقخواست منم  یدلم م یستیمتوجه ن! بشن مونیورق برگرده و همه از کرده خودشون پش

 یکه منم دلم م یستیمتوجه ن...از محبت شده و تشنه محبته یدنم چندساله خالب يکه سلوال ینیب یکنم؟ نم

 يها ییوصل باشم که تنها دارا یلیخوام به فام یتونم و نم ینم یستیمتوجه ن...بشم دهیخواست بطلبم و طلب

 ییو تنهاخوام ت یم...خوام  ینه نم..خوام  ینم! رندیگ یو تمسخر م شخندیرا به باد ر-پدرم و غرورم -منو 

مرد  هی هیکنم بدون سا یخوام زندگ یم...به خودم بدم  يریگ میفرصت تصم خوامیم..کنم  یخودم زندگ

خوام فرصت عاشق شدن داشته باشم  یم! پرزرق و برقه یلیخ نکهیبا وجود ا یحت یلیتحم یزندگ هی یلیتحم

خوام  یم...خوام دادبزنم بله  یم!...حضور دارن بله یول ستنیکه ن يبا اجازه پدر مادر مسر سفره عقد بگ خوامیم

هر چند  يمن بود ياهایتونم کنارت باشم و ادعا کنم تو مرد رو ینم..باشه میسلول به سلولم خواهان مرد زندگ

شد و من  ینم لیتحم نناخواسته به م یزندگ هیو دورغ و نقشه ،  بیفر نهمهیاگه با ا یباش یتونست یکه م

 .تن داشتمفرصت دوست داش

آروم باش ...تو هست يحرفا دنیآماده شن شهیگوش من هم...کم و بعد ادامه بده  هینفس بکش ...وایه هیکاف -

 ....فقط

اش کنه ،  یکرد مخف یم یصداش بود و سع يکه تو یفرزام با غم) آرومم:( و گفتم دمیکش يبلند قیعم نفس

 )کنم؟ کاریچ دیو من با:( گفت

فقط به ...کنم یرو به نام تو م یهمه چ...خوام  یهم نم یچیه...میقبال هم گفتم طالقم بده برم دنبال زندگ-

 ...گردم و یدنبال کار م... دارمیدانشگاه بر م کیخونه نزد هیاندازه پول رهن 
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 یفکر کن چون نمکم به من و دلم هم  هیگم  یبهت نم..باشه ...دمیباشه طالقت م....بسه خواهشا....وایبسه ه-

 ...به چند شرط یدم ول یطالقت م...کنم یعمر با ترحم تو زندگ هیخوام 

جا  چیدوم ه.....بفهمند دینبا لیفام يکدوم از اعضا چیاول ه:( گرفته گفت ییو با صدا دیکش ییپرصدا نفس

توجه  یب( حاال داره؟ طیبا شرا یو چه فرق:( و گفتم  دمیحرفش پر ونیم.....) یکن یم یجا زندگ نیو هم يرینم

از  ریچهارم غ ،يگردونم و سوم تو حق قفل کردن درو ندار یزاپاسو بهت برم دیکل:(به حرف من ادامه داد

 دیانگار متوجه نشد!! د؟یمنو مسخره کرد:( گفتم یبا ناراحت....) پنجم  ،یکار کن یتون یجا نم چیشرکت خودم ه

چه جور طالقه؟  نیا!! يریه آخرش منو به باد مسخره بگساعت حرف زدم ک کیداشتم؟  یمن چه در خواست

انگار ! ) به عنوان پسرخاله یحت...نمتیخوام مرتب بب یداشته باشم نم دموخو یخوام آزاد باشم و زندگ یمن م

بخصوص نفهمم  یشیمن از تهران خارج نم یپنجم بدون هماهنگ:( ادامه داد يبا خونسرد دیشن یمنو نم يصدا

 یول میکن یبرداشتن اسممون از شناسنامه هم اقدام م يبرا..يگرد یم تیاطراف شاهرود و اون پسرخاله قالب

مات و مبهوت  نطوریهم!) والسالم...مجددا تو شناسنامه ت ظاهر بشه دیاز اسم من نبا ریبه غ یاسم چیششم ه

از در اتاق خوابم  یوقت! کنه  یم یداره شوخ ایه خل ایگفتم  یشناختمش م یکردم اگه از قبل نم ینگاهش م

که  یطیشرا نیو اما در جواب سوال اولت، ا:( مکث کرد و برگشت به سمتم و گفت يرفت لحظه ا یم رونیب

و لبخند !) یبخوابم تا فرقشو بهتر متوجه بش نجایمن امشبو هم نکهینداره مگر ا یفرق ،فعالیفعل طیگفتم با شرا

واسه  نتیحسن حس گهیدم د یبگو طالق نم!!!! بود ییعجب آدم پرررررررو. از اتاق خارج شدزد و  يا انهیموز

 !گهیبود د یچ

 ....اومد یخوشم م اشیکَنه باز نیاز ا يجور هیته دلم بدون اجازه عقلم  یگاه

******* 

 !فصل من: چهارم  فصل

 از جونم برو بذار منم نفس بکشم يخوا یم یچ-

بعد از  نکهیکردم و به محض ا یجمع کردم و پشت بدنم مخف عینوشتم ، سر یکه توش رمانم را م ییکاغذها

و  دهیمنو خم چوقتیه ذاشتمینم.ستادمیکشدار ِ مست متعفنش ، خودش هم وارد اتاقم شد راست ا يصدا

 یوراندم ، راست مپر یم سرکه در  یهنوز به پشتوانه افکار قشنگ شیتهایبا وجود تمام آزار و اذ نهیبب فیضع

 .زدم یخمارش زل م ياستادمو تو چشمها

 ؟ یکن یاتاق حال م واری؟ با در و د یکن یکار م ی؟ چ یاتاق کوفت نیتو ا يدیباز چِپ-
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خواست با تو حال  یدلت م اد؟ینداشتت به جوش م رتیغ هیچ..کنم  یاتاقم حال م واریفرض کن با در ود-

 کنم؟

بود و حاال  دیسف يگردن خوش تراشم گذاشت که روز يرو فشویخودشو بهم رسوند و دست کث عیدو قدم سر با

 شهیمثل هم. من در جواب کلمات گند گرفته او بود يها یکبود و بنفش ،که خاطره بلبل زبون يپراز لکه ها

 !!!کرد یم میبزند و از ترس کشتنم رها يدیداد تا رنگم به سف یآنقدر فشار م

 !کردم زبون دراز یوگرنه خفت م! فتهیمن ب يخوام خون نجست پا یکه نم فیح-

به کمک نفس  دیشد يو کمرم را خم کنم تا با سرفه ها فتمیب نیزم يداشتم رو اجیاحت نکهیکرد و با ا میرها و

خونش  يو رذالت تو یکه پست يمرد يپا شیپ فتمین. فتمیکردم ن یو سع ستادمی، راست ا میایشده ام ب دهیبر

 .... ستادمیا یم.شدم  ینم لی، ذل یلیچشم مرد ذل شیهرگز پ فتادمینم....داشت انیجر

 .... نجایا انیرفقام دارن م....پاشو بساطتتو جمع کن برو قبرستون -

 کجا برم ؟...کجا-

 ! ؟ برو همون قبرستون يریهر بار کجا م...ومدهیسگم باال ن يبرو تا اون رو دونمیمن چه م-

و با  فمیگردن نح يدوباره به سمتم هجوم آورد و دوباره دست انداخت تو یچرخوند که از اتاق خارج شود ول پا

المصبت تا از زورِ  يگلو نیکنم تو ا یم یجا خال هی يزهرمار يو گرنه دو تا بطر ایرفت هیثان کیج:( فشار گفت

 يچه جور دمینفهم!) بینانج کهیبجنب زن:( زد رهبعد نع)  ته؟یحال...فتهیخونتم گردن خودت م...يریبم ینفس یب

 دیکه به دستم رس ییزایچ نیدستاش خالص کردم و با عجله و ترس به سمت کمدم رفتم و اول ریخودمو از ز

 .رونیفشردم، برداشتم و از اتاق زدم ب یکه در دست م ییبه اضافه برگه ها

مدل  نیماش یزد هراز گاه یپرنده پر نم....ما نیشن انیاع ابونیخ یحت...خلوت ابانهایجمعه بود و همه خ ظهر

پوش اما  کیدختر ش نیکردن ا یم یسع يترمز شین یشد و با چندتا بوق و گاه یبا سرعت رد م ییباال

 .داغونو سوار کنند

مشت کاغذ و  هیداغمو کرده بود تو  يفراموش کرده بودم ،سر کوفته و چشمها مویبود که خود ِ واقع مدتها

و خلوت خفقان  ییتنها...از فاتح  م،یاهایاز مرد رو..میاهایرو ییصدرا يوایاز ه...نوشتم ینوشتم وم یم..دلنوشته

 يداستانم با همون دغدغه ها يوایهمون ه دمشده بو... روشن کرده بودم وایرا با نوشتن رمان ه کمیآور تار

سپر  نهیوجود داره که برام س یمجردم که هنوز فرزام فاتحخواستم باور کنم که هنوز  یم.عاشقانه و قشنگش

ذهنم بودن تا  دهییاونا زا...یوجود داشت نه فرزام فاتح يا یمصطف یینه دا..بود نیهم میزندگ تیاما واقع..کنه
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 يبرا ییهنوز جا اهمیدل س يتو..روزهام ادامه بدم نیو دود گرفته ا ینبات اتیبه ح بتونمبتونم نفس بکشم تا 

که از  یجاشو اون مردك نا فرم پر کرده بود همون آدم..نبود ییجا میزندگ يعاشق بود اما تو يحضور مرد

کردم  ینم هیگه گریمدتها بود که د...!!....تیمهرداد هدا..مطرود داستانم استفاده کردم تیشخص ياسمش برا

سهند  یمصطف..مادرم منو تو قمار باختکه شوهر  یدام افتادم درست از زمان يتو دمیکه فهم یدرست از زمان...

روزگار چقدر زشت شد ....آخ....بعد از فوت پدرم ! اردریلیقمار باز ت هی.مرد قمار باز بود نیمن ، هم یزندگ یواقع

 یخانواده متعصب و مذهب هیمادرم از .....جوون ... بایزن ز هی..ساله شوش یمن هجده ساله بودم و مادرم س...

خانواده خوشبخت که به کم قانع  هی. سال از مادرم بزرگتر بود 12و سربه راه که  بیعلم نجم هیبود و پدرم 

شهر  نیشاگردانش از مرفه شتریهم بکند ب یخصوص سیمجبور بود تدر یپدرم به خاطر فشار زندگ....میبود

موقع  یکه ب يامان از آسانسور...رفت ، آخ یواقع بود م یاز آنها که در برج یکیبار که به منزل  کی... بودند

 ندهیمادرم به خاطر آ!.... مانکاریامان از کارفرما و پ...کند یموقع سقوط م یب يزن و دختر یزندگ!! سقوط کند

شده ، خرج دوا درمون  نیهمه اون پول نفر اماموفق هم شد  ردیبگ يا هیکرد تا خسارت و د یدوندگ یمن کل

و هفت سالش بود که مجبور  یس. خروارها خاك دفن شده بود ریش جا مانده بود و زشوهر شیشد که پ یقلب

بود که با دکتر سهند  یلعنت مارستانیتو همون ب....نداشتند دنیتپ يبرا یلیها م چهیماه...شد قلبشو عمل کنه

و قمار باز  اشیعپوش جذاب و البته  کیش اریکه بس يمرد..کرد ریدکتر سهند گ يگلو وبهتر بگم ؛ ت...آشنا شد

بودند بزرگتر که شدم  یاسطوره علم و پاک میپزشکان و معلمان برا یبچه تر بودم تمام یوقت!!!...پزشک هی....بود

 !آنها هم بشرند مثل من مثل مادرم مثل سهند دمید

فقط تو بگو بله و قدم بذار ...کنم یفرستمش دانشگاه دکترش م یدونم م یدخترتو مثل دختر نداشته خودم م-

 تو خونه من

 یبود رو به چشمان مشتاق دکتر سهند دوخت با لبان زشیفروغش را که هنوز داغدار غم عز یچشمان ب مادرم

و ) ؟یچ دیحرفاتون زد ریاگه ز ؟یچ دیاگه مثل دخترتون ندونست:(گفت دیلرز یم يماریکه هنوز از تب ب

کرد تا  یم فیتند رد ندبود که ت يسبز يخورد و وعده ها یه دکتر سهند مبود ک يکریدر و پ یب يقسمها

 .دخترش خونه امن اوست يبرا ایدن يجا نیباالخره مادرم را مطمئن کردکه بهتر

 به سقف يکه زل زد يدیمگه تا حاال لوستر ند-
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بود  دهیپوش دیدست سف کی....آورد رونیبود که مرا از بهت عظمت اون عمارت ب یمرد جوان بلند قامت يصدا

 يها يکردم حور یگوشه لبش نبود ، اعتراف م زیو اون پوزخند تمسخر آم یشانیپ يرو ظیاگه اون اخم غل

 !!!غلمان گنیم یچ...مردا يهمون حور. اند یشکل نیهم یبهشت

زد و از  یم را باال دشیسف راهنیپ ينهایصورت منو مادرم چرخوند و همونطور که آست يتفاوتش رو رو یب نگاه

:( بعد داد زد....) ن؟یدیجد يخدمتکارا:( آمد اضافه کرد یخورد و به سمت ما م یم چیکنج سالن پ یچیپله مارپ

 ایدستم ب يپام آ يآ يمارو از بس غر زد یکشت ایب...بابا برات کمک اورده دو تا تازه نفس  نجایا ایب! ملک ملک

 ....) رنیبگ ادیگلناز بذار وردستش کار  شیدوتارو ببر پ نیا..

 پسر؟ یگیم یچ-

  نورا؟یشما؟ ا ییکجاها! سالم جناب دکتر سهند-

 ..وایخانم همسر بنده اند و اون خانم جوون تر دخترشون ه میمر شونیا....نمیبب زیمزه نر گهیبسه د-

باال  يشانه ا....له خاموشپر از آتش شد و بالفاص يلحظه ا يخورم که چشمان آن مرد جوان برا یم قسم

لب  يگرده اونوقت بابا یپسرت هنوز داره خشک خشک م!!...يفعال شد!! بابا يزرنگ شد:( انداخت و گفت

غلط اضافه :( گفت ظیدگتر سهند با غ) پس؟ يکرد کارشیچ مویمر...کنه یگورش هفته به هفته زن عوض م

 )راست کار من نبود ردش کردم رفت میمر....نخور

فشردش تا خشم ناخوداگاهش را  یکه مادرم با تمام قدرت م يشد و گوشه چادر کیان به مادرم نزدجو پسر

بعد با ) اوردمیکه به جا ن دیببخش یسالم مامان:( کرد و با تمسخر گفت کیکنترل کند ، گرفت و به لبش نزد

به  دیکوب یم نیزم يکه رو ییو با قدمها!) کهیکوچ یشما هم ببخش آبج:( خشم رو به من کرد و ادامه داد

و از  دیبه صورت دکتر سهند پاش کجایو  ختیکه ممکن بود در چشمش ر ینفرت یسمت پدرش رفت و تمام

 ....یخال یخال...از عشقم یتنها و خال یزندگ!! من بود ینکبت یزندگ یواقع اوشیهمون س نمیا....خانه خارج شد

هربار ...زدم یهدف قدم م ی، در خودم جمع شده بودم و ب يزییپا بغل برده بودم و در آن سوز ریرا به ز دستانم

ساعت  نیکرد و من عادت داشتم ساعتها قدم بزنم و بعد از چند یم رونیکه مهرداد مهمان داشت منو از خونه ب

با  یو مست فیبود که بعد ساعتها ک یغول امنتظرم نبود تنه یچشم چیکه ه ییجا.به خانه برگردمم يدربه در

 نیتر انهیو با وحش ادیرا به در دوخته تا موش کوچولو از در ب زشیاز خود بدترش، چشمان مست و ه يارفق

 فیو کث نیسنگ يدست و پا ریو من عادت داشتم که ز....شه لیتکم ششیلقمه چپش کنه و ع هیحالت ممکن 

داد، دست و پا بزنم تا  یم کیرک يعاشقانه فحشها يحرفا يبه جا شمکه اسمش شوهر بود و کنار گو يمرد
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 يسرد ریو من تن و بدن لرزان و کبودم را به کنج حمام بکشانم و ز فتدیب يکند تا مثل جنازه گوشه ا میرها

 .....نکنم هیو من عادت داشتم که گر. آب ، آتش درونم را خفه کنم

 .....بلندشو دست وروتو بشور! يکرد هیو گر يو غمبرك زد ینشست یچته هرچ-

 ایب عیسر ریدوش بگ هی:( اسم را چنگ زد و منو از گوشه اتاقم به سمت حمام اتاق پرت کرد و گفتلب قهی

مادرت مرد و ...یزن یچقدر زر م گهیاه بسه د!...يایهم به خودت بده مثل کلفتا ن یرنگ و لعاب هی...نییپا

 ...)شهیزر زر کن مگه زنده م نیبش یحاال تو ه....تمام

 نقدریا یجونه ول یقلبش ب یدونستیم.يکردیکه م ییایبا حرص دادنش با کثافت کار اتیبا بدخالق شیتو کشت-

 ..يچهارسال عذابش داد..شیتو کشت...که سکته کرد يخون به جگرش کرد

خاطراتم  يالبال...سهند یدست دکتر مصطف...صورتم فرود اومد يکه سه بار پشت سرهم رو ینیدست سنگ و

 .کردم یحس مرا  نشیهنوز درد دستان سنگ

 يدرست هم لباس بپوش بدون اون روسر.. من برس يبه مهمونا نییپا ایاالنم ب....دهن لقتو ببند و خفه شو-

 نمیکنم؟خدا شاهده بب یمثل هربار بهت حال ای يدیفهم..که برات گرفتم  یپوش یم ییازهمونا....مسخره ت

کردن تا ابد  هیکه گر ارمیسرت م به ییبال ،یکن یغلط اضافه م ای یزن یزر اضافه م ای يریگ یآبغوره م يدار

 ...يدیبره فهم ادتی

دکتر ..یمهندس فالن...دارم ادیاون جمعو به  يچهره تک تک آدمها....رفت ادمیکردن تا ابد  هیمن گر و

ا بساط نبود که دکتر سهند با رفق یبار اول نیا......تیو مهندس مهرداد هدا...و یجناب فالن...یحاج فالن....یفالن

 ...نیسرِماش...الیسرِ و باغ،،سرِ  نیسرِ ملک، سرِ زم....انداختندیو قمار را راه م يباز

 دیکن لیم دییبفرما-

شگرد سهند بود با .کردمیم ییرایخاص دکتر سهند پذ يو ملک کجا بودن که هر بار من بابد از مهمانها گلناز

 یم يبودم نه رسم عشوه و دلبر بایمن نه ز..رو ببره  يپرت کنه وباز اشویخواست حواس همباز یمن م شینما

تک تک آنها رو  داریهربار نگاه خر......کنه یمن حساب باز م تیجذاب يچرا سهند رو دمیفهم ینم یدونستم ول

سهند به  نیدروغ يرنگ وعده ها...سبز...بود  یو اندام یلباسم ماکس...کردم یتن و بدن خودم حس م يرو

 دهیابروم به سمت باال کش يکناره ها کهیسرم جمع کرده بودم طور يلند و لختمو محکم باالب يموها...مادرم

 يتر کرده بودم و مژه ها میضخ يلبان نازکم را با خط لب محو..کرد یم ییبلندم خودنما یشانیو پ..شده بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

 میسرشانه ها یانیباز بود و عر میشانه ها يلباسم تا رو قهی...بود نیهم شمیکل آرا....پررنگتر ملیبلندمو با ر

 ......کرد و چشمان مرا پر ازدرد یچشم مهمانان را نوازش م

 خانم خانما؟ یخوب-

اما از ترس سهند  شدیچندشم م...شصت سالش بود کینزد....شمال  ينهایحاج صفا ، بود مالک نصف زم يصدا

 .....زدم و تشکر کردم يلبخند اطیبا احت

گه فقط هر هفته مارو  یکه تو خونه نگه داشته به ما نم يگوهر نیاز ا یچیهند که هدکتر س ؟یکن یم کارایچ-

 ...گردونه یلب چشمه ت و برم ارهیتشنه م

:( انداخت و گفت یشمیابر يفرشها يرو نییبه پا زیم يرا از رو وانشیو به عمد ل...به سهند زد یچشمک بعد

دونستم  یم...من ثابت کرد يو چشمان هرزش رو رو) يدبه من ب نویا شهیکنه م یمن کمرم درد م زمیعز يوا

برگ  نیاز ا شتریبگذارم تا ب راهنمیپ قهی يرا رو گرمیخم شدم و خواستم دست د اطیبا احت... هیمنظورش چ

خم  مهیو من ن دیهوا قاپ ينگذارم که ناگهان دکتر سهند همان دستم را رو شیبرگ نانوشته وجودم را به نما

:( گفت دمیفهم یرا م شیکه فقط خودم معنا یشوم و بلند شم که سهند با لحن خاص وانیل الیخ یخواستم ب

مچ دستم امانم را  يفشار دستان دکتر سهند رو دیایمانده بود اشکم در ب مک....) گهیرا بده د یحاج وانیدخترم ل

مانع از برداشتنش و راست  گذاشت و وانیل يرا رو شیپا یرا بردارم که حاج وانیو با عجله خم شدم تا ل دیبر

کشش  اما نمیخم شدن بش يخواستم به جا...لباسم زل زد قهیلجن گرفته و ناپاکش به  يها لهیشدنم شد و با ت

 ..دستم توسط سهند مانع شد

 ...دستان سهند بود ریهنوز دستم اس یو هشدار سهند بلند شدم ول وانیل الیخ یبنفش شده بود ب رنگم

 ....شهر نیهم يدانشگاه ها نیاز بهتر یکیتو ...خونه یحاج صفا دخترخونده من داره درس م-

 خوشگل خانم؟ نیخونه ا یم یچ-

 یم ینشست و احساس لزج یتمام تنم م يگوشم که نه ، رو يبود که رو تیکشدار مهندس هدا يصدا نباریا

 ..کردم

 ...سال آخره خونه یجون مثل خودت داره عمران م وایمهندس جون ه-

 به به-

 !یچه به به چندشناک و
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 یبلند شد و کنار من قرار گرفت و با نرم شیاز جا تیکردم دستمو از دستان تنومند سهند آزاد کنم که هدا یسع

پدر خوانده ام ،  حیو وق فیآورد و در مقابل چشمان بهت زده من و چشمان کث رونیدستمو از دست سهند ب

 يمال من تمام و کمال و اگه تو برد برمکنم اگه ب یم يخوشگله باز نیدستو سرِ ا نیا:( و گفت دیدستم را بوس

 )چطوره؟.....سندم نخورده مال تو یسهند جون اون برج ِ نوسازم که هنوز حت

 .....که تمام سالن روش شد دیسهند چنان درخش صیحر چشمان

 یدختر نم نیآخه ا یکن یم يقمار نیهمچ يکه دار یمطمئن یلیبه خودت خ ایجون  تیهدا یاحمق یلیخ ای-

 ....ارزه که

شکار از دست داده اش ، دست و پا  يداشت برا يآشکار يحرف حاج صفا که با نخوت و حسود انیم تیهدا

ره باال نفله  یچربه کلسترولت م يادیلقمه ها برات ز نیا يشما دو برابر من عمر کرد یحاج:( و گفت دیپر زدیم

 !)دور از جونا یشیم

 یبدنم داغ بود و م...حرکت نداشتم يارایبودم و  ستادهیا....شروع شد يبعد دست مرا رها کرد و باز و

 ....فروغ و ینگاهم ب...خفه شده بود میصدا...دیلرز

خوردم دوباره خون  یتکان....فرار...کردم یم يکار دیکردم با یام را نگاه م یو قمار زندگ ستادمویا یم دینبا دینبا

 !!!! چرا تاکنون نرفته بودم چرا؟ ....شهیهم يرفتم برا یم دیکرد با دایراه پ میبه دست و پاها

 سرجات بمون-

 ..نعره ناآشنا متعلق به سهند نبود نیبود؟ ا یک

 ....خوشگله ينخورد يتکون خورد-

:( گفتم ادیداشتم محکم به نظر ب یکه سع ییبه خودم جرات دادم و با صدا......بود تیمهندس مهرداد هدا يصدا

 ییتنها جوابها تینگاه سرد دکتر و نگاه داغ هدا) د؟یکن یم يجدا سرِ من باز دیدکتر؟ دار دیکن یم کاریچ دیدار

 .....بود که گرفتم

اگه ..، تا سرِ مرگ از سهند کتک خوردم تیقبل از رفتن به قتلگاه هدا.....منم باختم...منو باخت...باخت دکتر

 ...کرد یبرج نوسازو سر من خال هینبود مرده بودم خشمش از باخت  اوشیس

 !!!که شیکشت ؟یکن یم کاریچ-

 دختره هرزه رهیبذار بم-
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خبر  يزیمدت تازه از اروپا برگشته بود و از چ یسفر طوالن هیبعد از . دیکش رونیدست ولگد پدرش ب ریاز ز منو

 .اوردیکرد از ماجرا سر در ب یم یاش سع یاشت با تمام خستگند

 شه تیزن مهندس هدا خوادینم-

 ستین يخب ازدواج که زور-

 يخونه رو نیاونم درست تو هم... کردم دایناجور کنار مهرداد خانشون پ تیکه خانومو تو اون وضع ینه وقت-

 !تخت نیهم

کرده  ریگ میدر گلو يزیچ....سوختیاشکم م یصورتم از داغ....یبزرگ نیتهمت به ا...امکان نداشت ایخدا نه

خس  هیشب شتریکه ب میصدا...مردم اما نمردم یم نیکلمات دروغ نیاز زجر ا دیبا....خفه....شدم یخفه م دیبا...بود

 رها شد میخس بود از گلو

 ...دروغه-

موقع الل شدم و از  یمنم ب...سقوط کرد موقع  یآسانسور ب.....که از خودم کردم و تمام يا هیکل دفاع نیهم و

 ....هوش رفتم

 تیعاقد به خانه هدا.....از عقدمان گذشته بود قهینشست تازه دو دق فمینح يشانه ها يدستان داغش رو یوقت

 ....رفت دهینشن دهیامد عقد کرد بله را شن

 ؟یکلیخوش ه یلیخ یدون یم-

 دونستم یم

به سمت  دمیلرز یکمرم نشستند و مرا که سرتا پا م يتا در گود دیکش نییشانه هام به طرف پا يرو رو دستش

 .دیخودش کش

 وسوسه کننده ست؟  یلیرنگ پوستت خ یدونستیم-

 دونستم ینم

 . دیخشک و لرزانم کش يلبها يرو رو انگشتانش

  ه؟یخواستن یلیخ یدونست یم-

 !رنگ من یلبان نازك و ب..دونستم ینم

 يلختمو رو يسرم دست برد و موها رهیو به گ دیدارش به سمت موهام خز تب يهمراه سرانگشتها نگاهش

 .ختیشونوهاهم ر
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 کنه؟  یم وونهیموهات آدمو د یلخت یدونست یم-

 دونستم ینم

 . دیکش یقینفس عم شینیباز ب يبا پره ها...رو خم کرد  سرش

 بره؟یتو هوش از سر آدم م يتو هوا دنینفس کش یدونست یم-

که لحظه به  یجو عذاب آور و پرتنش نکهیا يخودمو رها کنم برا نکهیا يحرف زدم فقط برا.....دونستم ینم

 .گرفت رو عوض کنم یلحظه داشت اوج م

 !شامپو مامپوئه يحتما بو-

 !!!تیقهقهه هدا و

 ....قورتت بدم خوادیدلم م يذاریم شیبه نما فتویرد يو دندونا یزنیحرف م یوقت یدونستیم-

 ونستمد ینم

 دینیبب:( کرد و به ناچار گفتم شتریفشار بازوهاشو ب یتقال کردم وخواستم از حلقه بدنش رها شم ول یکم

و خشن قفل  یو چنان ناگهان....) تو سرم شده یچه خاک نمیبب دیکم به من فرصت بد هی ستیبهتر ن...مهندس

 شداحساس کردم به طور قطع کنده خواهد  يلبهام نشوند که لحظه ا يرو یمحکم

جنتلمنارو در  يتونم ادا ینم گهید یمثل من محترمانه حرف بزن یومزخرف یبا ادم عوض یکن یم یسع یوقت-

 ...لقمه چپت کنم هیخوام  یو م ارمیب

 یم وقتزدم و خورد یوقت دمیبا چنگ و دندون جنگ یکردم وقت یبا تمام وجودم التماس م یخدا کجا بود وقت و

و  شیمنو با ع یشد وقت لیبهتر به سراب تبد یزندگ يدختر برا کی يو آرزو دیتمام ام یحال افتادم و وقت یب

 ! ییصدرا وایه....من ...له کرد ظیغ

***************************************************************

*********** 

 فصل امروز: پنجم فصل

 حواست کجاست؟ ییخانم صدرا-

 يسهند که ترم آخر اوشیدکتر س نیخشمگ ينشست و زنگ صدا میتکان دست مهسا که محکم به پهلو با

 .مجبور بودم شش واحدو باهاش پاس کنم ، به خودم اومدم

 !استاد دیببخش-
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 !سرم ظاهر شد يمثل جن باال! مثل پدرش دینبخش

 جزوه تون کو؟-

دستم بود همون که از جونم  ریرمانم ز.. ایخدا يوا....جزوه  يبه جا...کردم دستم نگاه ریبه ز...پرت بود  حواسم

و  هیتمام سرما....و برداشت دیدستم کش ریاز ز....يوا يوا!!....من و فرزام فاتحش يوایه...دوستش داشتم شتریب

 ....را برداشت ژنمیاکس... دادینفس م نکه به م يزیتنها چ....تمام عشقم رو...رو  ستمیهست ون

 کنم استاد یخواهش م! نه-

 و حواست به درس باشه نیبش.... یدرسو حذف کن نیکردم ا یمجبورت م ياگه ترم آخر نبود-

دستمو انداختم و با حسرت و ....دمینگاه پر از تمسخرشو د...دستم به طرفش دراز بود....بودم ستادهیا یک من

 .شدیاز من دور نم اوشیچشم دوختم که در دستان س يآ چهار ياسترس به برگه ها

 بهت بگه گهید زیچ هی دیحتما با گهیبتمرگ د-

 .و نشستم دیکش نمویآست لبه

 يکن که بر يکار هیتو هم هر جلسه  اروی نیکم بد اخالقه ا... اریصددفعه گفتم اون برگه هارو سر کالس ن-

 !نندازتت ياریرو اعصابش شانس ب

 ...مهسا دوختم يبه چهره ترشروخاموشم را  نگاه

به دلبر نگاه کن که هنوز داره با غضب بهت نگاه ! کنه به من زل نزن یکه به غذاش نگاه م یحاال مثل مگس-

 .کنه یم

خنداندن  يمدفوع برا یعنیمحبوبش  ياز لفظ مگس و غذا شهیداره منو بخندونه هم یدونستم مهسا سع یم

 !بود اوشیآرام جان من دست س...نداشت دهیفا نباریا یکرد ول یمن استفاده م

 یوقت....همون...کرد رونیمنو ب فشیکه منو باخت و با تهمت کث یسهند پسر همون دکتر سهند عوض اوشیس

 یرفت و وقت لیادامه تحص يچند روز بعد ازدواج مادرم برا یعنینبود  رانیا اوشیمادرم از غصه دق کرد س

لحظه هم از  کی! گردشهرش مچش را گرفته بود و حاال همون دختر شاکه پد دیرو د یبرگشت دخترك خراب

 يهمون غذا ایلجنم  کهیت هیکرد انگار  یبه من نگاه م يطور شهیشد هم یچشماش بود کم نم يکه تو ینفرت

 !مورد عالقه مگس

همون واسه ...يد یبه حرف زدنت ادامه م يهنوز دار...ایمن ن يسر کالسا گهیخانم بلندشو از کالس برو و د-

 يپاس شد دیشا ایامتحان ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

خواست که من باشم که من همون انگل کالسش  یدلش م اوشیس یول!! مهسا بود ...زدم  یحرف نم من

ادامه  یدونم تا ک یکه نم یداشت تا خشم يبهانه ا شهیهم اوشینبود س زیبا عجله بلند شدم ماندن جا...باشم

 ریکه همه متح یاز کنارش گذشتم و از مقابل هشتاد چشم گذشتم چشمان عیسر.کند یداشت را بر سر من خال

 .با من بودند اوشیس ردوستانهیرفتار غ

 متوقفم کرد ییخودم را به بوفه دانشگاه برسونم که صدا خواستم

 ییخانم صدرا-

 رون؟یاز کالس ب دیشما چرا اومد د؟یبله آقا مج-

که اون حرف  دمید...رهیگ یاگه چونش نجنبه سرطان چونه م زن من نیخوام ا یاز طرف مهسا از شما عذر م-

 زدیم

 کرد یم دایواسه چزوندن من پ گهیبهونه د هیزد استاد  یاونم حرف نم...دیآقا مج ستیمهم ن-

 با شما داره؟ یچرا واقعا؟ چه مشکل-

 دونم واال ینم-

که  دونستیدوستم هم نم نیتر یمیصم یکس حت چیه...کردم یم فیبراش تعر يچه جور یدونستم ول یم

 چوقتیبا مهسا هم حد ومرز داشت ه تمیمیصم یحت میزندگ طیبه خاطر شرا! یتلخ نیازدواج کردم اون هم با ا

بود که با  نیا ستدون یکه م يزیبراش رو نکردم تنها چ مویزندگ اتیجزئ چوقتیوارد خانه نکردمش و ه

خونه  يهرگز بهش نگفتم که چهار ماهه که تو...از کشورهدارم که خارج  يکنم و نابرادر یم یام زندگ يناپدر

 ...کشم یبه اسم شوهر شکنجه م يمرد

 .....گفت يزیچ هیشد  یاستاد عصبان دینگران نباش ییبهر حال خانم صدرا-

 یکالس چه ب...کالس یو پشت سرش باق رونیب دیحرفش تمام نشده بود که در کالس باز شد و مهسا پر هنوز

 .....موقع تموم شده بود

 تموم شد؟-

 جون  دیآره مج-

تنوست کالسو ادامه بده  گهید..از اندازه مثل برج زهرمارِ  شیب دیخودشم فهم:( بعد رو به من کرد و ادامه داد و

چه پدر ...تحملش کرد  شدیلحظه هم نم هینبود  افشیو ق پیبابا اگه به خاطر ت...دیدفعه گفت خسته نباش هی

 ....)با تو داره یکشتگ
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 ...ایمن خوشش نم ختیحتما از ر...مهسا جون  دونمینم-

 .، کنارمون سبز شد شدیکه بعد از همه از کالس خارج م شیشگیحرفم تموم نشده بود که به عادت هم هنوز

 .به راهش ادامه داد عیو سر) مبارك شوهر گرامتون  افتونیو ق ختیر:( زمرمه کرد عیشد و کنار گوشم سر خم

 ؟ وایگفت ه یچ-

ادامه  يکردم اما به واسطه سفرش برا یم یاز چهارسال ، در خانه آنها زندگ شتریب نکهیبهت بودم با ا يتو هنوز

اما او انگار به خودش جرات داده بود .اورا خوب نگاه کنم چه برسه بشناسم ی، فرصت نکرده بودم حت لیتحص

جوجه استاد هم  نیگذاشتم از ینم دمو عزمم را جزم کر دمیرا در هم کش میاخمها. مرا قضاوت کند یحت

 .بخورم

 ؟يریم يکجا دار-

 تو برو بوفه من کار دارم -

وارد اتاقش شد  نکهیبه محض ا. گرفتم شیبه مهسا بدهم راه اتاق استاد را در پ ییفرصت جوابگو نکهیبدون ا و

آورد  یکتش را در م کهیبه من انداخت و در حال یتفاون ینگاه ب. به در پشت سرش وارد شدم يمنم با تقه ا

که از  رمیبگ شیتازه کردم تا داد سخن در پ ینفس. زد یآتش م شتریلحن سرد او مرا ب) شنوم یم:( گفت

 .نگاهش دور نماند

 ...یفتیبدو بدو دنبالم راه ب يمجبور نبود-

 بدونه یخوام هم کس ینم و... میمیدوست صم یمن ازدواج کردم حت دونهیتو دانشگاه نم چکسیه-

 .لبش بود يمالقات رو نیکه در اول يلبش نشست از همون پوزخندها يرو يخند پوز

تو فکر  ای...یبکن یخواست یمجرد روت حساب کنن تا هر غلط هیبه عنوان  يخوایندونه؟ نکنه م یچرا کس-

 ...ت بپرن ندهیآ يخواستگارا يخوا یو نم یطالق

 رمیبگ یالل مون نکهیبودم تا از خودم دفاع کنم نه ا نجایمن ا..ذاشت حرف بزنم  یگلوم که نم يبود تو یچ نیا

نورونهام کند  یرفت و برگشت يچرا تمام واکنشها...سخت شده  دنمیپس چرا نفس کش...هم حرف بخورم یو کل

باز هم سکوت ...اع کنم خودم دف یپاک زمرد و ا نیبخونم تو صورت ا یلیس هیکه  دهیشده چرا مغزم فرمان نم

 ذارم ینه نم!...تمیموقع و سقوط شخص یب

 حالت خوبه؟-
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 دمیباز هم نفهم..داد  یارور م یبود که ه لیانگار امروز مغزم تعط...نشست  یصورتم م ينفسهاش تو یگرم

شده بود کیبه من نزد نقدریا یک... 

 ؟یزن یبا توام چرا حرف نم یحالت خوبه؟ ه گمیم-

که به تن داشتم  يا زهییژاکت پا ریاز ز یکردم حت خی..شونه هام گذاشت و تکونم داد يسردشو رو دست

 يبلع ذره ا يکه ناخوداگاه به تنم دادم دستش را پس زدم و برا یبا تکان...کردم یاش را حس م یقینارف يسرما

خواست  یدلم مرگ م...راب خ دحالم خراب بو...زدم ینفس نفس م. انداختم رونیخودمو ازاتاقش ب ژنیاکس

 ! عمر مرگ کی...و چند ساعت قهینه چند دق....مرگ

******** 

 رمیاومدم اون برگه ها رو ازتون بگ-

 ییسالم مهندس صدرا کیعل-

بودم که از دستم گرفته بود  ییتاب برگه ها یهفته از اون روز گذشته بود و من ب کیکردم  ینم نگاهش

 ....اون برگه ها نگاشته بودم  يکه با عشق رو یتک تک خطوط يبودم برا تابیب...

 !دیایسرِ کالسا هم که نم-

 ....حاضر نشوم شیاز من خواست سر کالسها نکهیمگه نه ا..خودش را به اون راه زده بود  ایکرده بود  فراموش

 .را آنجا گذاشته بود میبود که برگه ها زشینگاهم به گوشه م هنوز

 امیسر کالساتون ن دیخودتون فرمود-

 !يحرف گوش کن شد-

 دیاون برگه ها رو بهم برگردون شهیم-

 ایاز نجابتته .. یکن یحاال چرا به من نگاه نم:( گفت يکننده ا ریبرگه ها گذاشت و با لحن تحق يرا رو دستش

چشمان نافذ اما سردش  يبرگه ها سر خورد و تو ينگاهم از رو!) يکار دست خودت بد یترس یم

سقوط ....را گرفتم  زیم مقابل یحفظ تعادلم لبه صندل يبرا....افتاد میبازوها يهم سر خورد و رو فمیک...نشست

 .....کردم ینم

 .... ایهست؟ دفتر خاطراتته  یحاال چ-

 رمان-

 .دیرس ادمیبه فر میاز ته گلو صدا
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 !يدار ییچه هنرا گهیبگو د چلیم تیرمان؟ خب مارگار-

 .....نشسته وراه حرف زدنم را بسته ، کنار بزن میگلو يگلوله مزاحم که تو نیبرس ا ادمیبه فر ای خدا

 چرا؟ یساکت-

 .گرفت یکم کم رنگ خشونت م شیصدا

 !خوندمش سر کار خانم-

 .پرورش داده بودم میایبود که در بستر رو يدلنوشته ا شتریب وایرمانم به نام ه....دمیترس یهمون که م از

 ....نیدر اتاقو ببند و بش-

 میرو کنار پا یدر و بست و صندل ظیو با غ دیپر رونیب زشیخودش از پشت م. داد یفرمان به اطاعت نم مغزم

 .شانه ام را فشرد و منو نشاند دیند یو چون عکس العمل) نیبش:( گذاشت و گفت

خب حاال که همه !...اون دوستت و نامزدش یحت يکه از اسم منو بابام هم استفاده کرد نمیبیم....وایه... وایه-

 نیچاك؟ حتما تو هم نهیعاشق س نیا! هیفرزام فاتح ک نمیدارند بگو بب یرونیهات مصداق ب تیشخص

با خبر بشه  تیمهرداد هدا دسبا مهن زتیبرانگ ییاز ازدواج رسوا یکس يدانشگاست که به خاطرش دوست ندار

 !يباز که الل شد...هان؟؟.

!! ؟ینوشت هیخزعبالت چ نیتو فکرته؟ ا یمعلوم هست چ:( و با خشم ادامه داد دیکوب زیم يم رورا محک دستش

 یم...بذاره ریتاث شیزندگ يمثل خودت بخونه ممکنه توو ییایاحمق رو هیچرت و پرتا رو  نیاگه ا يفکر نکرد

نکته  ایتوش بود  یدرس زندگ ان؟ه یبه خواننده ت منتقل کن یچرت وپرتات چه نکته مثبت نیبا ا یخواست

 یم عیسر دیبه ذهنتون رس یبشکه توهم گذاشتن که هر چرت هیعقل  يتو مغز تو وامثال تو به جا!! یاخالق

ممکنه  ادیکه از دهن ما درم یهر حرف! اون کله تو به کار بنداز خانم مهندس...رمان نوشتم دیگ یو م دیسینو

 دیو اسمش رو گذاشت دیچفنگ نوشت یکل یاونوقت جنابال....ل رفتار مادرست مث...و رو کنه رینفرو ز هی یزندگ

!! غاز بره هیعاشقونه صدمن  يکتابا نیطرف ا یذاشت یم یدختر تو سن بلوغ داشت هید آخه اگه خودت ! رمان

.... 

 يتو يهر گند:( کردن بلد نبود ادامه داد هیتازه کرد و در مقابل چشمان مبهوت و سرخ من که گر ینفس

و  ياریکاغذ ب يگذره رو رو یم مارتیکه از ذهن ب یهر چرت يبه خودت مربوطه اما حق ندار يزد تیزندگ

خوام تو  یم... اریهارو ن گهبر نیهم اسم ا گهیحاال هم بلندشو برو و د..از خودت نادون تر يدست جوونا يبد

با شوهرت که  اهاتویبرو رو.. یش یمبرو و بار آخرت باشه دست به قلم ...امسال بسوزونمشون يچهارشنبه سور
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به  نیدر ضمن از ا...برو ....يو خودتو رسوا کرد يکه طاقت از کف داد یقسمت کن همون يزدیبراش له له م

 ...)ینیشیم اول فیو رد یکن ینم بتیغ یکالس چیبعد سر ه

و دادستان  لیو وک یکه قاض یدادگاه! بکشن رونیدادگاه ناعادالنه ب نیپاهام جون داشتند تا منو از ا یعنی ایخدا

ام گذاشتم هنوز  نهیس يبا زحمت دستم رو رو....نفر بودند و مضنون از اول متهم بود کیمنصفه همه  اتیو ه

 دیبا! نوشته بودم یمگه چ.. زدمیم ادیفر دیپس چرا الل بودم با.....هنوز زنده بودم  يوا... یزد اما به سخت یم

 هیپشتم خال...دلم رنجوره ...زخم نزن....خراش نده..زدم تهمت نزن یضجه م دیبا...ن پاك بودم م...زدم ینعره م

 ندرشت و سخت بارم نک نقدریا! بارم نکن ...نزن زدمیم ادیفر دیبا...درد دارم...مادر ندارم...دست نوازش ندارم...

 .......از خدا بترس  زدمیم ادیفر دیکشد با یاست نم فینح میشانه ها

 .و از اتاق خارج شدم) از خدا بترس:( را بلند کردم و به زحمت گفتم نمیسنگ تن

******* 

دانشگاه  يکالسا شتریب....بود و غروب زودهنگام  زییکالس هم تموم شده بود پا نیساعت نگاه کردم آخر به

رمان  اوشیمحال بود س....به پشت سرم نگاه کردم يدیبا ناام...شد یم یتمام شده بودند و دانشگاه کم کم خال

 یم یکه بهم دلگرم يزیتنها چ....کرده بود وتمچقدر ناعادالنه قضا...چقدر خردم کرده بود...ناتمامم را برگردونه

نه ...خواست  یدلم پرواز م...پرواز بدم و تا ابد بپرم المویتونستم پرنده خ یکه م ییتنها جا....داد نوشتن رمان بود 

 اام دیتپ یبهتر م ییفردا دیدلم هنوز به ام....اما محکوم بودم...خواست  یم ییدلم رها....با جسمم... المیفقط خ

کردم و دستانم  یکرد و من با هزار زحمت روشنش م یرا خاموش م دمیام مسوزیشمع ن يافسوس که هر تلنگر

 .خاموش نشود يرا حفاظش ، تا با تندباد نامرد

 چیکه با ه يآورد به شماره ا رونیاش ، منو از اون حال و هوا ب یو پشت بندز آن زنگ ناقوس میگوش برهیو

حتما زنگ زده بود که مثل سه شنبه و ! یداشتن اسم نداشت اقتیل...نکرده بودم نگاه کردم وشیس یاسم

ژاکتم  بیچپم را در ج دست.مواخذه ام کند ررفتنمید يچهارشنبه هر هفته که تا هشت شب کالس داشتم برا

 :رو زدم callفرو کردم و با سرعت خودم را به در دانشگاه رساندم و در همانحال دکمه 

 ؟یهست يکدوم گور-

 !گور دانشگاه-

 خواد زبونتو کوتاه کنم خوشگله یدلت م!  يبلبل شد-

 .ستدیتونست سرپا با ینم یگفت که از شدت مست یم یخوشگله ها رو فقط وقت نجوریا
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 تا هشت کالس داشتم امیرم مدا-

 ...امشب مهمون دارم ...يایالزم نکرده ب-

وقت شب؟  نیچه خبرته؟ من کجا برم ا:( با اعتراض گفتم! نگذشته بود شیمهمان نیسه روز از آخر هنوز

 ....يوقت د هی يبذار برا تویمهمون

 ....خفه شو-

 خونه اصال تو هم به مهمونات برس امیمن م-

نشدم که ناموسمو حراج بذارم تا مهمونام هم  رتیغ یب تیمن هنوز مثل اون شوهر ننه عوض....گفتم خفه شو-

 امیپس گورتو گم کن برو خونه همون شوهر ننه جونت تا فردا صبح خودم ب...رو ببازن يکنن هم باز فیک

 يدیفهم یبش نیکنم که تا ابد خونه نش یبشه چنان پاهاتو قلم م دایپ نورایاگه سرو کله ت ا....دنبالت

 ....خوشگله

 .قطع کرد و

دست  دنینفس کش يبدنم برا يسلوال...دیلرز یبدنم م....خواست یم ادیخواست فر یهربار دلم ضجه م مثل

 یقلبم ل...سوزاند یچپقش مغزم را م يگرما...کرد  یچپق دود م...نشسته بود يگوشه ا کاریمغزم ب...زدن یوپا م

فراموش کرده بود ...خون پمپاژ کند دیبافراموش کرده بود ...به آن گوشه نهیسگوشه  نیکرد از ا یم يباز یل

قفس ....آروم تر بپر...کرد یم يباز یل یل الیخ یب...اش باعث سر شدنشان شده یالیخ یدارم که ب ییدست وپا

 یتعادل رنتیبخش الب.....رود یم نییچگونه باال و پا نیبب ستین اهویهمه ه نیا يام جا نهیس یاستخوان فینح

 یمن مانده بودم و ب. کرد من مانده بودم و لرزش یارسال نم رتمیغ یبه مغز ب یامیپ چیام هم ه یگوش داخل

به داخل دانشگاه ....کند نیتوانست هر آن مرا نقش زم یکه م یوحشتناک جهیمن مانده بودم و سرگ. ینفس

از دو سمت  اکرد چشمانم را بستم و دستانم ر یم يباز یل یقلبم ل هنوز....نشستم مکتین نیاول يبرگشتم و رو

کجا بروم کجا؟  دمیشیاند یدر همانحال تند تند م. کردم یسقوط م دیقفل کردم نبا مکتین يبه نرده ها

بعد  شیرتیداشتم تو شهرستان که از خوش غ ییدا هی...ییدا...خاله ، نداشتم ....نداشتم یمادربزرگ پدربزرگ

 ينه ، اون برا...سوخت  یبا شوهر معتادش م کهعمه داشتم  هیعمه اره ...دیپرس یحالمونم نم یمرگ پدرم حت

تونم بدون لرزش  یچرا نم....دهیسرما امونم را بر نیچرا ا....بخت منم به عمه م رفته بود...خودش هم جا نداشت

 ....نکنخوارم  ایخدا نهیحالت نب نیمنو تو ا یکس ایخدا...نمیبش

 حالت خوبه؟-
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 !!!شد دعا کردم خوب

سرم را بلند کردم و به صاحب ....گذاشت و چندتا چاپار فرستاد سمت گردن و چشمم يچپقش را به کنار مغزم

 ...یلعنت...سرد نگاه کردم يصدا نیا

 !بلندشو برو خونه ت..يلرز یم يگفتم حالت خوبه؟ سردته؟ دار-

 یصورت ب يبود و نگاه سردشو تو ستادهیشود و برود اما هنوز ا الیخ یچشم تا او ب يتکان دادم به معنا يسر

 .دیپاش یرنگ من م

 دنبالت؟ ادیب يمنتظر-

 ...بله-

 برو ...یخوام سقوطم رو تو شاهد باش یبدنم تاب نداره تعادل نداره نم...کنم برو  یخواهش م برو

 کنم یبرو خواهش م-

بود  یآتش يگرما کتر؟یصورتش نزد ایشد  یتر م قینگاهش عم...اما نرفت) برو(اجازه من فرمان داد یب مغزم

 خورد؟ یبه صورتم م کیبود که از نزد شینفس ها يگرما ای دیکش یکه پشت چشمان مخوفش شراره م

 زنن بلندشو یپر مدو تا ادم  ابونیدانشگاه خلوت شده حداقل تو خ نیمنتظرش بش رونیبلندشو برو خونت برو ب-

ساعدم  يخورد و رو یکه مرتب سر م فمیدستانم را به بند ک.....ستادمیاراده کردم و ا.....دیبا....شدم  یبلند م دیبا

هم با من حرکت  نیزم...دورتر بود راه افتادم یلیکه حاالخ يحرف به سمت در ورود یافتاد حلقه کردم و ب یم

 واریلبه د... نبود یرفتم اما توان یم دیبا..... دمیرس....دمیرس یشدم نم یجا نمبودم جاب لیتردم يکرد انگار رو یم

توان شده بودم از  یب نقدریا یاز ک...مردم اما فقط نشستم یم دینشستم با. مقصدم همان بود! سردر دانشگاه 

 يشوهرم ؟ از خرد شدن غرورم؟ از تجاوزها یرحمیاز تهمت ناروا؟ ازب ؟یلیمرگ پدرم؟ مادرم؟ از ازدواج تحم

 ؟؟؟؟یآسانسور سقوط کرد؟؟از ک یاز وقت ؟؟؟؟یاستادم؟ از ک يمتلکها دنیشوهرم؟ از شن مثال

 ست؟؟یازون مردك قمارباز ن يساعت نُه شد هنوز خبر... یینجایساعته ا مین-

خوردم  یبود ، تکان ستادهیسرم ا يکه دست به کمر و طلبکار باال اوشیسرد و خشن س يمجدد صدا دنیشن از

 ....نداشتم یاما رمق ستمیو خواستم با

 دنبالت؟ ادیخواد ب یم یمطمئن-

 ادینه اون نم-

 طعم تلخ طعنه گرفت صداش
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 !!یهست گهید سیک هیپس البد منتظر -

 ستمین یمنتظر کس-

 کردم یداشتم و از خودم دفاع م یرمق کاش

 !!!یمنتظر عمه من نشست نجایپس ا-

 .فقط نگاه خاموشم بود ادشیفر جواب

رسونمت خونه  یبلند شو م...يلرز یم دیمثل ب يدار...پات حداقل ریلگن بندازه ز هیبه اون شوهر خرپولت بگو -

 ت

 اجازه ندارم امشب برم خونه -

اجازه  ؟یچ:( و با تعجب گفت دیپاشنه به سمتم چرخ يبرداشته بود رو نشیبه سمت ماش یکه قدم او

 )ده یکه رات نم يزد يچه گند....يندار

 !دم و بازدم نیبود ا یسخت يرارادیچه کار غ...ام  نهیبود قفسه س نیچقدر سنگ...تلخ بود  چقدر

 که تا صبح هم مشغوله شتریبا مخلفات ب دمیدکتر شا يایداره از همون مهمون یامشب مهمون-

 !ام هست نهیس يفشار رو ینگاهم نکن به اندازه کاف...کردم  ینگاهشو حس م ینیزد اما سنگ ینم حرف

 رونیب ندازهیمنو م رهیگیم یهر وقت مهمون-

 االنم برو همونجا يریهربار کجا م-

 .برنده نبود اما هنوز تلخ بود شیلحظات قبل صدا مثل

 تا زمان بگذره زنمیاوقات اونقدر قدم م شتریب یسر خاك مادر پدرم ول رمیم یگاه-

 نمیبلند شو بب! یکن یگز م ابانورایدوساعته که تو خ یکی اشونیه مهمونمگ-

 تونم ینم-

 االیتونم؟بلند شو  ینم یچ یعنی-

 ...دیتپ یسرم دوران داشت و قلبم نم...دیلرز یتمام بدنم م....دیفهم یچرا نم..تونستم  ینم

منونگاه ...حرف بزن ...يشنویصدامو م وایه! یلعنت.وایه.....با توام وایه!...یکش ینفس م ينجوریچته تو؟ چرا ا-

 ....وایه....کن

کتش چنگ  نیبه زحمت چشم باز کردم و با دستان لرزانم به آست ؟یاز نگران ای دیلرز یم تیاز عصبان شیصدا

 ....سرد کنده شدم و نیزدم و خواستم بلندشوم اما نشد و ناگهان سبک شدم از زم
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******* 

 نیکه با گوشت و پوستم عج يزیدونستم کجا هستم تنها چ ینم دمین از جا پرهراسو میزنگ گوش يصدا با

 یشماره ب يکه برا یبود و زنگ ناقوس تیکردم نام منحوس مهرداد هدا یفراموش نم يلحظه ا یبود و حت

 یپاتخت يرو....گرداندم  یدر اطرافم چشم م یگوش ياسم او انتخاب کرده بودم با وحشت به جستجو

 عتریسر یرا بردارم که دست یخواستم گوش!....متعلق به خانه همسر مادرم یاتاقم بود اتاق نجایا....؟یپاتخت....بود

 .و نگاه تلخش را به من دوخت دیرا قاپ یگوش

 بله؟-

 .که من مخاطبش نبودم یآنهم تنها وقت...از هر طعنه  یداشت خال يمردانه و مقتدر يصدا چه

 م شد؟حضرت آقا تمو یپارت-

 .و طعنه شد دوباره شخندیر پراز

 .....لش مثل خودت  هی.. یابونیمزاحم خ هیفرض کن ...میبه تو چه که من ک-

-....... 

 ؟ !یدائم الخمر الت عوض یکن ینداشتت برخورد ؟ صدا کلفت م رتیبه غ-

-....... 

 هیحاال چ....همونم.. یکن یماز خونه آوارش  اتیاشیهمون که واسه ع....دزد ناموستم  يآره درست حدس زد-

 ادتیو کارش لنگش مونده که  تهیو مردونگ يمرد ثیحرف و حد ایباد کرده  رتتیرگ نداشته غ ؟يزنگ زد

 .....ياومده ناموس دار

-....... 

 ....خونه سهند ایبلند شو ب...خفه شو -

-.... 

 ....برگشتم شبیفرض کن د..توروسنَنه.. اوشمیاره س-

 ...شد یکه دل و روده ش متالش دیکوب واریرا قطع کرد و چنان محکم به د یبعد گوش و

 .....يکه خودت باال آورد هیهمون گند جهینت نیا...به من زل نزن ينجوریا-

تختم  يتوالت را روبرو زیم یآورده باشد برگشت و صندل ادیرا به  يزیانگار چ یاز اتاق خارج شود ول خواست

 يپا فتهیخونت ب يریرو دستم بم دمیترس...دمیترس یلیخ شبین حالت چطوره؟ داال:(گذاشت و نشست و گفت
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اگه ادامه داشته باشه  یول هیبگفت فشار و شوك عص یدکتر م...رسوندمت خونه و برات دکتر خبر کردم...من

چانه اش گذاشت و  ریستون کرد و ز شیپاها يرو شیبعد آرنجها) قلبت ممکنه نکشه گفتیم...شهیخطرناك م

کم  نقدریا ومدیبهت نم! آخه؟ یآشغال دلتو باخت نیا هیچ یتو به چ:(چشمهامو نشونه گرفت و ادامه داد میمستق

 ....) یعقل باش

 .......من دلمو نباختم بابات منو باخت -

 .بود دهیحرفمو نفهم یکرد هنوز معن زیر چشماشو

 .تهمت دروغ روونه م کرد هیو با ....به اون آشغالقماربازت سرِ من قمار کرد منو باخت  يبابا-

 .کرد یمنو باور نم يحرفها مطمئنم

 ....کنه یباشه سرِ ناموسش قمار نم یمن هر آشغال يچرت نگو بابا-

 یبدون اگه بابات منو ناموس خودش م یول...نه ای یکه باور کن ستیاز دست دادم برام مهم ن زمویمن همه چ-

کنم تا حواسشون پرت من بشه  ییرایاز مهموناش پذ یپخت یبدن نما و لخت يد با لباساکر یدونست مجبورم نم

 !را ببازن يو باز

 .....نه ایدونستم باورم کرده  ینم...برافروخته تر وجود نداشت نیرنگ از ا....تر وجود نداشت  ظیغل نیاز ا اخم

 دیشیمتوسل م یبه هر دروغ دیخودتون سرپوش بذار يرو کثافت کار نکهیا يبرا شناسمیمن جنس شماهارو م-

عذاب  نیکرده بودم که مستحق ا یناخواسته به درگاهت چه گناه...زمینداشتم تا بر یاشک یحت....کمک... کمک

که  اوردیقلبم ب ادیتا به  دیلرز یدلم م....آمد یبه کمک چشمان خشکم م....مثل هربار دیلرز یبدنم م.....بودم

 ...محکمتر...تریقو...پمپاژ کن...بومب بومب....بتپد

 .......یلعنت يا....وایه وا؟یه هو؟یچت شد -

******* 

 نی، بخصوص در ب عیشا يماریب کیاز  ریغ دهیرا نشون نم یخاص یینارسا ناتیها و معا یخوشبختانه بررس-

 ...ترالیم چهیپروالپس در...خانمها

 .دمیشن یبود اما صداهارو به وضوح م نیسنگ چشمهام

 دکتر؟ هیچ گهیپروالپس د-
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 نیا یول...ستندیرو دارند در معرض خطر ن يماریب نیکه ا يافراد شتریب ستین ینگران يقبلش بگم که جا-

و  يکبود يپوست بدنشون هم جا يبعالوه رو... ستیعصب يدر معرض استرس و شوکها ادیخانم ظاهرا ز

 .....شهیم دهیهم به تعدد د یکوفتگ

 ....سکوت  یلحظات

 ه؟یچه جور ه؟درمانشیپروالپس چ نیا دینگفت-

دو پرده  ترالیم چهیچپ و بطن چپ واقع شده در زیدهل نیست و ب دهیچیساختار پ کیقلب  ترالیم چهیدر -

. شند یبسته نم یآن ها بزرگ هستند و به نحو مناسب يهر دو ایپرده ها  نیاز ا یکیافراد  یداره در برخ

 یم رونیچپ ب زیلبه سمت عقب و به درون ده چهیدر يشه، پرده ها یکه بطن چپ منقبض م یهنگام

بافت  یپیفنوت فیط هیاز  یعنیهستند  کیافراد مبتال معموال قد بلند و بار شتریب...همون پروالپسه نیا..زنند

 .......هستند يوندیپ

 شه؟ یم هتریحالش  م؟یکن کاریچ دیحاال با... ارمیشما سر در نم يهستم اصال از حرفها یراستش دکتر من فن-

 نیتر عیافرادشا نیدر ا....خانم از دسته عالئم دار باشن نیاحتماال ا یهستند ول میبدون عال مارانیاکثر ب دینیبب-

کنند اغلب  یکه پس زدن را تجربه م یمارانیب. ست چهیدر قیعلل بروز عالئم، نشت خون به عقب از طر

و کوتاه شدن  نهیدرد قفسه س ،یخستگسر،  یسبک جه،یسرگ ،یعیطب ریغ ای عیان قلب سرمانند ضرب یمیعال

خطر  شیقلب و افزا یاحتقان یینارسا ،یقلب يها یتمیتونه به آر یم تیوضع نیشدن ا دیشد...نفس رو دارن

برند در معرض  یرنج م -همون نشت خون به عقب - دیشد MRکه از  یمارانیب. منجر بشه  یمرگ ناگهان

 .تونه کشنده باشه یکه م ندهست زین یعفون تیبروز اندوکارد شیخطر افزا

نگران و خسته  يصدا...زدم اما عضالتم به فرمانم نبودند یلبخند م دیبا! ینیریچه خبر ش!  مردمیم یعنی

 دوباره بلند شد اوشیس

 ه؟یو درمانش چ هیچه جور تشیوضعاالن  دیشم فقط بگ یشما نم ضیمتوجه عرا یلیدکتر عرض کردم من خ-

کنه هر سه  دایپ فیچک بشن اگه عالئمشون تخف دیمرتب با یول میکن یشروع م نیار اسپر ینییفعال با دوزِ پا-

ضد لخته  يداروها دیبشه با دیاما اگر عالئمشون تشد رندیقرار بگ ینیبال يها یمورد بررس دیتا پنج سال با

داشته باشند و بخصوص  یو ورزش منظم هسالم باش مارانیب نیا یزندگ طیاگر مح دیبببن...خونم اضافه بشه

 یبرعکس حت طیشرا یول....کنند یتونند بدون دارو به سالمت زندگ ینداشته باشند م یاسترس و فشار عصب

قرار  یتحت جراح دیتونه بشه و اگه جون سالم به در ببرند با یمرگ اونها هم م تایباعث سکته و نها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

 کیفعال هم تحت آرامبخشها خوابند ....دیخانم جوان را فراهم کن نیآرامش ا نهیزم کنمیم هیپس توص...رندیگب

 .داروهاشونم براشون نوشتم به موقع مصرف کنن....خونه دشونیببر دیتون یشدند م داریکه ب گهیساعت د

 ....ممنونم دکتر-

 .....و بعد دوباره سرما!.....نگاهش ینیسنگ یحت..صورتم خم شده بود ينفسهاشو حس کردم انگار رو یگرم

و ...شدیدور م عیکه سر دمیرا شن نشیتند و سنگ يقدمها يزنگ خورد با عجله صداشو قطع کرد و صدا تلفنش

 نیو اخر هییشنوا فتهیکه در انسان به کار م یحس نیبودم اول دهیشن...دمیشن یکه از دورتر م یفیضع يصدا

 .....هییشنوا فتهیهم که در زمان مرگ از کار م یحس

 ....يبه جهنم که عالف شد-

-..... 

 .....نجایا اریبکش ب رتتویغ یتن ِ ب...خونه کینزد....مارستانمیب-

-.... 

 .....و کبوده اهیکه تمام تنش س يسر دختره اورد ییچه بال ستیمعلوم ن-

-... 

گردنشو خودم  يکبود رو يلکه ها یول...دکترا گفتن! بزنم  دیتن و بدن زن مردمو د ستمیمن مثل تو ن یعوض-

 ...یعوض...دمید

-...... 

گندش کار  يماسک بزن رو اون دهن وامونده ت تا بو هیبدبخت ...یمست ِ الابال نمیزورتو نشون بده بب ایب-

 ...حراست خفتت نکنه مارستانیدستت نده و اول ب

-.... 

 ...شناسمت یهست م یده سال...هفت خط روزگار يدونم خودت وارد یم-

 ....کنار گوشم ییو گرما..شدیم کیکه به تختم نزد ینیسنگ يقدمها يدوباره صدا و

 ؟يشنویصدامو م...وایه... وایه-

تا حاال زحمت باز کردن ...به زحمت چشمهامو باز کردم ....اما افسوس  "جان وایه "داشتم تا بشنوم  ازین چقدر

 .کلمه کیتر از  یواقع ییزحمت داشت به معنا...رو تجربه نکرده بودم کیپوست بار هیدو ال

 حالت بهتره؟-
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 دیلبم باز شد اما زبانم به نه، نچرخ...اما ... شمیبهتر نم چوقتیمن ه...باز کردم بگم نه لب

 بله-

 ....یشیبرسه مرخص م نکهیبه محض ا...دنبالت  ادیشوهرت داره م...خوبه-

 م؟یمارستانیب-

دو دفعه تا مرز سکته رفتمو  شبیاز د...یشیراحت نم يتو هم تا منو سکته ند....دفعه بد شد  هیاره حالت -

فعال هم ...يقت بخورمنظم و سر ِو دیدارو نوشته با يسر هیدکتر برات ...کم به خودت برس هیدختر ..برگشتم

 موجه کنن بتتویکنم غ یم بتاستادات هم صح هیدانشگاه با بق يایب ستیمدت استراحت کن الزم ن هی

 دانشگاه امیب دینه نه من با-

 ....گفتم تو حالت نکهیهم-

کنم ازم  یم یکه بدون ترس و درد زندگ هیکه ارامش دارم تنها وقت کهییکنم دانشگاه تنها جا یخواهش م-

 شمیو گرنه بدتر م دینکن غشیدر

کنم که  یم ياگه احساس کنم حالت بدتره کار یول.. یباشه ول:( شد و بعد گفت رهیدر سکوت بهم خ یمدت

 ...)حراست دانشگاه از همون جا مانع ورودت بشه

 ممنونم-

 ....رسهیاالنم شوهرت م...؟يتعادل دار...ینیبش یتون یم نیبب...حاال کم کم بلند شو  -

 ....عذاب!!! شوهر....موضوع متنفر بودم نیاز ا چقدر

******* 

 ؟يمن افتاد ریبود که گ یگناهت چ یدونیم-

بودم ، باز هم دلم  دهیچند ساعت گذشته رو به ضرب آرامبخش خواب نکهیبودم و با ا دهیتختم دراز کش يرو

خورد و تشکش  یتخت تکون. رمیبگ دهیمهرداد رو نشن يکردم صدا یچشمهامو بستم و سع...خواست یخواب م

 .دیخواب یکاش او هم بدون حرف م يا. بود دهیکنارم خواب.شد نییباال پا

دلم ! یرفت یما رژه م يچشمها يشوهر ننه ت ، رنگ و وارنگ جلو يایبود که تو مهمون نیگناه تو ا-

 ...خواستت

 )کرد یمجبورم م:( زمرمه کردم آروم
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ترسو  یلیراستش تو خ.....بتونه مجبورت کنه یخواست محال بود کس یاگه خودت دلت نم...حرفها نیچرته ا-

 ....یرو بکن يخوا یکه نم يتونست مجبورت کنه کار ینم يخر چیوگرنه ه ياریزود کم م یهست

اگه من از سهند و ..گفت یراست م....بودم فیمن ترسو بودم ضع...گفت یراست م دیشا! یو راست یمست گنیم

 ....دست خودش کنه چهیتونست منو باز یکردم نم یمقاومت م شتریاگه ب دمیترس ینم داشیآزاراش و تهد

، اون رنگ به رنگ شدن از  بتینج يِ نرمت ،اون چشمها یاون تن و بدن خوش تراشت، اون پوست گندم -

 یم...لرزونت که گواه حال درونت بود يبراق و بلندت ، اون لبها يآرومت ، اون موها يشرمت ، اون صدا

 خواستت یدلم بدجور م..تمام وکمال..خواستم همه مال من باشه

 يداد یآزارم نم یخواستیاگه منو م...دروغه-

قرمزش  يبا چشمها.تنش محصور کرد  ونیو بازوهامو چنگ زد و بدنم رو م دیسرعت به سمتم چرخ به

 .دیکاو یصورتمو م

 ... یاستتو منو نخو...یستیو ن يآخه تو از جنس من و امثال من نبود-

 ت بشم؟ الهیهم پ یتوقع داشت...ولم کن-

 !بشن الهیاز دخترا که آرزوشونو با من هم پ یلیمثل خ...آره -

 .بود دهیفا یب یکردم خودمو از حصار تنش رها کنم ول یم یسع.کرد  یگند دهنش داشت خفه م م يبو

 ؟يدیچرا طالقم نم یمنو نگه داشت یواسه چ گهید..خب برو سراغ همون دخترا -

 خوامیتورو م...یتو چموش...بودن یدم ِ دست..کردن ینم میراض...بودن عیاونا مثل عروسک کط-

 یکه کوفت م يکه به جرم اون زهرمار یدونیکنم م یخودم اقدام م ایخودت طالقم بده  ای...نمیبرو کنار بب-

 !تویهم حکم حد شرع رمیتونم طالقمو بگ یهم م یکن

دانشگاهتو تو  يکنم که ترم آخر یپاتو کج بذار چنان تو خونه حبست م يتو جرات دار...دراز شده یلیزبونت خ-

 ینیخواب هم نب

خواستم ترم  ینم.منو نگه داشته بود دیتهد نیتا حاال هم با هم...دونست چقدر درس و دانشگام برام مهمه یم

 دیبا...بپرم یتونستم از قفس مهرداد عوض یم گرفتم یمدرکمو م یوقت. کنم اهیس نیاز ا شتریب مویآخر زندگ

 .موندم یساکت م

 نه؟ يالل شد-

 .حاال برو کنار بذار بخوابم...آره الل شدم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 !!؟یراحت نیبه هم-

 ........کنه ، آزارم بده  یمن ناراحتت م یِاگه راحت-

دلم  شتریخواست و از همه ب یو باز هم دلم ضجه م.خواست اما خشک بود یخواست دلم اشک م یم هیگر دلم

 .شهیخواست تا ابد تا هم یخواب م

 .ام ياجبار ارِیمنتظر آزارِ ....نداشت ، چشمهامو بستم  يا جهینت میتقالها یوقت میمثل تمام زندگ و

 .راحت تر شد دنیسبک شد چقدر نفس کش بدنم

حسابم با اون  خواستمیم...واب بابابخ ریبگ...کنم یاصال حال نم یجنگ یو با چنگ و دندون نم یحال یب یوقت-

 دیاز باغ وح یخوب بخواب که وقت. برگشتم یاونم بمونه وقت یکنم ول هینخود هر آش رو با تو تسو اوشیس

 ...ترسو خانم یو بجنگ یسرحال باش دیبرگشتم با

 .... دیاز دوستاشون به نام وح یکیباغ  رفتنیهر جمعه با رفقاش م..بود امروز؟ انگار جمعه بود جمعه

 .رفت یم شهیکاش هم يا. رفت و

******* 

 ....دیخدا آهم را شن و

به نام  یبه گفته شهود ، با شخص. که خوردند درجا کشته شدند ییبر اثر ضربات چاقو شونیمتاسفم خانم ا-

 شونیکنه و متاسفانه ا یم دایشدت پ يریدرگ نیکنند و چون هردو مست بودند ا یم دایپ یلفظ يریدرگ دیوح

 .افتضاح اُوِردوز کرده و در کماست نیقاتل هم بعد از ا. انیبا ضربات دوستشون از پا در م

نداشت چرا  ریچرا بدنم گ. مثل مهرداد بود یاشیاگر اون شخص شوهر ع یسهم من بود حت یکس ی؟چرا؟ ب چرا

 ...سست بود میپا ریز

 دخترم حالت خوبه ؟-

 راهنیپ يرو...یسرهنگ عبدالله. بودم دهیلفظ رو نشن نیکرد سالها بود ا یرم خطاب مبود که منو دخت یک

چه مرگم ...دمیشن ینم.....خورد یهنوز داشت تکان م شیلبها...نشسته بود  میروبرو. خورده بود کتیفرمش ات

کردم؟ چرا  یک زن عاشق رفتار میبود حاال که از دست مهرداد رها شده بودم چرا خوشحال نبودم چرا مثل 

 دم؟یکش ینم يزدم چرا نفس آسوده ا یلبخند نم

 ؟يشنویدخترم صدامو م-

 .دمیشن یشد را م یکلمه آغاز م نیکه با ا یفقط جمالت.دخترم شده بود کُد ذهن قفل شده ام  کلمه
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 ....البته پدر مادر مرحوم در راهند ؟يریباهاش تماس بگ يهست که بخوا یدخترم عرض کردم کس-

از خانواده  یهم حرف چوقتیه...چوقتیبودم ه دهیرو ند یمگه مهرداد پدر مادر داشت؟ من کس!!! مادر؟؟؟و  پدر

 ...اش نزده بود

 دنبالت انیب یخانواده ت زنگ بزن ياز اعضا یکیبه  ستیدخترم بهتر ن-

 ! خورد چیخورد و پ چیپ مغزم

 سهند اوشیس-

 ؟يآقا؟ شمارشو دار نیهست ا یک-

 بله.....برادر خونده م-

********** 

 ... ....استغفرا....مثل ِ ییِ جونورا بیمثل دخترم که نص ییدسته گال فیح...جوون ستیحالش خوب ن-

 افتاده؟ یاتفاق نیچطور همچ-

طفلِ ...گهیآخر عاقبتش د نهیهم!! هیچه توقع زننیخورن و هم مواد م یجمعِ مست و خمار که هم م کیاز -

 ...تر ببر خونه مراقبش باشمعصومو زود

راه رفتم ...بدون کمک ستادمیا...نداشت به من کمک کنه یلیاو هم چندان تما... اوشیشدم بدون کمک س بلند

 دشیبه محاسن مرتب و سف..نامهربونم يروزها نیبه پشت سرم نگاه کردم و به مرد مهربون ا...بدون کمک

 ....م بدون کمکو از اتاق خارج شد...لبخند زدم بدون کمک....

 مواظب باش-

 !....یچه کمک دردناک...را چنگ زد میهمزمان بازو و

 رم؟یبرات بگ يخور یم يزیچ-

 ....نخورده بودم يزیصبح زود که به دنبالم فرستاده بودند تا االن چ از

 نه-

 اومدم نیتو ماش نیبش...شده تیرنگت مثل م! نه و کوفت-

سرم .نشستم ریسربه ز. بود نیآره هم...افتاده بود یامروز شنبه بود از کارو زندگ ؟یبود از من ؟ از چ یعصبان

بود؟  اوشیشوهرم بود؟ شوهر مقتولم؟ شرمسار نگاه پر از شماتت س یو چاقو کش یو عربده کش یافکنده مست

 ینیخاطر سنگ شه ظالم پناهم بود؟ سرم بهیمغموم؟ پناهم را از دست داده بودم؟ مهرداد هم ایسرافکنده بودم 
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نافرجامم با مهرداد؟ بارم که سبک شده بود پس چرا  یافتاده بود؟ بار زندگ ریبه ز دمیکش یکه بر دوش م يبار

 !کردم یاش را حس م ینیهنوز سنگ

  يایرنگ و رو درب نیکم از ا هیبخور  ایب-

که به پشتم  یو ضربات محکم.....شدمیداشتم خفه م....سرفه پشت سرفه...اه.....دمیرا به لبم رسوندم و مک ین

 !مرد دردناك بود نیا يچقدر کمکها...خورد

 !خوردنت یهول هول نینه به اون نه گفتنت نه به ا-

 .بردم یالکم م ریکاش الك پشت بودم و سرو گردنم را به ز! شرمسار  بازم

 ....هم بخور کیک نیا...گهیبخور د یپس چرا معطل-

 .کیگاز کوچک به ک کیو  دمینوش يجرعه ا و

که  ستیهم ن یدر واقع کس...دیبه ذهنم نرس یاز شما کس ریغ...انداختمتون یکه امروز از کار و زندگ دیببخش-

 .بخواد به ذهنم برسه

 نداره یاشکال-

 شدم تتونیباعث عصبان-

 خاطر نیهستم اما نه به ا یعصبان-

 .کردم یزود ، او را باور م یلیمن خ مرا باور نداشت يرا باور کردم برخالف او که حرفها حرفش

 هستم؟ یعصبان یاز چ یپرس ینم-

بهم نگاه کرد و بعد  رهیخ یمدت!) دیگفت یاگه به من ربط داشت خودتون م:( ام را قورت دادم و گفتم  لقمه

اون داستان  ادی یوقت:( رو روشن کرد و گفت نیو با عجله و حرص ماش دیفرمون کوب يدستش را محکم رو

 نکهینه ا!...به هم زهیریاعصابم م کنمیشون م سهیو با هم مقا نمیبیرا م تیکوفتت یزندگ نیو ا فتمیم تییایرو

در  ی، ول ایپر از رو ییذهنا...ادهیمملکت ز نیچون امثال تو ، توو ا شهینه، اعصابم داغون م یواسم مهم باش

 ياحساس نکرد يداد یفرزام فاتحو پرورش متو ذهنت  یداشت یوقت!....مثل مهرداد و بدتر ی، شوهران تیواقع

 !)یکن یم انتیبه شوهرت خ اتیبا رو يدار

 !زدم ناخوداگاه غیج

 د؟یزن یراحت تهمت م نقدریا يچه جور انت؟؟؟یخ...نه-
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 انتیبار چند گناه ناکرده را به دوش بکشم؟ رابطه نامشروع با مهرداد قبلِ ازدواج؟ خ ستیبا یحاال م ایخدا

 به مهرداد؟ يفکر

 .....صداتو ببر بابا-

 شمیم ادهیپ دینگه دار-

 برو یخواست یبرسونمت خونه ت بعدش هر قبرستون نیبش-

 . شمیم ادهیپ دیگفتم نگه دار-

 انهیبه وحش میبازوها يکه رو یو دست یترمز ناگهان...بزنه درو به سرعت باز کردم  ویقفل مرکز نکهیقبل از ا و

ممتد  يو صدا...اوشیو صورت برافروخته س! و برنده زیت یونگاه.ممکن قفل شد شکل نیتر عیو سر نیتر

 ....گرید ينهایماش يبوقها

 !يعقلتو از دست داد-

 .دمیشن یقفل شده اش م يدندونها نیاز ب صداشو

و منو تا مرز  يریکم رو دستم از حال م ؟يبود کرد یچه غلط نیا!وونهید يگفتم مگه عقلتو از دست داد-

 !گردن من يخونتو بنداز يجد يجد یخواست یحاال م یرسون یسکته م

 شمیم ادهیپ دیدستمو ول کن-

 !نییشوهر الدنگت خودتو از پنجره پرت کن پا ي،توو عزا يدیرس یوقت...رسونمت یسرِجات خودم م نیبش-

 یحت! نه شوهرم و نه حاال مرگ شوهرم نبود نه ازدواجم زادیمثل آدم زمیچ چیه....شد یم ياشکها جار نیا دیبا

 !!!!شنوم یچه حرفها که نم تیتسل يکه به جا نیبب....بگه  تیکس نبود که به من تسل چیه

و اشک  سوختیچشمانم م شدمیم رهیخ ییبه جا یقبلها وقت...زل زدم رونیدادم و به ب هیتک شهیرا به ش سرم

 .کند  یهم چشمانم را تر نم نکاریا یاما حاال حت ومدیم

 یبه صورتم م اوشیباز سمت س مهین شهیکه از ش يزیینامحسوس پا يسوز سرما.حرکت کرد یبه آرام نیماش

 !خواست به اندازه چند جرعه یدلم خواب م.کرد یخورد بدن تشنه خوابم را کرخت م

 نه؟ ای يخور یقرصاتو م-

 .اوشیو سرد س یعصب يباز هم صدا و

 امروز نخوردم -

 !يغلط کرد یلیتو خ-
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 سرِ جنگ داشت؟ چقدر نامهربون بود؟ چرا

 نبودم ادشونیاز صبح زود که بهم خبر دادن تا االن اصال -

 یخواب یتخت م ير یبعدم م یکن یکه قرصاتو کوفت م نهیا یکن یکه م يکار نیخونه اول يدیرس-

 ؟يدیفهم

پدرم ! ن بددهن و نامهربون و ظالمسرد ،خش! شکل هستند کیام همه به  یچرا مردان موجود در زندگ ایخدا

 .استثنا بود

 وا؟یگفتم ه یچ يدیشن-

 کی يچرا برا...مالحظه و خشن یب نطوریکه مهربان خطاب شود نه ا یاسمم تنگ شده اسم يدلم برا چقدر

خواهد نه آب  یم یتسل يپدر ، شوهر نامردش را از دست داده و قدر یزنِ مادرمرده ب نیلحظه هم حس نکرد ا

 !و قرص کیو ک وهیم

 دمیبله شن-

 درد دسترس باش کال...دم دستت يذار یم تمیگوش-

 بله-

 .دمیرا نفهم شیکه معنا ینگاه خاص و

************* 

 !هیدونستم کجا و چه وقت یدر لحظات اول نم شهیاز خواب بلند شدم و مثل هم یسردرد وحشتناک با

 !بابا ییخونه ما-

 .گردنمو به سمت صاحب صدا برگردوندم که احساس کردم دو سه تا مهره در رفت عیسر نقدریا

 بشکافم؟  شتریالزمه جمله مو ب!! خونه دکتر سهند-

 ....پس ادینم ادمی-

 ....نجایمنم آوردمت ا...ی، از حال رفت يبعد از مراسم خاکسپار-

جالبه . داده بودند لیو تازه جنازه شو تحو.گذشت یهفته بود که از مرگ مهرداد م کی ومدیم ادمیداشت  انگار

 .از کما برنگشت و رفت گهید دمیوح. روز دفن شدند کیکه هم خودش هم قاتلش در 

 ارن؟یبگم برات ب يدار لیم يزیچ -

 نه ممنونم-
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ظهر تا االن که  روزیاز د چارهید ب...شمیگلو خفه م یدارم از خشک! بار مثل آدم بگه آره  هینشد !! نه و کوفت -

 !يخودتو به کشتن بد یبه خاطر مرگ اون عوض يخوا یم! يآب هم نخورد کهیچ هیساعت سه بعدازظهره 

 ....پشت مرده حرف نقدریا-

 !!!غمبریهزارتا غلط کرده حاال که مرده شده پ اروی...من نده لیتحو اتیچرند نیبلند شو بلندشو ازا-

 ...دمیخودمو عقب کش...دست ، دردناکن نیا يافتاد کمکها مادی. به سمتم اومد تا کمکم کند بعد

 شمیخودم بلند م-

 !منم نخواستم کمکت کنم-

گردنم  يام تنم بود وشالم رو یبلند مشک يهنوز مانتو....بلند شدم  یداشت کنف کردن من؟ به آرام یلذت چه

 .لحد گذاشته بودند يسنگها ریمهرداد منو ز يکرد انگار به جا یتمام تنم درد م...افتاده بود

 هی نییپا ایبعد ب....يخونه چند دست لباس دار نیخداروشکر هنوز تو ا..و لباساتو عوض کن ریدوش بگ هی-

 ...شمیهالك م یدارم از گشنگ ایاومد عیسر....میبخور ينهار

 ....معطلِ م دیشما بخور-

 !گذاشتنو ندارما یکس يِبه الال یل یمن حوصله ل! يرواعصاب من رژه نر ریبگ ادیکم  هی وایه-

چرا  ن؟یچه مرگش بود ا.کردم ینگاه تلخشو حس م ینیهنوز سنگ.تکون دادم و به طرف حمام اتاقم رفتم يسر

هفته گذشته رو مرتب بهم زنگ زده  کیتمام  بایتقر! خیتوب ایکنه  یتلخ بود؟ معلوم نبود داره محبت م نقدریا

 !و گزنده شدارین ینامهربون و تلخ و حت نطوریمد اما هماو دنمیهم به د کباری یحت ایبود 

 !ایزود اومد-

 .از اتاقم خارج شد و

به . دمیکردمو پوش دایپ يبا شلوار کتان قهوه ا رهیت یشمی کیتون کی جهینداشتم در نت یمناسب یمشک لباس

هنوز . شدم نییطبقه پا یکه ته کمدم افتاده بود را به سر کردم و راه يپدر و مادرم ، شال قهوه ا تیرسم ترب

 .زنگ خورد میپله را رد نکرده بودم که گوش نیآخر

 بله؟-

باالخره  ؟ییمعلوم هست کجا! يریبم ییتو دستشو يریبگ یاصال اسهال خون! ینفله بش...وایه يریبم يوا-

 .....م ده دفعه زنگ زد! يجواب بد ویگوش نیافتاد ا ادتی

 ....هفته است که  هی....ببخش مهسا جون-
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 می، غمبرك گرفتم؟ دروغ گفتن از س دیکه شما خبر نداشت يشوهر يگفتم در عزا یگفتم؟ م یم یچ ایخدا

 .خاردار خوردن ، برام سخت تر بود

 بودم يبستر مارستانیهفته ست ب هی...گهیببخش د-

 حاال چه مرگت بود؟ م؟یاریبرات کمپوت ب یخبرمون کن دیبعد نبا! خاك به سرم  يوا-

 دایپ یکس چیه گهیکنم د یاصال فکر م. دوستانم هم مهربون حرف زدن رو بلد نبودند نیتر یمیصم یحت ایخدا

 !که مهربون باشه و مهربون حرف بزنه شهینم

 !یقلب کیمشکل کوچ هی-

 یپروستات مروستات ای يترکوند یسیماپاند یسیگفتم حتما آپاند...دونستم یبرات نم رمیجون بم وایه!!!...يوا-

وگرنه من چقدر زنگ ! مردته لیخود ذل ریالبته تقص میخبر بود یازت ب نقدریببخش توروخدا که ا!..يزیچ

 ....نگران شدم یکل يومدیهفته ست کالس ن هی...زدم

 نامزدت خوبه؟ ؟یخوب يتو چطور...گذشته  ریحاال که به خ-

!!! گفت نامزد شهینم گهیتو شناسنامه ت که د ادیاسم طرف م یاخه وقت...ستیبابا چقدر بگم اون نامزدم ن-

هر چقدر  گهیکنن د یعقدت م یوقت...یهر وقت الزم شد کنسلش کن يدردسر چیبدون ه یبتون یعنی ينامزد

 دیستیکه نامزد ن یدونی، بازم م هکن زتیکه مبادا طرف چ! ينامزد ينامزد يهم به زور تو پاچت بکنن که نامزد

 !دیهست یو عرف یزن وشوهر شرع

 !هم داره يخب بابا چه دل پر-

سند  یقانون یبدو بدو برم پزشک دیبا رمیطالق بگ دیمن اگه بخوام بهم بزنم با! هیچه جور نامزد نیآخه ا....واال-

اون بدبختم ...پاك کنم یدوندگ یتازه بتونم اسم طرفو با کل ارمیب...حالل بودن نیع یگناه یب..هه...مویگناه یب

 !!يدگن نامز یم نیبه نظرت به ا! رو بده هینصف مهر دیبا

 خب حاال حرص نخور-

منم حالشو گرفتم آقا هم به  ومدیخواهرش داشت برام سوسه م!و تاپ هم پیبه ت میزد روزیاز شما چه پنهون د-

از جفتشون  یحال اساس هیخالصه منم ....کرد میقهوه ا شیریکبیهر اخوا يجبروتشون برخورد و همون جلو

تو چرا  میایاز پسِ هم برم ودمونمنو خواهرت خ یوقت یبگه مرد ناحساب ستین یکیآخه ....رونیگرفتمو زدم ب

 !وسط نیا یشینخود م

 !خاطر توپت پره نیپس به ا-
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 ینیریش هیفقط  میخوره چقدر به مامانم گفتم عقد نکن یبهم م یالک يرسم ورسوما نیآره حالم داره از ا-

اونور  نوریا دیبر دیخوا یم!!! دیو پنپه ا شیگفت نه گناه داره آت...رد وبدل شه ينامزد یِحلقه واقع هیو میبخور

گفتم مادر  یمنم هرچ....دیافت یبه گناه م دیشیم یبه حال یخوره بهم ، حال ینکرده زبونم الل دستتون م يخدا

حاال اگه  ایب...، به گوشش نرفت میکن یم طویمالحظه شرا میکن یم تیحدودمونو رعا میستیجان ما بچه ن

 ....حروم کنم يانرژ یکل دیمردك لندهورو بندازم تو سطل ، با نیبخوام ا

 کم بگذره هیبذار  یهست یاالن عصبان...نشده حاال تو هم که يزیج زمیعز-

 الیخ یب..آره-

 چه خبر از دانشگاه؟خب -

خونوادشونو گرفتند و عقد  تیباالخره رضا ییتقوا یو عل یمحب دهیسپ نکهیاز ا ریغ...یچیخبر که ه-

 هم سر کالس پخش کردند ینیریش...کردند

-مبارکه خب خداروشکر..ا 

 نایزد تا ا ینم کیمثل برج زهرمار نشسته بود و ج!!دکتر سهند!! پخش کردن؟ ینیریش یبگو سرِ کالس ک-

هفته ست که اعصابش داغونه مدام  هیاصال ...نخورد که یدونه برداشت ول هیخودشم ...رو پخش کردن ینیریش

 کنه یم یو بدخلق دهیم ریگ

 بوده ينطوریهم شهیخب هم-

 شهیبود مثل هم ییصدرا وایه کاشیگفتند ا یم...بچه ها کالفه بودند از دستش...بدتر شده یلیخ راینه بابا اخ-

 ...گهینداشت د يگرفت به ما کار یپاچه اونو م

 ....یگ یدکتر سهند فقط پاچه منو م یعنی-

 يافتاد که طلبکار دست به کمر ، توو چارچوب ورود اوشیجمله مو کامل نگفته بودم که چشمم به س هنوز

 .شده بود رهیبود و با خشم به من خ ستادهیا يسالن غذاخور

هستم که مهسا داره پشتش  يامال فراموش کرده بودم که تو خونه همون استادک. اومدم نییپله رو پا نیآخر

 .خاموشش کردم دمیفهم میگوش برهیفشردم که از و یدکمه قطع رو چنان م.کنه یوِروِر م

 ....پشت مرده حرف نزن گهیحاال اگه حرف بزنم م....اون شوهرِ ایمن !!!ره؟یگ یپاچه م یک-

-یعنی...من...راستش...ا ... 

 ؟یزن یبا تلفنت فَک م يدار يسادیساعته اونجا وا کیاونوقت ! ایمگه نگفتم زود ب-
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 ....خبر یاز من ب. راستش مهسا زنگ زده بود-

 به سرت زد؟ یحاال خبر دارشد چه گل. خبر بود  یبه جهنم که ب-

 ...من ..خب-

 .شمیدارم هالك م میلقمه کوفت کن هی ایب يسادیهنوز که وا-

 !! نداره ها مونیو ا نیگن ادم گرسنه د یم!! داشت منتظر من بمونه يچه اصرا خب

-ه؟یمشخص شد مراسمش ک 

سوم و :( بعد رو به من گفت) میستیما شام خونه ن:( اش را فرو داد و در همانحال به ملک خانم گفت لقمه

 )؟یدونست یم...پدر مادرش باهاش قطع رابطه کرده بودن...کردن یکیهفتشو 

 نداره ایپدر مادر داره  دونستمیمن اصال نم-

 و مهران اریمه..دو تا هم برادر داره-

 اوهوم-

 ....الشیدونستند که مهرداد زن گرفته چه برسه به فام یهم نم چکدومشونیکه ه یدون یحتما هم م-

 متوجه شدم-

 فتهیب نهایاز ا شتریرشون بمرگ افتضاح و رابطه کدرشون با اون ، االن اصال دوست ندارن حرف پس نیو با ا-

 سرِ دهن مردم

 شمیمنظورتونُ متوجه نم-

کس از وجود تو خبر  چیچون ه یخونواده ش از من خواستند که ازت بخوام تو مراسمش شرکت نکن...واضحه-

 نداره

 یوقت.رمیافتادنش را بگ يخواستم جلو یانگار م.ناگهان خم شدم کهیطور....ختیفرو ر يزیدلم چ يتو ناگهان

 خواستیشده بود و به شدت دلم م نیم سنگ نهیقفسه س.دوباره راست نشستم دم وبازدمم سخت شده بود

 یآنهم ب...کردم آنهم حاال یمسقوط  دمیفهمیرا نم لشیکه خودم هم دل یبه خاطر غم دیاما نبا. چشمهامو ببندم

 .موقع

 شد؟ یچ-

 اریمهران و مه دونمیو دوتا اقا که حاال م اوشیجز من و پدر مادرش و س يموقع خاکسپار...زدم یحدس م دیبا

 ...کس اطالع نداده بودند چیبه ه.نبود یکس چیبودند ه
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گفتن رفته خارج حاال هم  لشونیباهاش قطع رابطه کردن تو فام یاز وقت...به اونا حق بده  نیبب وا؟یه یخوب-

 هی..خب....بگه من زنشم ادیب یکیدفعه  هیحاال ....دادن همونجا هم دفن بشه حیگفتن همونجا فوت کرده و ترج

 ...کم ناجوره

 ...دونن که من زنشم یهمه م...مرده يدونند چه جور یهمه دوستاش م....شهیمگه م-

 یکس نگفته بود تو زنش چیاوال که دوستاش به خواست خونواده ش دهنشونو بستند دوما اون به ه....يساده ا-

 یمشترک ياز اون دوستا ریالبته غ.هم تورو به دوستاش نشون نداد چوقتیه..یفقط گفته بود معشوقه اش هست

 ....که با بابام داشت

جون  یب...گفت باباش؟.تونستم تو مراسم شوهر نامردم شرکت کنم ینم یحت.داشتم ياحساس بد چقدر

مثال کنفرانس کوفت ...یماهه رفته سفر مثال علم هی:( حوصله جواب داد یب) باباتون کجاست؟ یراست:( دمیپرس

 ..دمیشن ینم ییصدا گهیخورد اما من د یهنوز داشت لبهاش تکون م....) ادیفکر نکنم تا اخر ماه هم ب...و زهرمار

******* 

 مارستانه؟یب نجایا-

 حالت خوبه؟...ژهیو يبخش مراقبتها زمیبله عز-

 دوباره حالم بد شده؟-

 ... يایمنتظره تا بهوش ب رونیکنم سه ساعته ب یصدا م االن همراهتو...زمیعز يبهتر یلیاما االن خ-

اَه که چقدر حالم از خودم بهم ....هنوز زنده بودم...که بهم وصل بود نگاه کردم ییتورهایدستگاه ها و مان به

که مجبور بودم  نیاز ا ه،یهمراهم ک دونستمیم!...شکستم یم قهیترك خورده ، دم به دق ینیمثل چ. خوردیم

 .واسه اونم شده بودم دردسر.بودم یبعص نمشیبب

 !ییویلیبچه پنجاه ک یکنیم میروان يدار گهید-

 .کردیبدون نفرت نگاهم م شهیسرم خم شده بود و برعکس هم يباال. تعجب به چشماش نگاه کردم  با

  ؟يو منو سکته بد یرو دستم غش کن یه ادیخوشت م-

 . گزنده بود اما دردناك و تلخ نبود جمالتش

 دیشما حق دار-

 !...کنهیخانم سکته م خورهیم یبه توق یتا تق! یزِپرت نقدریدختر هم ا. معلومه که حق دارم-

 .کرد  یو کالفه پوف دیکش شیموها يالبال یدست) سکته کرده بودم؟:( وحشت گفتم با
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 .يدیهم خودت هم منو سکته م يبر شیپ ينطوریهم یول...نه هنوز-

 ستیدم ندست خو دیباور کن.متاسفم-

 برنامه ها دارم برات...رونیب يایب نجایبذار از ا...چرا اتفاقا هست-

 ...راستش ..نه نه-

 .پرستار کنار گوشم ، باعث شد جمله ام نا تمام بماند زیر يصدا

تو بخش  ماریب نیا دیستیمتوجه ن پیهمراه خوش ت يآقا...طفلک نیاز ا کشهیآخ آخ چقدر هم حرف م-

 ..هیکاف گهید دییخواهشا بفرما...استراحت مطلق داشته باشه دیست و با ژهیو يمراقبتها

 .....رفتم...بله بله -

 .و بالفاصله رفت) شهیم یدانشگات داره نجوم يبتهایغ گهید.زود خوب شو :( به من گفت رو

 نامزدته؟-

 نه-

 دوست پسرته؟-

 نه-

 !حرف بزن خودت...یخب مردم از فضول-

پرستار که مشغول چک کردن ....) آخه من در حال استراحت مطلقم:( گفتم  گوشه لبم نشست و يلبخند

 یم یتالف يدار شت،یحالتو گرفتم نذاشتم بمونه پ...طونیش يا:(دستگاهها بود با مالحت لبخند زد و گفت

 .و از کنارم فاصله گرفت...) معلوم شد نامزدته!!..یکن

و  نیسهند که جز تهمت و توه اوشیمثل س یبا ادم ییصدرا وایدرصد فکر کن من ه کی! چه مسخره! نامزد

 ....اونروزو ارهیخدا ن...، نامزد باشم ستیبلد ن يزیزخم زبون چ

****** 

 ندازمیمدام شمارو توزحمت م دیمنو ببخش-

 بخشمت یباشه م-

 .شهینم شیتعارفم حال..چقدر خشک !  اَه

 از دانشگاه چه خبر؟-

 ستین یخبر خاص-
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 ...يِها بتیعلت غ انیکه استادا در جر نهیمنظورم ا-

 یخودتو به کالس برسون عیسر دیفقط با ستین یبله هستند و مشکل-

 بله ممنون-

دونستم کال نظر  یم نکهیاز همه بدتر ا! يخشک و جد. چقدر سخت و عذاب دهنده بود اوشیبودن با س ایخدا

 .به من نداره یمثبت

از شوهرت  راثتویارث وم یجور دردسرها تموم بشه تا بتون نیانحصار وراثت و ا يکشه تا کارها یطول م یمدت-

 ....يریبگ

وانمود کنه حرف  یحت نکهیبدون ا) خوامیقرون از اموال اونُ نم کیمن :( گفتم تیو با جد دمیحرفش پر ونیم

 نهیا یکنیکه م يکار نیاول ،یشوهرت گرفت یبه عنوان همسر قانون راثتویارث و م یوقت:( ، ادامه داد دهیمنو شن

که دورو برِ خودش جمع کرده بود  یاوباشچون با وجود اراذل و  یفراهم کن یزندگ يمناسب برا يجا هیکه 

و  یکار مناسب هم باش هیو بعد از اون بهتره دنبال . کنه یو جوونش تو همون خونه زندگ وهیزن ب ستیصالح ن

تا آخر عمرتم  يقابل توجه هست که نخوا نقدریا رسهیکه بهت م یالبته ارث...یسیخودت وا يپا يکم کم رو

 )داشته باشه  ینظم هی تیو زندگ یباش رگرمس يجور هیبهتره  یول یکار کن

 وهیم هیشب نکهیبا ا!  یبیچه کلمه عج!!!  وهیب.دمیجمالتشو نشن هیبق گهی، د وهیکه گفت ب ییاز جا قایدق!! وهیب

چه .شدم نیچقدر سنگ. سال به سنم اضافه شد یاحساس کردم س! ؛ چقدر تلخه ستیتلخ ن يا وهیم چیست و ه

و  بیکلمه غر نیتونست بفهمه ا ینم!! کردیدر انتخاب کلماتش دقت نم اوشیچرا س! يو نامرد نیکلمه سنگ

 يچندسالم بود؟ چندسال شوهر دار...جوون را خراش بده-زنِ  هی!  دیببخش- دخترِ  هیتونه روح  یزشت چقدر م

 !!!شدم وهیبودم ؟ که حاال ب دهیبودم و عشق چش دهیکرده بودم؟ چندسال عشق ورز

 ؟ يصدامو دار-

را زد و به  نیماش يراهنما) شنومیبله دارم م:( با حرص گفتم. کالفه شدم . هم همون لحن تلخ و نامهربون باز

ساعت  کیجمع کن منم  يالزم دار يا لهیبرو هر وس:( ادامه داد ردوستانهیبا همون لحن غ. دیچیداخل کوچه پ

 .کمکم کن حرفم را بزنم...دیاب. بودم یمحکم م دیبا) دنبالت که ببرمت خونه خودمون امیم گهید

  شمیمزاحم شما نم گهیمن د-

 ؟ يایخودت با آژانس م یعنی؟  یچ یعنی-

 .که قصد ندارم خونمو ترك کنم نهیمنظورم ا..نه-
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 .ستمیمن نازکش ِ تو ن یاشتباه گرفت! ن دختر خانم واسه من ناز نک. خودیب-

 دیبا من درست صحبت کن-

دختر  نیکرد انگار او هم توقع نداشت ا یلحظه اول با تعجب نگاهم م. خفه ، بلند شده بود يصدا نیا باالخره

 !و بغُرد ستدی، راست با کدفعهیخور  يتوسر

 !يزبون درآورد -

که من بارها و  يجمله ا! کردند یاستفاده م يا شهیجمله کل نیآوردند، بدون استثنا از ا یکم م یمردها وقت چرا

 .کردیام م یو عصب کیستریکه به شدت ه يجمله ا. بودم دهیبارها از زبون اون شوهر مرحوم نامرد شن

نداده بود  ادمیاسفانه مت...حفظ احترام آدمها ، کنترلش تو دستم باشه يداده بود برا ادمیمادرم  یزبون داشتم ول-

 .ستندیهمه آدمها قابل احترام ن

مرد  ينداده برا ادتینداده؟ مثال  ادیبهت  ایچ گهیمادرت د:( لباش نشست و با تمسخر گفت يرو يپوزخند

چرت وپرت  ينداده داستانها ادتی! تو بغلش  يو قبل ازدواج نپر یمثل مهرداد راحت الوصول نباش یاشیع

 )نداده؟ ایداده  ادتی!  یسیننو

 !يشما هم پسر ِ همون پدر رهیم ادمی یهرچند گاه!! د؟یبه من تهمت بزن دیخوا یم یتا ک-

 !!آره همون پدر-

انگار کامال فراموش  یلحظات يبرا. اش را فشرد  قهیبعد با دو انگشت ، شق.برج نگه داشت  يرا روبرو نیماش

کرد که من تنها  یم ینامفهوم يلب زمزمه ها ریز. تفرمان گذاش يسرش را رو.کرده بود که کنارش هستم

 :دمیچند کلمه فهم

 ...پدرم....مثل اون مادر....همون پدر-

استاد :(درو ببندم گفتم نکهیرفتم و قبل از ا نییرو گشودم و پا نیبا عجله درِ ماش. گفتیم یمهم نبود چ اصال

 .باالخره متوجه م شد....) اوشیآقا س...استاد! سهند

 بله؟-

 خدافظ-

 ؟یجا بمون نیهم يخوا یپس حرف آخرته؟ م-

 بله-

 ایبه من زنگ بزن يمزاحت شد، اگه حالت بد شد حق ندار یاگه کس-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

 !!!چشمها و نگاهش نیا دندیپاش یتو سر وصورتم م یمنت چه

 .زنمیهم به شما زنگ نم رمیبم دیمطمئن باش..ممنون...شهیبهم زخم زبون نزنه حالم بد نم یاگه کس-

 .رو بستم در

 .آسفالت کنده شد ياز رو نیپدال گاز فشرد و ماش يرو رو شیکلمه حرف ، پا کیبدون  و

****** 

تونست  ینم يخر چیوگرنه ه ياریزود کم م یترسو هست یلیراستش تو خ:( .....که به من گفت یجمالت نیآخر

 ....)یرو بکن يخوا یکه نم يمجبورت کنه کار

 !بوده نیگفته باشه ، هم شیحرف راست تو زندگ هی اگه

 يروبرو نجایبار بود که ا نیاول نیکردم، ا یم یخانه زندگ نیبعد چند ماه که درا.دمیکاناپه دراز کش يرو

درست کردن نهار و شام  ایبا مهرداد روبرو نشم ، جز به ضرورت و  نکهیبه خاطر ا شهیهم.لم داده بودم ونیتلوز

 .شدمی، از اتاق خارج نم

داشتم  يپس انداز مختصر.بود ندهیِ آ یمشغول مسائل مال قایعم میدرست تر بگو. بود ندهیمشغول آ قایعم فکرم

خواستم به  یمهرداد نم راثیقرون هم از ارث و م کیمطمئن بودم که  کردم؟یبعدها چه م يبعد؟ برا! و تمام

 نهیگز نیبهتر.کردمیپاك م يجور هی دیبا مهم که تا حاال خورده بود ییلقمه ها.نظرم حالل نبود شُبهه داشت 

عقب افتاده  يزودتر درسها دیبا.کنه دایتونست کار پ یمهم نبود دانشجو هم م.نداشتم یهنوز مدرک یکار بود ول

 .کاناپه يجا رو نیمنو به حال برگردوند هم يتقه ا يصدا.......کردم یرو هم جبران م

ام  نهیعضالت س. دیلرز یداشت م میپاها!؟یچ یعنی.کردم ینگاه م میشوکه و مبهوت به روبرو. ستادمیا خیس

 . منقبض شده بود فکم قفل شده بود

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :کنم دایتا بتوانم حداقل به زبانم تسلط پ دیطول کش یلحظات

 د؟یکل نجا؟یشما ؟ ا-

را به مغزم  يشتریخونِ باو  میلحن نامال) ؟یکن یم کاریچ نجایگفتم تو ا:( به سمت من برداشت و گفت یقدم

) د؟یوارد خونه من شد یشما با اجازه ک..جا خونه منه نیازتون بپرسم؟ ا دیمن با نویا:( گفتم يپمپاژ کرد و به تند

پس  ستیخونه تو ن نجایا گهیاوال که د.. یاحسابن کهیزن!! کنه یاوه چه خونم خونم هم م:( گفت يبا پوزخند

سعادت  دیخونه را به سع نیبدون مهرداد قبل مرگش ا يخبر ندار..جول و پالستو جمع کن زودتر بزن به چاك
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تو هم تا ...برادرمو جمع کنم و ببرم یشخص لیدوما منم اومدم وسا..اسناد و مدارکشم تو محضر موجوده...باخته

 .) کنجمع کن و گورتو گم  لتوینشده وسا دایت پ دسعا دیسرو کله سع

 .مهرداد بودم یِو قانون یمن زن رسم!..یزنیحرف م ينجوریبا من ا یبه چه جرات-

 !آماده خور ۀکن...ریسهمتو از اموال برادر مرحومم بگ ایب دیهر وقت موقعش رس! چاك نده بابا نهیاوه اوه س-

 ارهیدونستم مه ینم( برادر مهرداد قهیشد که مثل جت خودمو به  قیمن تزر ياز کجا به پاها روین نیا دمینفهم

 ظیش رها کنه ، با غ قهیتونست دست منو از  یهر دو دستش نم يبا تقال کهیرسوندم و در حال) مهران ای

 یستیاما تو که مرد ن!!! ش باز کنه قهیزنو از  هیمرد نتونه دست  هیکه  هیخفت و خوار نیع یدونست یم:( گفتم

کمرم محکم به لبه .شدم نیا باز کردم و همزمان با ضربه دستان او نقش زمقفل دستانم ر عیو سر) غصه نخور

و  نیخواستم ناله کنم اما چهره خشمگ یم.استخونهام حس کردم يتو يدیکنار مبل خورد و درد شد یعسل

با خودم قسم خورده بودم که شجاع . ستادمیبه زحمت راست ا.منصرف کرد ااماده حمله برادر شوهر سابقم ، مر

 .شدم یعوض م دیبا. خواستم مثل گذشته ترسو باشم یشم نمبا

 !نه اخالق يدار افهینه ق!!تو دل خوش کرد و گرفتت یِچ یدونم داداشم به چ یمن نم-

 هیو  يحلقه ا نیبلوز تنگ آست کیافتاد که با  ادمیتازه به خودم اومدم و .کرد یچشمان ناپاکش براندازم م با

 يخواستم برا. ام ستادهیا شیگذاشت روبرو یم شیاز باال تنه ام رو به نما یشلوار گشاد فاق کوتاه که کم

 . بازوان الغرش به دام انداخت انیمرا در م وبه اتاقم بروم که به سمتم حمله کرد  يزیچ ییمانتو  هیبرداشتن 

 ولم کن یعوض-

 ! یالل بش شهیهم ينشونت بدم که برا هیخفت و خوار هیخوام  یم-

 !قوویر یِولم کن عوض-

 ...هیک قویر دمیاالن بهت نشون م-

سالن و  نیب واریکردم ، منو به کنج د یگفتم و تقال م یم راهیکه داشتم بهش بدوب نطوریهم....کمک..خدا ای

آه ...شلوارش  بیدستش را آزاد کرد و از درون ج کیفشرد و در همانحال  واریاتاق خوابها رسوند و به د يراهرو

لباسم را از باال تا  قهی عیحرکت سر کیو با  دآور رونیچاقو رو ب...کوچک ضامن دار بود  يچاقو هی...من يخدا

 ...پوست بدنم هم سوخت!! شکافت نییپا

پر از اشمئزاز  يانگار صدا...رهیم لیبدنم داره تحل يکردم تمام قوا یاحساس م...لبش بود يرو یهیکر لبخند

خودت  ای:( چاقو رو کنار رگ برجسته گردنم گذاشت و گفت....دمیشن یاون مردك نامردتر از شوهرم را نم
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 نیتو ا یعنی...) ذارم یت م مردهرو دل صاب  یبدن زخم هیبا چنگ و دندون  ای يد یو راه م یشیمهربون م

زبونم از ترس و چندش !!! خوردند یهاش به تورم م نیاز بخت من بود که بدتر ای!!! مملکت مرد وجود نداشت 

نه االن وقت مردن ...خواست یمردن م شهینه دلم مثل هم....خواست اما  یم ادیدلم فر....شد یباز نم

گوشم  يمهرداد دوباره و دوباره تو يصدا. دوباره گرفت دنی، تپ ستاون مردك پ يچاقو رینبض گردنم ز!!.نبود

هجوم دوباره خون به دست و پاهامو حس ....دامنم آلوده شود هرگز گذاشتم ینم!!...تهییگناهت ترسو: نشست 

 يرو!.فرصت نکرد آخ بگه یکه حت دمیکوب یدل اون عوض ری، چنان با زانو ز عیحرکت سر کیبا . کردم یم

چشمم . بودم ستادهیوسط سالن ا فیمردد و بالتکل هیچندثان.نداشتم  یبودم فرصت جیگ... دمیو من دو تاداف نیزم

شده بود  دهیشکمم کش يگلوم تا رو ریکه از ز يبرهنه بودم والبته رد زخم بلند مهین.کنار در خورد يقد نهیآبه 

دوباره به .  دمیپوش عیرا برداشتم و سر دیکه به دستم رس ییلباسها نیاول دمیبه اتاقم دو.داشت يزیو هنوز خونر

 کیبهش نزد اطیبا احت. گفت اما هنوز سرِپا نشده بود یو ناسزا م دیچیپ یداشت به خودش م.سالن برگشتم 

 یب.رهیکرد منو بگ یاما کُند ،سع یحرکت ناگهان کیکه کنار کاناپه بود ، بردارم که با  مویشدم و خواستم گوش

کردم  یکیمعطل آسانسور هم نشدم و پله هارو دوتا  یحت. تمام سرعتم از خانه فرار کردم اشدم و ب یگوش الیخ

بود با  یاون هم عوض. نزد ینگهبان برج با تعجب به من زل زده بود اما حرف. و به طبقه همکف رسوندمو خودم

من هنوز در اون  ونستد یوارد برج شوند ، و م نیمالک یها حق ندارند بدون هماهنگ بهیدونست غر یم نکهیا

با حالت دو از برج خارج . رمیو بگفرصت نداشتم حالش.باال ادیب یخونه سکونت دارم ، اجازه داده بود اون عوض

 مهیحتما ن. خلوت بود  ابانیخ یدونستم ساعت چنده ول ینم.دمیدو یم یاصل ابانیهدف به سمت خ یب. شدم 

 یاما من م.شده بود ونیدرم یکی دنمینفس کش. بود رقع سیتمام سر وصورتم خ. اومد ینم ادمی.شب بود

خودمو به  دیدیمنو م نکهیقبل از ا دیبا. دنبالم فتهیم نشیزود با ماش ای ریدونستم اون مردك لجن د یم. دمیدو

 .رسوندم یبود ، م یاصل ابانیکه تو خ یآژانس

 ...آقا..آق..آقا-

 بله خانوم؟ -

 د؟یدار..نیماش..ما

 د؟یخوا یواسه کجا م......... دیتازه کن ینفس هی دیبله بله شما چند لحظه آروم باش-

 ...تونستم اونجا بگذرونم حتما یشبو م کی..... خونه عمه م...رفتم؟ یم دیکجا با!! یخواستم؟ لعنت یکجا م واسه

 ....خواستم برم کرج.. یم... کرج....نه... دونِیم... دونِیم-
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 دیداشته باش فیباشه چند لحظه تشر-

 :دمیشن یصداشو مکرد آروم حرف بزنه اما  یم یسع نکهیبا ا. دفتر آژانس رفت  ییبه اتاق انتها و

 ایفرار نیفکر کنم از..داغونه  یلیخواد بره کرج اما حال و احوالش خ یم نجاستیدختره ا هیعباس  -

 ....باال نیِ هم يببرش کالنتر کراستی یسوارش کن ول ایب...هیلباس و دستاشم خون...باشه

 یکه صاحب آژانس م یاتیچرند هیحواسم به بق گهید....بود یخون...یلعنت...وحشت به دستام و لباسم نگاه کردم با

خواستم فرار کنم  ینا خوداگاه م!...يکالنتر....گذاشتم یم دینبا. شد یبدنم دوباره داشت خاموش م. گفت نبود

 ....)فیآقا لطفا تشر:( گفتم يبلند يکردم و با صدا هتاز ینفس!...هیخوب یلیفکر خ يزد کالنتر یم بیاما عقلم نه

 ....دهیاون پژو سف. دیسوار ش دییبله خانم ؟ بفرما-

 .کنم همون عباس آقا بود فکر

 من نظرم عوض شد-

 د؟یخوا ینم نیماش یعنی-

 کنم تیشکا دیبا يکالنتر دیخوام اما لطفا منو برسون یکه م نهیمنظورم ا..نه...نه-

و لبشان به لبخند  دندیکش يحس کردم هر دو نفس آسوده ا. بود ستادهیآژانس هم کنار مرد ا رزروشن

من زوم شده بود ،  يرو يدختر خراب فرار کیقبل مثل ِ  هینگاه عباس آقا که تا چندثان. شد دهینامحسوس کش

چقدر بنده هات  ایخدا. بود دهکه مورد ظلم واقع ش ومدمیم يا سهیحتما به چشمش قد. حاال کامال متفاوت بود

 .میکن یقضاوت م گرانیچقدر راحت درباره د! هستند یو سطح نیظاهر ب

 سرت اومده آخه؟ ییچه بال..میزود سوارشو بر...باشه باشه دخترم-

خروج عقب گرد نکرده بودم  يهنوز برا. نظرم بود دیکرد ، مؤ یاستفاده م یکه با نگران یعباس آقا و کلمات لحن

 :ردک خکوبمیم اوشیس يخشک و نامهربون اما آشنا يکه صدا

 ...رسونمشونیخودم م-

 .دمیسمتش چرخ به

 ...وایه میبر ایب-

 نجا؟یا!!..استاد-

 کنم یم فیبرات تعر میبر ایب-
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 نشیسوار ماش یحرف چیه یو ب امیبود تا به خودم ب یکاف نیهم.به سمتم برداشت  یقدم دید دمویترد یوقت

 .بشم

آغشته  اوشیکه با عطر تلخ و گرم س نیمطبوع ماش يرها کردم و هوا نینرم ماش یصندل يخودمو رو یوقت

چندلحظه آرامش بعد از اونهمه  نیاما اون برج زهرمار ا.چشمهامو بستم اریاخت ی، ب دیشده بود ، به مشامم رس

موقع شب  نی؟ايسر خودت اورد ییمعلوم هست چه بال:( گفت ياسترس و ترس را به من روا ندونست و با تند

 .نشستم میسرجا خیس!! ) سروضع نیبا ا ؟يکرد یم یچه غلط ابونیتو خ

 ....یچ نجایشما ا-

 !جواب منو بده-

 ....راستش-

 چه به روزت اومده؟ ؟یکن تیشکا یاز ک یرفتیم یداشت-

 ....از ..يبرم کالنتر دیبا..آ-

هنوز سرپا بودم ، به  ونمیدرم یکی ياوضاع غش کردنها نیکه بهم گذشته بود و من با ا یلحظات ياداوری از

 .چقدر سردم بود.دمیخودم لرز

 بهم حمله کرد-

لحظه تو خودم جمع شدم و ناخوداگاه  کی کهیبه طور دیو کامال به سمتم چرخ دیکش يرا به کنار نیماش-

 .دمیکردم و به در چسب ادیفاصلمو ازش ز

 کنن یـم مپرسه بزنه بهش حمله هــــــــــ ابونایادم نصف شب تو خ یمعلومه وقت-

احمقانه ش ، مهر  ياز طرف من به فکرها ییخطا نیخواست با کوچکتر یانگار دلش م! شخندیو ر تمسخر

 .بزنه دییتا

 تو خونه....نه.. ابونیتو خ-

 !؟یچ-

 .بهم برسونه دستمو حصار صورتم کردم یبیاس نکهیلحظه از ترس ا کیو . به در چسبوند شتریمنو ب ادشیفر

....) ه؟یچ نایا:( صورتم برداشت و گفت يدستمو از رو دیدستم شد با خشم وترد يرو يتازه متوجه خونها انگار

 . نمیکردم صاف بش یسع...) نمیبب نیصاف بش:( و حرص گفت ظیو با غ دیعقب تر کش یبعد کم

  ؟یهست یتو زخم..لباسات ؟-
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با سر برم تو  دمیترس یروند که م یبا سرعت م چنان. پدال گذاشت يبشه ، پاشو رو یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

 .شهیش

 نیحداقل محکم بش یرو که نبست یاون کمربند کوفت -

 بله-

 رون؟یاز دهنت بکشم ب زیر زیر دیبا ایچه به روزت اومده  نمیبب یزن یحرف م-

 یکیگفت مهرداد خوونه رو به ..رشدمیغافلگ...دروباز کرد و اومد تو خونه دیمهرداد با کل ياز داداشا یکی... یکی-

کنارِ گردنم ...چاقو داشت کنارِ هی یعنی...خواست...خواست..اونم ...با هم بحثمون شد ...از رفقاش باخته و سند زده

 یم...خواست یم....گلوم تا ریز..از ......کرد یزخم....تنم هم....دیبرلباسمو با همون چاقو ....اون.....و......گذاشت

 ......فرار کردم..زدمش ...نگذاشتم....منم........خواستیم....خواست

 .دیرا نگه داشت و دوباره به سمتم چرخ نیماش

 قه؟یزخمت عم-

 .....یمهم ن...داره يزیخونر...تازه ست ینه ول-

 امیاالن م نیبش-

ا هنوز کم ام. تو حلقم زمیبر ژنیدسته اکس هیبکشم و  قینفس عم کیفرصت کردم تا ...شد ادهیپ نیاز ماش و

 .تر اما باز هم کم بود قیعم دمیدوباره نفس کش. داشتم یداشتم هنوز حس خفگ

 ادیبخور بذار حالت جا ب نویا ایب-

 .راه گلوم باز شد. دمیبود سر کش یهر چ دمینفهم! آب طعم دار  ایبود  آب

******** 

کرد که پسرش مهران  یم فیکرد و مثل ترانه خوندن ، تند تند و پشت سرهم قسم رد یم هیابر بهار گر مثل

. نرفته رونیلحظه هم ب کی یرفتن دنبالش تو خونه بوده و حت يکه از کالنتر شیتمام غروب تا چندساعت پ

ه که بهم حمل یشد که کسیحورد که خودم هم کم کم داشت باورم م یگفت و قسم م یراحت دروغ م نقدریا

کنه تا عالوه بر  يتهمتا از ما اخاذ نیخواد با ا یدختره م نیگفت که ا یبخصوص وقت. کرده برادر مهرداد نبوده

 یاز حدقه دراومده به دو برادر و مادرشون نگاه م يبا چشمها. ، داغ کردم ادیب رشیگ يشتریارث مهرداد پول ب

به طور کل کتمان کردند که مهران وارد  نگهبان ساختمون من همهم مادر مهران هم برادرش و . کردم

 .آپارتمان من شده
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 :پرونده با استفهام رو به من کرد سرگرد

که شما در فاصله دو ساعت  نهیبر ا یهم مبن یقانون یکنه؟ البته اظهارات پزشک دییکه حرفتو تا يدار يشاهد-

مهران  يآقا یعنیاز طرف فرد مذکور  نکهیا ایبه قصد تجاوز بوده و  ایا نکهیاما ا دیگذشته مورد حمله قرار گرفت

از برادران همسر  یکی دیاظهار کرد اهاتونتو ادع یمتاسفانه شما حت. ستینه ، مشخص ن ایبوده  تیهدا

بهرحال دو ....دیو شما شخص مذکور را انتخاب کرد میهردو رو احضار کرد...کدوم دیدونست ینم یمرحومت ،حت

بخصوص نگهبان برج که کامال .کنهیوجود داره که اظهارات شما را رد مشاهد مونث  کیتا شاهد مذکر و 

 ...وارد ساختمون نشده یمطمئنن در اون ساعت شب کس

 ....برجو يورود یتیامن ينهایدورب دیتون یم-

مشکالت  يرفع پاره ا ياطالع داده بود برا نیبرج غروب روز قبلش به ساکن تیریمد دیخودتون که شاهد بود-

 ....رفعالندیو چهارساعت غ ستیبه مدت ب نهای، دورب نهایدورب ضیو تعو

. ام را به تکاپو انداخته بود نهیضربان قلبم ، قفسه س یاز شدت ناراحت. بود که حرف مرا قطع کرده بود  نگهبان

 چقدر یول. سرگرد به سرعت چشمانم را باز کردم يبا صدا. تازه کنم يچشمام را بستم تا انرژ یلحظات يبرا

 .داشتم یاحساس خواب آلودگ

 نیو بعالوه ا.ستیچون اصال وارد ن دیصرف نظر کن تتونیاز شکا ایو  دیرا بگ قتیبهتره حق ایبهرحال دخترم -

 .بکنه تیثیهم بکنه و اعاده ح تیتونه ازتون شکا یآقا م

 خانم همسر برادر مرحومم بوده نیباشه ا یندارم هر چ یتیشکا جینه جناب سروان من ه-

 تیهدا يسرگرد هستم نه سروان اقا-

 ...جناب سرگرد  دیببخش منو

خواستم نگاه پر از خشم خودم را به مهران و نگهبان .شده بود ریبدنم به سمت صورتم سراز يخونها تمام

 يهم حرفها اوشیس یمن حت يخدا!!! دی، نگاهم را دزد اوشیدروغگو بدوزم که نگاه پر از شک وسوءظن ِ س

 .بلند شدم میاز جا عیبودسر وندهنم یتنفس باق يبرا یژنیاکس. زده شد کرمیضربه آخر بر پ.مرا باور نکرده بود

از  تیخداروشکر خانواده هدا..دادسرا میفرستیو م میدیپرونده م لیتشک دیهست تتونیشکا ياگه همچنان رو-

 .، ندارند دیه زدخانواد نیکه به ا یبر تهمت یمبن یتیحقشون گذشتند و از شما شکا

 )کجا رو امضا کنم؟....تمویشکا...رمیگ یپس م:( گفتم شدیخشکم خارج م يکه به زور از ته گلو ییصدا با
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دلم .از اتاق سرگرد خارج شدم اوشیو خشم س دیآنها و چشمان پر از ترد روزیکردم و در مقابل چشمان پ امضا

 یدلم ترحم م.خواست یدلم ضعف م.خواست یدلم افتادن و غش کردن م. موقعش بود نباریخواست ا یسقوط م

 نهمهیو با ا یناقص قلب چهیدر نیاما پس چرا با ا...خواست یدلم شکسته شدن و سرپا نشدن م...خواست 

 نژیواکس دمیکش ینفس نم یچرا وقت.که از چندساعت قبل تجربه کرده بودم هنوز سرپا بودم؟ ياسترس و فشار

 .خشم مرا زنده نگه داشته بود.دادم یبود که به خودم م یخشم تنها پاسخ...خشم...نداشتم هنوز سرپا بودم؟

 نمیصبر کن بب-

 .گرفت دنیغر طوفانم

 يخوا یم یچ شهیبار تهمت نگاهت داره خورد م ریکه ز ضیزن ِداغون ِ مر نیاز جونِ ا ؟يخوا یم یچ-

 ....من خواستم-

خواستم با دروغم  یخرابم که م يبدبخت دروغگو هیتو هم فکر کن من ! رف نزناصال ح! نخواه يزیچ-

از  یبا لطف و مهربون يدیاونا هم که د. که مهران و براد ومادرش گفتند یاتیمثل همون چرند...کنم  ياخاذ

 .نمتیبب چوقتیخوام ه ینم... روب...فقط برو یول! يدیاز من د یتو هم بگذر اگه خالف...گذشتن تشونیثیاعاده ح

خفه شدم .کردند بیمنو به خفه شدن ترغ ادیو با فر دندیچون چندتا افسر خانم به سمتم دو!!! زدم انگار  یم نعره

 .خواست یاما هنوز صدا م دیلرز یم. کرد یاما هنوز لبانم حرکت م

 .کنه تیساختمون هدا رونیبه ب يبازوم نشست که قصد داشت منو از داخل کالنتر يرو اوشیس دست

 .کردم اما هنوز که هنوزه کم بود ژنیهامو پر از اکس هیر دمیکش نفس

 ....ياصال همدست اونا بود دیشا...يکرد یم کاریدونم اون موقع شب اونجا چ ینم-

 .دیکش یهنوز داشت منو دنبال خودش م اوشیس. آروم بود اما مرتعش صدام

 روقتیتا د یکوچه ست گاه يدفتر کارم تو ساختمون انتها...اونجا بودم یاتفاق!!..همدست...چرت و پرت نگو-

 .کنمیکار م

مثل ِ کتاب .کنارت ظاهر شه اوشیسوپرمن مثل س هی تییکه موقع ترس و تنها نیریچقدر ش!! یتصادف چه

 نیریش يااتفاق یعنی! یلعنت!!! نیریهمونجاست چه ش یپسره هم اتفاق رهیدختره هر جا م! عاشقونه  يداستانها

که اصال به  ییدرست جا نهک یمثل گناهکارها بهم نگاه م شهیجفت چشم که هم هی. هم واسه من تلخ بود

 .شهیم داشیپ ی، اتفاق ستین یحضورش و بخصوص به اون نگاه خرد کننده و آزار دهنده ش احتاج

 :تا داد بزنم اما ناله شد ختمیبرام مونده بود رو تو صدام ر روین یچ هر
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 ! استادسهند نمتیجا نب چیه یاتفاق گهید-

 .ادیفقط ناله بود نه فر میچندبار اما صدا...گلو صاف کردم  دوباره

بزن بذار حذفم کنند چون سر  بتیغ یبا خوشحال امیسر کالساتم نم یتموم نشدن درسم ، حت متیبه ق-

 ...نهیب یذ و دروغگو مدختر خراب اخا هیکه منو به چشم  ینگاه آدم ریز امینم....امیامتحانشم نم

 ؟يچشمه رو خشکانده بود نیچرا ا...يداد یاشک بهم قرض م یکاش کم ایخدا

 ...جور هیتو و بابات هرکدوم ...زیبرادرخونده عز يخوردم کرد-

 .که سست بود اما به واسطه خشمم هنوز استوار بود از او دور شدم ییقدمها با

 وایگوش کن ه-

 سرعت نور سرمو به سمتش چرخوندم به

 نیهم منو نب یاتفاق...تو هم برو رمیمن م...نمیبخوام تورو دور و بر خودم بب شهیهم باعث نم یعذرخواه یحت-

 چوقتیه

من ..لبم نشست  يرو یلبخند کم جون!!!! دم یم ماتومیچاکم اولت نهیانگار دارم به عاشق س زدمیجور حرف م هی

 یخواست حت یم دنیاما هنوز همانطور دلم پر! تنها تر! داغون تر ! ترسوتر دیشا یحت.... بودم وایهنوز همون ه

 .خواست ی، م دنیدر اوج خشمم دلم طنز ِدل پر

********** 

 چند وقت؟ نیا يکجا بود نمیمنو حرف بزن بب یشده ؟ کشت یچ-

 مهسا فقط ساکت باش بذار حرف بزنم-

 ؟يو الغر شد دهیرنگ پر نقدریچرا ا یلزنم و ینم یمن که حرف گهیخب بگو د-

 !یساکت ش شهیم-

صبح زود که از . خواستم بگم یم یگفتم اصال چ یم يجور یچ.ساکتم یعنی. دیدهنش کوب يمحم رو دستشو

ساك  هیو  یکارتن کتاب به اضافه کوله پشت کینداشتم  یلیوسا.رفتم خونه  کراستی رونیاومدم ب يکالنتر

 .بود نیزم يحاال همه شون کنار پام رو. لمیوموبا کیکوچ یلیخ

کنه  یفکر م نهیبب یهر ک میتو پارك سر کوچه مون نشست نجایا میاومد لیوسا نیبا ا... یحرف بزن منو کشت-

 یچه دردته اول صبح نمیکنن زود بنال بب یخفتمون م انیم میهست يدختر فرار

 !شدیمن با هم جور م یبدبخت يها هیخوند چه زود قاف یداشت شعر م انگار
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 ...مجبور شدم فرار کنم نپرس چرا-

 ؟؟؟؟؟؟یچ-

 ...تو اون خونه بمونم گهیتونستم د ینم-

 !!! وا؟یه يخر شد-

 گفتم مجبور بودم-

 ....کنه  یشهرشو ول م يآدم خونه باال-

اما االن  دیددا یداره که قبلنا اجاره ش م نیرزمیز هیخونتون  یبار گفت هی ادمهی....گفتم فقط گوش بده-

 ....یکن یجاهازتو اونجا انبار م

 ونیدستشو م. اما مجبور بودم.ومدیچقدر از التماس بدم م.کردم یچقدر احساس خفت م. دمیسمتش چرخ به

مدت کوتاه تا درسمون  هی يبرا دیاونجارو به من اجاره بد شهیم:( گفتم يزیدستام گرفتم و با لحن ترحم برانگ

 ....)تموم بشه و

 ما؟ يشهر نیینمورِ خفنِ پا نیرزمیز نیبه ا يدیچسب يشهرتو ول کرد يباال یونیخونه اع وا؟یه يدخل ش-

 و پارك بخوابم؟ ابونیتو خ يخوا ینکنه م...ندارم ییگم جا ی؟ م یستیمتوجه ن-

 .گرفت یداشت اوج م صدام

 خودم تو اتاق خودم شیپ ایتو اون سوراخ؟ ب ياصال چرا بر....خب بابا آمپر نچسبون یلیخ-

 ایرفته  ادتی!! و از همه مهمتر مامانت يداداش مجرد تو خونه دار هیرفته  ادتیانگار  یممنون از محبتت ول-

  ش؟یشناسیهنوز مامنتو نم

 يکه خدا دینیسفره عقد بش يکنه پا یبد نگاهت کنه فردا مجبورتون م نیمحمد ام هیآره کاف... یگفت..اوخ اوخ-

 دیفتین نکرده به گناه

 ...يدید-

 ...من اونجاست  يتمام خرت و پرتا یول....اونجا  يایب يخوا یواقعا م یعنی-

 ..نهیکه کل دارو ندارم هم ینیبیم...ارمیاثاث ب ونیکام هیخوام  یمنم نم ستیمهم ن-

فرزام  نقدریگفت ا یقلبم م.خواستم تمومش کنم یم!! که دست اون مردك احمق مونده بود یاون رمان والبته

 .فیح...اما.باالخره رام بشه و بهم برسند خوش و خرم وایکنه تا ه یفاتح منت کش
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غصه نخور درست  شهیم یچ نمینهارو با ما باش تا بب...خونمون میحاال بلندشو بر...با مامانم صحبت کنم دیبا-

 ...شهیم

 .الفت مادرش نگرانهکه ته دلش از کار من هم متعجبه و هنوز قانع نشده و هم از مخ دمیفهم یم

********** 

 !بدونم؟ صادقانه صادقانه دیهست که من با يزیچ-

اما نخود .شدم یو خالص م ومدیکاش زودتر مهسا م.شدم یم شیر شینگاه برنده مادر مهسا داشتم ر ریز

تو صف !!!آبگوشت نهار ينون سنگگ تازه برا."نبود قهیدو دق یکیکه دنبالش فرستاده شده بود ، کار  یاهیس

  "ادینم رینون گ گهید ماون موقع ه ادیم ریمهسا جون محمد د دیببخش... ریدوتا بگ! نستایها وا یکی

 مثال؟-

روز  هیکه اگه  يزیخالصه هر چ ؟یعشق نافرجام ؟ينامزد ؟يدوست پسر ؟یمزاحم ؟یمشکل ،یراز خانوادگ-

 ناراحت بشم یبهم نگفت نکهیبفهمم از ا

هم به خاطر انحصار  یدادم مدت یمتنفر بودم بخصوص که احتمال م ياز پنهان کار شهیفتم همگ یم دیبا

 .بشه یداشته باشم که اگه مادر مهسا ندونه مشکوك بشه ونظرش نسبت به من منف ییوراثت رفت و امدها

 خوام هم فعال بدونه ینم... گمیدونه مهسارو م ینم میمیدوست صم یحت...راز ، دارم-

 .خانم به جلو خم شد و منتظر به چشمهام زل زد هیمهسا ، عط مادر

رفقاش کشته شد  قیرف نینزاع ب هیدر اثر ...یمرد پولدار اما الابال هیازدواج کردم با  شیمن چهار پنج ماه پ-

از اون داشته  يزیخوام هم چ یندارم و البته نم یچیتا انحصار وراثت نشه ه....و....شیچند وقت پ نیهم

هم  یراستش پول...کنم  دایموندن پ يبرامطمئن  يجا هیوقت و  مهیکار ن هیمجبورم تا اتمام درسم ....باشم

 .ندارم

:( بهم قفل شده اش گفت يلبها نیباالخره پلک زد و از ب..من بود  يتو شوك حرفها قهیخانم دو سه دق هیعط

 !بازم همون کلمه تلخ و زشت) یهست وهیپس ب

 بله-

 !يایمتاثر به نظر نم ادیز... يانگار از دستش راحت شد یبابت مرگ شوهرت متاسفم ول-

 داد یآزارم م یلیبله خ-

 کنه؟ یگوش جوون عزَبم زندگ ریتو خونه من ز وهیزن ب هیبذارم  يو حاال توقع دار -
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 .ار داشتمصداقت انتظ نینبود که در قبال ا يزینامهربونش و نگاه سرد و نامادرانه اش ، چ لحن

 ....کردم که یفکر نم-

 باشه؟؟ یکه مشکل-

تو  يجا نجایا...برو برو دخترم :( برد ، گفت یبه سمت در م کهیبلند شد و دستم را گرفت و در حال میروبرو از

 نجایکارتن کتابات ا....ببرم نیتو از ب يبرا يلحظه دلسوز کیبه خاطر  مویعمر آبرودار هیتونم  یمن نم ستین

 ادیکه ن يجور هیو به مهسا هم زنگ بزن و  ردارب فتویم فیک یفرستم ول یبرات م يکرد دایموقع جا پ باشه هر

و  يمن ننداز ریباشه تقص ادتی يو منصرف شد يدید نویرزمیبده که خودت ز حیبراش توض رهیپاچه منو بگ

منم فکر ت هستم ..یکن دایپ یخوب يانشاال خدا کمک کنه جا زمیبرو عز...نگفته هاتو بگم شمیگرنه مجبور م

که هنوز  یرو صورت. روم بسته شد يو در پشت سرم نه، تو) خداحافظ.....کنم یکردم خبرت م دایپ ياگه مورد

 .دوستم بود نیخانم مادر بهتر هیمبهوت رفتار عط

تب آب مر.نداشت یدر پِ یکرد اما اشک یبغض داشت خفه ام م....فشردند یرا م میگلو رومندیچند دست ن انگار

 یکردم تا راه اشک یچشمهامو باز و بسته م. خودم باز کنم يبرا یدادم تا راه تنفس یرا فرو م میخشک شده گلو

مرا به  دهیو نشن دهیکه ند يشم از خانه ا ورخواستم د یم...تند بود برعکس ضربان قلبم میسرعت قدمها.باز کنم

 ییتنها جا.. دمیاتوبوس رس ستگاهیا نیتر کیو نزد نیبه اول. از در راند نده،یچندساله اش در آ يجرم بردن آبرو

 قهیزد نه به جرم چند دق یبراش بوق م ینینه ماش. نهیبدون مزاحم بش قهیتونست چند دق یدختر م هیکه 

 و چیپ دیبا...چند لحظه  ينشستم حداقل برا.گرفت  یقرار م یانتظام يروین ایو  فرادنشستن مورد سوءظن ا

 قهیدستهامو رو شق.فردا و فرداها يامشب برا يکردم برا یم يفکر دیبا. داشتمیمغزمو به حرکت وا م يتابها

 .کرد یم یکمک دیشا. هام گذاشتم و فشردم

قبرستون؟ آره آره .....خونه سهند؟ محاله....امکانشو نداشتم..تو شهرستان؟  مییخونه دا...وجه چیبه ه..؟.عمم خونه

 !هیعال

 .منو پروند میزنگ گوش يصدا

 الو-

 ...برگشتم يبسته بود جلد ی؟ نون سنگگ یزهر مار کجا رفت-

 ..راستش-
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من که  ؟یرفت یندارم برم و الَمو بِلَم بعدم گذاشت ییجا يبرام که آ يخوند بمیننه من غر یراستشو کوفت کل-

 یکن عیمامانم ضا يمنو جلو یخواست یم.ستین سهیخونه ما قابل مقا نیرزمیتو اصال با ز يگفتم قصر و بارو

به ! ده  ینا م يبو نتونیرزمیز فیپ فیپ فتهاونوقت خانوم رفته گ یالتماسش کرده بودم که بذاره تو بمون یکل

که منو تو خونه تون  يبه پام افتاد ياومد يخورد غلط کرد یده تو که کالست به ماها نم ینا م يدرك که بو

 .....پناهم مجبورم تو پارك بخوابم یجا بده من بدبختم من ب

 یمهسا لحظه به لحظه اوج م ياز کنار گوشم بردارم صدا موینداشتم که گوش نویا ییتوانا گهید یحت

 گهید...تونست منو نجات بده یقطره م هی هیذره گر کی..دار شده بود حیانگار غرورش جر...نداشت یتموم.گرفت

هم از دستم رفت با  میمیدوست صم اتنه...گهیامتحانو نداره بسه د نهمهیبنده تو توان ا ایبسم بود بس بود خدا

 .من شده بود هم او بیدل و قلب شکسته که هم نص

 یاز دستم افتاده بود کجا؟ خدا م میگوش.دونست یشدم از کدوم عضله فلج کمک گرفته بودم ، خدا م بلند

با کدوم ! ترمز کنار گوشم هی غیج يو صدا دونست ینگاهم به کجا بود و مقصدم به کجا ؟ خدا م. دونست

 يدستا ونیسرم م.دونست یدوزانو نشسته بودم؟ فقط خدا م نیپاهام رو زم يرو تیرفلکس و نورون و دندر

 ......لرزونم بود و

 حواست کجاست ؟یخانم؟ دختر جون خوب یخوب...خدا رحم کرد يوا.....کم مونده بودا-

 .شانه ام گذاشت يرو یدست دیاز من ند یحرکت یوقت و

 دختر؟ یخوب...حضرت عباس ای-

 .عادت کیوِروِره روزانه اش بود و  دمیشناخت شا یم غمبریخدا و پ پس

در نگاهش چه . چشمان نگرانش برق زد.از باال به او نگاه کردم .بلندتر از او بود یلیقدم خ.کمکش بلند شدم  به

 .کردم یم از باال نگاهش یوقت یکردم حت یبود که احساس کوچک

 ... نیتو ماش نیبش ایب يدیحتما ترس...دختر یمنو کشت-

 .حرکت کرد. نشستم نانیاطم با

 زمیعز يدار تیمادرزاد معلول ای یحرف بزن یتون یتورو خدا از ترس نم-

 تونم حرف بزنم یاز غصه نم-

صورتم ثابت موند و بعد  يرو ینگاهش لحظات. به زبونم اومد یو به اراده ک يجمله چه جور نیا دمینفهم

 .شدند گذشت یکه تازه تازه داشتند جمع م یتیجمع ونیاز م یرا به حرکت دراورد و به ارام نیماش
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خانم  نیتو حلق ا میزیگلوکز بر کهیچ هی میکرد دایپارك داشته باشه پ يکه جا یفروش وهیآبم هیحاال اگه -

 !نه ایکه االنه از استرس چند لحظه گذشته سکته کنه ،  خانم شوماخر نیلرزه و صد البته ا یخانما که داره م

. دور سرش بسته بود پیسبزش که مدل دار اما ک يبا اون روسر زهیم زهیر انسالیزن م نیزد ا یحرف م چقدر

بلند  یشاس هیداشت که پشت  يچه اصرار زهیبا اون قد ر. که چرك شده بود ینخ دیسف يبا اون دستکشها

 .نهیبش

 م؟یشیبه نظرت اونور جا م...جا پارکمون غصب شد!! اوا....آقا برو کنار يوا يوا.....ناهاشیآهان ا-

 .میشدیجا م دیگَل و گشاد بود قطعا با یلیخ.سمت اشاره اش نگاه کردم به

 ...باشم که با کله برم توش ییجا هیدنبال  دیبا....ستینه که من پارك دوبلم خوب ن یعنی...میفکر نکنم جا بش-

 !بود پس یناش فطر

 ...ام بدجور یآره ناش-

 ؟؟!!داشت؟ یذهن خوان قدرت

 ؟يبلد یتو رانندگ-

 نه-

 .داشتم اما سالها بود که پشت فرمون نَشسته بودم نامهیگواه

 .دوبلم خوب از آب دراومد ندفعهیا دیبکنم شا یامتحان هیبذار !...چه بد-

کردم  یضربان قلبمو حس م.شهیم دهیکش رونیکردم تمام رمقم از بدنم ب یکم کم حس م یعنینگفتم  يزیچ

از  شتریب یلیخ. بودم دهیچندساعت گذشته استرس کش نیبه اندازه چندماه کار سخت، تو ا. شدیکه کم وکمتر م

 کرده بودم تی، احساس امن حرفو پر نیریزن ش نیکنار ا لیدل یب یلیتوانم مقاومت کرده بودم و حاال که خ

 ........را ببندم و نمیخسته و غمگ يتونستم چشمها یم

************* 

  

 .داشتم اما سالها بود که پشت فرمون نَشسته بودم نامهیگواه

 .دوبلم خوب از آب دراومد ندفعهیا دیبکنم شا یامتحان هیبذار !...چه بد-

کردم  یضربان قلبمو حس م.شهیم دهیکش رونیکردم تمام رمقم از بدنم ب یکم کم حس م یعنینگفتم  يزیچ

از  شتریب یلیخ. بودم دهیچندساعت گذشته استرس کش نیبه اندازه چندماه کار سخت، تو ا. شدیکه کم وکمتر م
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کرده بودم  تی، احساس امن حرفو پر نیریزن ش نیکنار ا لیدل یب یلیتوانم مقاومت کرده بودم و حاال که خ

 ........دم ورا ببن نمیخسته و غمگ يتونستم چشمها یم

 ؟یخانوم يشد داریباالخره ب-

آب  هی يپارك گل و گشاد روبرو يجا هیداشتم  ادیکه به  يصحنه ا نیآخر. به اطرافم نگاه کردم یجیگ با

 نجا؟یا یبود ول یفروش وهیم

 ...نجاستیجا هم نیگفتم بهتر یاز حال رفت دمید...محل کارمه  نجایا-

 مین. بوده باشه يناجور ينکنه جا دمیلحظه ترس کی. بود مارستانیب ایدرمانگاه  ياتاق از اتاقها هی ایمطب  مثل

بود که منو به تخت بستند  نیا دیکه به ذهنم رس يزیچ نیکردم اول ریتخت بلند شم اما گ يشدم تا از رو زیخ

 .کرد ریاز آرامش به قلبم سراز یموج بهیاون غر فیآروم و ظر يبود قبض روح بشم که صدا کینزد

 دخترم؟ يدیترس دمیشا ای ینگران يزیانگار از چ...بذار کمکت کنم زمیکرده به لبه تخت عز ریشالت گ-

 داشت؟؟؟ یبشر مگه قدرت ذهن خوان نیا ایخدا

درمانگاه  نیتو ا امیدوروز م يهفته ا:(تخت رها کنه ، ادامه داد ییکرد شالم را از لبه باال یکه کمکم م همانطور

و سرك  یدنبال فضول رمیاوقات هفته رو هم م هیبق:( زد و گفت یبعد لبخند بانمک....) کنم یو بعنوان ماما کار م

 !)مردم یتو خونه زندگ دنیکش

 .لبم نشست يرو يلبخند ناخوداگاه

 يرو ارمتیب نیکمک کرد از ماش کیدکتر کش....یشیدراز به دراز ولو م شهیهم ای ياز ترس ولو شد ینگفت-

 ستین یخاص زیاحتماال و چ هیشوك عصب هیکرد گفت  نتیهم معا یتخت وقت

 دهی، خودشو نشون م ادیتحت فشار ز یدارم گاه ترالیم چهیپروالپس در-

 !!از سه کلمه هم از دهن شما خارج شد  شتریجمله ب هیباالخره  ایخدا يوا-

 .خانم مهربونو رصد کنم نیا يشتریتخت نشسته بودم و فرصت داشتم با دقت ب يصاف رو حاال

کوچولو و  يقلوه ا يولبا زیت ینیب هیصورت گرد با ...و براق دیسف. فیو ظر زهیم زهیر.زدیپنجاه ساله م حدودا

چقدر با اون شال سبزش .رنگ اضافه يرنگ چشماش کامال سبز بود بدون ذره ا. دهیاما کش زیر يچشمها

 .اسکارلت افتادم ادی.داشت  یهارمون

 !از اون مرد مردا یاونم چه صاحب..گفته باشم من صاحب دارما ؟یزنیم دیمنو د يدار-

 .زدم  يدوباره ا لبخند
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تازه  يخانم قابله  نیا ریگلگ ریز يحواست کجا بود که صاف اومد نکهیاز ا یاز خودت بگ يخوا ینم-

 گرفته نامهیگواه

 حواسم نبود-

 ...يداغون بود...معلوم بود نکهیا-

 .داغون هستم...آره داغون بودم-

تو  میهم بزن یدرد دل هی یو اگه خواست میبخور يزیچ هی يغذاخور میبر ایب ياگه بهتر زم؟یچرا عز-

 .بذار جداش کنم..تموم شده گهیسرمت هم د...رگ

 !!!!!!چطور متوجه سرم تو دستم نشدم..کنده شده بود خیاز ب مامیم میمن واقعا چند تا از س! ایخدا يوا

خانم مهربون و خوش سروزبون ناخوداگاه لبخند  نیا دنیهمه با د...داشتم یقدم بر م اطیآهسته و با احت کنارش

 .کردند یزدند و خوش و بش م یم

 ؟يدوست دار... میدار يشانس تو امروز قورمه سبز-

 بله-

 .دوست نداشت يبود و قورمه سبز یرانیا شهیمگه م بله

 یدوست نداشته باش يو قورمه سبز یباش یرانیا شهیبگو مگه م... کنمایهم من م ییچه سواال-

 .خانم ، درشت شد هیکنج طاقچه آشپزخونه عط قهیعت یبه اندازه نعلبک چشمهام

وعده غذا خورده  هیکه  يبار نیآخر...در اومده ها یمنم مثل از قحط. خورد ینهار م نهیآروم و با طمان چقدر

اما  میماجرا نیا ریچند روزه درگ کردمیبودم که فکر م دهیتا حاال بال کش روزیاز د نقدریا.بود روزیبودم صبحانه د

 !شبید نیبود که به من حمله شد هم شبید

شده که دختر  یخوام بپرسم چ یم....ادیز یلیخ... یلیخ..منم فضولم...یداغون ی، گفت يغصه دار یلیخ یگفت-

 پژمرده شده؟ نقدری؟ صورت برگ گلش ا نهینگاهش غمگ نقدریمثل تو ا يناز

 ...آره داغونم-

تو  یول..شوماخرم کلیخواهر ما نجانبیا..کنم  یرفت خودمو معرف ادممی يچندسالته؟وا زم؟یعز هیاسمت چ-

 مولود شمس کننیصدام م رانیا

چه خوب .اهمدت کوت نیدر ا یحت.زن چقدر تو دلم جا گرفته بود  نیا. گوشه لبم نشست گرید يهم لبخند باز

 .دل پر درد من باشه يخواست گوش شنوا یکه بود چه خوب که داوطلبانه م
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 ...و سه چهارسالمه ستیب...هییصدرا وایاسمم ه-

 نه؟  هیاسمت کُرد.. يچه اسم ناز يوا-

 و آرزو دیام يبه معنا..بله -

 !!!باره یم کیچ کیو آرزو چ دیکج و ماوج تو ام افهیو ق ختیر نیچقدر هم از ا يوا-

 .بود ییتمسخر به جا...داشت  حق

 شهیم ادیشد چرت و پرتم ز ادیگفتن حرف که ز میاز قد.  ریبه دل نگ.کنم یخواستم باهات شوخ دیببخش يوا-

 ریتو به دل نگ...ادهیحرفاش ز یمعلومه چرت و پرتم قاط زنهیحرف م ادیکه ز یادم یعنی

 اصال به دل نگرفتم-

 ؟ییدانشجو ؟یی؟ اهل کجا يچه کاره ا نمیکن بب فیحاال تعر-

 ...سال آخر عمرانم يدانشجو...شهرم نیاهل هم-

اثبات حرفام دراوردم و به  يخودمو برا ییو کارت دانشجو میکوله پشت ییجلو پیناخوداگاه دست کردم تو ز و

 .طرف خانم شمس گرفتم

 يخوشگلتر یلیخودت خ... یخب چقدر بدعکس یول...زمینبود عز نیبه ا یاجیاحت-

 ممنونم-

 ....بس باورم نکرده بودند  از

 ...کن  فیخب تعر-

 ...هیطوالن-

 .نمیپرِش کن بب..و مفت دارم  یگوش خال هیمنم -

 .شد یسبز او چندبار پر و خال يچشمها یول. اشک يمکث بدون قطره ا يو گفتم بدون لحظه ا گفتم

 ....دلت يبرا رمیبم-

 ....خدا نکنه-

 یکمکم کن یتون یم....سرم ختهیکار ر یامروز کل...میشو بربلند شو بلند -

 دونم ینم ییاز ماما یچیمن ه!! من؟-

 .....درمانگاه نینه تو ا...گفتم کمکم کن...بندناف بچه رو از گردنش باز کن  ایمنم نگفتم ب-
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امشب تولد : (گذاشت ، ادامه داد یم نشیماش يتو مویساك و کوله پشت کهیمنو کشوند و در حال دست

امشب هم مهمون من باش هم کمک من  ایب...کنم زشیخوام سورپرا یم..گم یشووورمو م! صاحابمونه

 ...)درست کنم کشویخوام خودم ک یم...سختمه ییتنها...باش

 ...تونم یراستش نم..نه ...خونه شما؟-

من و  ینگران باش ستیالزم ن...میستین بهیدو تا غر گهیمن و تو د:(هر دو دستم را فشرد و گفت یمهربان با

 شیکنم و باعث ناراحت ییرایمهمون کوچولو خوب پذ هیاز  میکه بتون میانسان هست يشوهرم به اندازه ا

جبرانش  يدر ازا يخوا ینمگوش برات حروم کردم اونوقت تو  یدونم کل یبعالوه من قصه تورو م...مینش

در  یکن یفکر نم یتازه االن اگه دعوت منو رد کن..؟يو قصه منم بشنو يامشب به من قرض بد هیگوشتو 

 ...)خونه ما امنه به حضرت عباس...امشبو بد بگذرون هی ایب زمیعز... يکرد یحقم کم لطف

 ...ممنونم-

 يطور. موندن ندارم و مجبورم دعوتشو قبول کنم يکه جا اوردیدونست به روم ن یقصه مو م نکهیبا ا یحت

 .داره ، نه من ازیکه انگار اونه که به من ن حرف زد

********** 

 ییاز دوستانم هستن خانوم مهندس صدرا-

به سمتم آمد  يمولود شمس بود با لبخند هیشب تینها یکه ب یخانم...گذاشت یمن م يهم برا یچه کالس...اُ اُ

 ) يخوش اومد....زمیخوشبختم عز یلیخ:( فشرد و گفت یو دستانم را به گرم

 ....مژده...خواهر دو قلومه-

 منم خوشبختم مژده خانوم-

 زهیبرو شربت رو م....همه بچه ها اومدند:( کرد و گفت تیکوچکش هدا ییرایمژده را به سمت پذ عیسر مولود

به سمت من  يو با لبخند...) قربونت..میکن فیما که بساط شامو رد شیبرگرد پ عیبخور گلوت تازه شه بعدم سر

 .برد نهبودم برگشت و مرا به سمت آشپزخو ستادهیا يها گوشه ا بهیکه مثل غر

همون ...دمید یپدر و مادر م نیکه ب ییاز همونها...بودم عشق بود و نور دهید یبدو ورود من ِ ناخوانده، هرچ از

همون آغوش باز زن خانه  -همسر مولود شمس-همون نگاه عاشقانه و قدردان عباس ثابت.. یخونه گرم و نقل

 ...مهمانانش يابر

 .عشق او شدم کپارچهیداغون مثل وصله ناجور وارد خانه  یزندگ نیبا ا من
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 میعباس جان ما اومد-

 شد دهیکه شن یگرم يتک سرفه کوتاه و خشک و صدا چند

 شما؟ يمگه چندنفر زمیما؟؟ عز-

 من و دوستم....میدو نفر-

 به خودش گرفت يکه رنگ آداب مهمان نواز ییصدا و

 خانم خانما نیسالم عرض شد به دوست ا....دیخوش اومد..بله..بله-

 . من بلند اما مردد سالم کردم و

 .ارندیب فیبرو دست و روتو بشور تا صاحاب ما هم تشر ایب-

وضو ....ام زدم دهیرنگ پر افهیبه سر و صورت و ق یآب.بود ییبرد که احتماال دستشو يمنو به سمت در بعد

 .داشتم ازیچقدر به آرامش سجاده ن...بود نماز نخونده بودم يدونم انگار دو روز ینم...گرفتم

 سالم-

 . اومد یکه به چشم م يمشخصه ا نیاول...خوشرو....بلند قامت و خوشرو يمرد

 دینیتورو خدا بش-

بود که  حتما چشمام پر از سوال شده. نشست میواکرش را رها کرد و به کمک همسرش رو برو اطیو با احت آرام

 ..)یجنگه خانوم ادگاری:( مولود گفت

 ....بله ...آه-

 خانوم؟..عز یحاال چرا مهمونمونو سرپا نگه داشت-

 )نشده کیتا هوا تار دیجانماز به من بد هی شهیم:( کردم و گفتم یدست شیبده ،پ یمولود خانم جواب نکهیاز ا قبل

 ....ایبا من ب.. ایب...زمیالبته عز-

پر از خواهش و تمنا ...دعا کردم....يمستجاب دار يدعا هی یخون ینماز م ییبار در جا نیاول یبودم وقت دهیشن

 یپناهم پناه م یجسم ب...خواست یقلب دردمندم مرهم م...خواست یم هیخشکم گر يچشمها....بودم

از عشق ، که  تبلورکلبه م نیخواست و ا یم نیروح خسته م تسک...خواست یم اوریدل تنهام ...خواست

 ...خواست یم یجاودانگ....خواست یم تیچندساعت؛ ابد يبرا یپناهگاهم شده بود ؛حت

 یسع شیایرا که به خاطر حجب و ح زشیادب ، خانم عز يپناه گاه من ، از رو نیو سرسنگ نیآقا مرد مت عباس

من و مولود . ه اتاقشون رفتصدا نکنه، با مهمونش تنها گذاشت و به بهانه مطالعه ب زمیکرد مقابل من عز یم
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کردند ، محبت  یم یعشق آب کش هک میرفت یبه گوشه دنج یرانیخانم هم مثل تمام زنان خانواده دوست ا

 !آشپزخونه....گرفتند  یلقمه م ثاریکردند ،ا یکردند، وفا دم م یسرخ م

هاشم بهم  هیهست که اوضاع ر یسه چهارسال...هیاجتماع یمجله خانوادگ هیمسئول  ریو مد ازیصاحب امت-

تهرانم که مثل قلب آدماش دود گرفته  يهوا...دفتر مجله رهیهر روز نم گهید... شده یبحران تشیو وضع ختهیر

 ....هدمِ دستش باش دیبا ژنیکپسول اکس...اوقات خونه ست شتریب...و آلوده شده

 متاسفم یلیخ-

وجب از  هینذاشته  نکهیغرور واسه ا...از غروره زیش لبردرون یول نایا ستیشعار ن...زم؟یعز یتاسف واسه چ-

از جنگ دارن و هنوز  يادگاری هیکه  ییهمه اونا...مثل شوهرم و هم رزمهاش ییآدمها...خاك کشورش کم بشه

اونا هم ..یکن یم دییحرف منو تا شونیاگه بشناس...سمبل غرور و عزت نفسند کننیباهاش دست و پنجه نرم م

 ثاریروز جنگ بوده و خون و ا هی...نهیهم یزندگ....خالصه...کنن اما ته دلشون سرافرازند یآدمن درد دارن ناله م

 ...روز ناخوش هی یروز خوش هی.... یروزم جشن و خوشحال هی

امثال  يته براالب:( فضا عوض شه ادامه دادم یکم نکهیا يو برا.....) یگ یبله شما درست م:(زدم و گفتم  لبخند

 )ایهست ینمک یلیتو خ:( و گفت دیخند!) روز خوشم ده سال ناخوش هیمن 

 !من؟ جل الخالق-

خونه مونه هم ...رمیبگ رونیشام هم که قرار ه از ب...ها  وهیسراغ م میبعدم بر میکن فیرد کویخب بذار اول ک-

 ....خواد یم يریگردگ هیکه فقط 

 حاال چندتا مهمون دعوتند؟-

 ....ون سه تا رو بذار کنارخودم-

شوهرش فوت کرده ...نفر کی..خواهرم:(گفت یرو م یکرد و اسام یدستش را باز م يدونه دونه انگشتها بعد

 هی...نهیآد يآقا....مجله اند ياز همکارا...دو نفر..یسلمان يو شوهرش آقا یخانم روزبهان...بروبچه هاشم خارجن

شوهره  یبچه داشت وقت هی شیآخه از شوهر قبل...سه نفر..با نامزدش  يخانم شُکر...مجلشونه يصفحه آرا..نفر

خاله ....اوخر که نامزد کردن نیخواستش تا هم یبود از همون موقع پسرخاله ش م کیفوت کرد بچه ش کوچ

تر دخ...مجله  یروابط عموم....باحاال رزنیتنهاست اما ازون پ رزنیپ هیاونم ....خاله عباس جونم... یمهرو راست

 چندتا شدن؟ نیبشمار بب گهید نیهم........چهار تا...نسترن جون...بچه ش اخاله با شوهر و دوت نیهم

 که دیننوشت ییبشمارم جا يمن چه جور-
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 ادمیمجله  ریخاك به سرم داشت سردب يوا يوا....دوازده نفر .....آ..........بذار خودم حساب کنم-

هم  ریکه ثابت سردب رمسئولیمد... نیرو بب یلیفام.....یراسخ اشاری....جونم اشارینفرم  نیزدهمیس....رفتایم

 .......جوون مردمو رهینگ زدهیس یحسنفرم معلوم شد خدا کنه ن نیزدهمیخب س....هیچه مجله توپ نیبب!...راسخ

 ؟یو بچه هاتون چ-

 کنم فیخوام تعر یقصه ش مفصله حاال برات م...زمیعز میما بچه ندار-

بهتره دست :( مقدمه گفتم  یمولود شمس را برطرف کنم ب يغم نشسته تو چشما نکهیا يزدم و و برا يلبخند

 )نمونده يزیتا غروب چ میبه کارش

 میهم دار گهیکار مهم د هی....فقط...زمیآره عز-

 ؟یچ-

لباس مناسب  هیخوام  یم....میو برگرد میکم پول خرج کن هیاونجا  میبدو با هم بر...پاساژه هی ابونمونیسر خ-

 میریخودمو خودت بگ يبرا

 ....ندارم يازیمن ن..ستین یاجیاحت...نه...نه-

 ...من که الزم دارم....؟ گفتم خودم و خودت يدینشن-

 ....یول امیبا شما م...باشه-

 یم...یتو تولد شوهرم شرکت کن اهیرخت و لباس س نیبا هم يخوا یدخترجون م....و اما نداره یول گهید-

بعدا به کارا  میو برگرد میبلند شو بلند شو اول بر!.....همه نسبت بهت کنجکاور شن و سوال پرست کنن يخوا

 میرس یم

 ساعت روز بازه؟ نیآخه اصال ا-

 ...اریبهونه ن-

در ...کنمیم هیکنم و حتما تسو یم ادداشتیبه عنوان قرض  دیبرام کرد يا نهیفقط هر هز...فقط....باشه چشم-

 ...فرصت نیاول

نشستم اونم رفته  نجایکه من ا ینیب یگنج تو خونه دارم اما م هیدرسته ....گنج ننشستم که يمنم رو...خب بابا -

 ....تو اتاقش نشسته

 یکیروزم  هیکاش ...کاش همه تو خونشون گنج داشتند....هم تا ابد حفظ کن يزوج رو برا نیا ایخدا... دمیخند

 !جِ منگفت گن یشد و بهم م یم دایپ
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........ 

 وا؟یه ییکجا-

 .....جا نیهم-

 ....بجنب ....ایاریدر م لونشیمصرفا رو از نا کباری وانیل يساعته دار هیحواست کجاست؟ ....بابا مهمونا منتظرنا-

 ....مولود خانم دیببخش يوا يوا-

 .ادیرنگ بهت م نیچقدر ا یراست....بدو خوشگل خانوم-

 کدوم رنگ؟-

 ....گم یخب رنگ کت و دامنتو م!!!...سوئد يرنگ متروها...حواست با منه؟-

دامن فون بلند ...خوشرنگ يکت ودامن سورمه ا هی...به خودم نگاه کردم عیسر دمیپوش یرفته بود چ ادمی انگار

درست تر بگم مولود خانم ست کرده ...ست کرده بودم دمیسف يسرم بود و با صندلها يکه رو دیشال سف هیو 

 .بودم

 ....دیکه شوهرش تازه فوت کرده ،شال سف يدختر هیبه نظرتون درسته -

اون مرد شوهرت بوده؟درسته قانونا شوهرت  يتو باور کرد ایثان...به دله نه رنگ لباس ياوال عزادار...زمیعز-

دختر که  هی یگ یتو خودتم م زمیتازه عز...ستین حینداشته باشه صح تیدختر رضا یشرعا وقت یبوده ول

و  ایپس ب....هنوز باکره ست وحتاما ر ستیجسمت بکر ن نکهیبا وجود ا یعنی....زن ، هینه !! هرش مردهشو

 يزیچ هیفقط ....یکن دایِ بهتر از مهسا پ دیکل دوست جد یتون یم ایب...نکن میآشپزخونه قا نیخودتو تو ا نقدریا

 در چه حده؟ تیسیزبان انگل...به من بگو

 یتون یم یخوام بدونم اگه خارج باش یفقط م...که یبرام حرف بزن خوامینترس بابا نم:( ادامه داد. کردم تعجب

 !)خوام بفرستمت مغولستان که ینگام نکن نم ياونجور.....؟يمترجم الزم دار ای يایاز پس خودت برب

 یم يحد هیکردم تا  یمطالعه م ادیخودم عالقه داشتم و تو دانشگاه ز...امیکنم بتونم از پس خودم برب یفکر م-

 چطور حاال؟...تونم حرف بزنم و ترجمه کنم 

 ...سر شام میحاال بدو بر..یفهم یبعدا م-

همه  کردمیشد ،احساس م یسرو م یسیتمام طول صرف شام که به علت کمبود فضا ، به صورت سلف سرو در

که من نگاهم ..تازه آشنا شده ام بهیکه من غر...دونستند که من وصله ناجورم یانگار همه م...منه ينگاه ها رو

نگاه  ریرفت که مولود ز یم لیداشت تحل مبار تصورات و اوهام ریتمام اعتماد به نفس نداشته ام ز....هیپر از خال
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واسه  زمیسورپرا هیاما !! بود واسه همسرم  زیسورپرا هیتولد  نیکه ا دیدون یم یراست:( قدردان همسرش گفت

 .همه به دهن مولود چشم دوخته بودند....) شما دارم

 ...دختر خانوم خوشگل که امروز نیا-

ذهنم ....نگاه جمع ، به تنم هجوم آورده بود ینیسنگ ریز یمنف يتمام حس ها!!!...راجع به من بود ایخدا يوا

 .کرد یبود و مقاومت م ستادهیکرد اما گوشم مصرانه ا یادامه حرف مولود فرارم دنیداشت از شن

 یما هستن که چهار پنج سال یمیاز دوستان قد یکیدر واقع دختر ...ما هستن يکه امروز مهمون افتخار....

اما ...همسرش رفتن اونجا و موندگار شدن یضیدوست ما به خاطر مر نیا...کنن یم یهست خارج از کشور زندگ

کنه و  فیکاراشو رد یبدبخت ربرگشته و تونست با هزا هیدخترش به خاطر درسش که نصفه مونده بود ، مدت

 نکهیخالصه ا....شهرمونن يدانشگاها نیاز بهتر یکیعمران  یجون سال آخر مهندس وایه...رهیدرسشو از سر بگ

 مینیما بمونن تا انشاال درسشون تموم بشه و بب شیپ یخصوص ما ، قراره مدتبه خواست خونواده ش و ب شونیا

بعد با لحن .....) میکرده موفق تو خونمون دار لیدختر تحص هیبعد ما  بهاز حاال  یعنی....حاال شهیم یچ ندهیآ

شن و  که دست به کار ایواسه خاله خان باج نطوریجمع گفتم و هم يواسه مجردا نویا:( شوخ اضافه کرد

 یگرفت م یم مویسیچرا آمار زبان انگل دمیتازه فهم....)پولدار مولدار پشت خونمون صف کنند يخواستگارا

 .و من بلد نباشم ادیب شیپ يزیچ دیترس

 نیاز ا یچه حس خوب....و...و! یچه داستان!!! بود یلقمه غذا تو دهنم نمونده بود ، حتما دهنم از تعجب باز م اگه

 .....اصال...من اصال اهل دروغ نبودم...توبه يوا... یو چه دروغ دلچسب....شد يدروغ به رگهام جار

 یدر چشمانش ، نگاهم م يدییبر لبانش و تا يبا لبخند...شد دهیثابت کش ينگاهم به سمت عباس آقا ناخوداگاه

 ....شد قیام تزره شهی، به رگ و ر یامن يمثل تعلق داشتن به جا یباز هم حس قشنگ....کرد

*********** 

 ؟يدیخواب-

 .تخت نشستم يو بلند شدم و رو دیبه سمت در چرخ نگاهم

 ؟یراحت نجایا-

 محبتتونو جبران کنم؟ يازتون تشکر کنم؟چه جور يچه جور-

 نیذوق و شوق ا یبا کل میدیخونه رو خر نیا یوقت....هیواسه ما کاف ياتاقو پر کرد نیبعد از سالها ا نکهیهم-

 ....میاریدختر ده دوازده ساله ب هیاز پرورشگاه  میخواست یم...میبچه مون آماده کرد ياتاقو برا
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 .تخت نشست يو کنارم رو دیکش یآه...دیسبزش از اشک درخش يچشما

 دیمهربون و پر از شوق و ام....سبزه بانمک بود هی...خونه مشیاریتموم کارا انجام شده بود قرار بود هفته بعد ب-

بردنشون  یداشتن م...دوشنبه بود....اما قسمت نبود....پدر و مادر هیخونه به  هیاز ذوق تعلق گرفتن به  پر

پدر .....اسمش شکرانه بود....درجا...دخترم هم رفت.. و رفت  زد......رو ادهیپ يخبر با موتور تو یاز خدا ب هی....اردو

داشته که  یکه چه پدر مادر عاشق نیبب...چه قشنگ بود اسمش نیبب....دوساله بوده مردن یوقت شیو مادر واقع

 ...تونست خوشبخت بشه اگه اونا بودن یکه چقدر م نیبب..روش گذاشتن یاسم نیهمچ

داستان  نیقصه ناتمام من و ا نیب یچه شباهت ایخدا. چهره ش پاك کرد  ياشکو تند تند از رو يها گلوله

 !!!پاده رو بود يموتور سوار تو هیداستان منم به خاطر  يوایمرگ مادر ه!..بود

 یم...میارینشد که بچه ب یراض گهیعباس د...میتا سرپا بش دیطول کش...بعد از اون واقعه حال عباسم بدتر شد-

بچه رو به داشتن پدر و مادر وابسته و  هی ستیگفت حالش رو به افوله و درست ن یم.. ستیگفت قسمت ما ن

خوشحالم ....یاتاق خال نیا مویما موند صهخال...بعد دور از جونش دور از جونش پدره از دست بره مینک دواریام

 یم....جون وایه.......میکش یو نفس م میشیما هم زنده م یکش یو نفس م یهست نجایا یوقت...يکه پرش کرد

 .....یما بمون شیکنم که پ تیبود که بتونم راض نیداستان واسه ا نیهمه ا یول يشد ریدونم سر شام غافلگ

زوج مهربون ،  نیکرد ، جاش بود که از غم داستان شکرانه و از ذوق حضور ا یام م یچشمه اشکم همراه اگه

 ...اما...زمیاشک بر

 باعث دردسرتون بشم دیشا د؟یراحت به من اعتماد کرد نقدریا يچه جور-

من ....تو نگاه تو فقط غم نشسته و صداقت...هیاهل چه فرقه ا دیفهم شهیم یتو نگاه هر آدم زمیعز-

 دیعباسم هم د...دمید

 . کرد یبه اسم همسرش اضافه م یدلچسب تیمالک میم چه

 دند؟یند هیپس چرا بق-

 بود اسمش؟ اوشی، استادته؟ س هیمنظورت از بق-

 اما چرا نظر اون برام مهم بود؟...بود  اوشیمنظورم س قایدق.انداختم ریبه ز سرمو

 ...فهمه یم ياونم به زود یول...نخواسته خوب نگاه کنه ایخوب به چشمات نگاه نکرده  ای-

 لطف شمارو جبران کنم؟ يچه جور دونمینم...و .....دونم ینم-

 ؟یما بمون شیکه پ یهست یراض یعنی-
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 مزاحم شما باشم؟ دیبا یتا ک-

کنم  یاون اصرار داشت که تو رو راض رشتیدونه و ب یعباسِ منم قصه تورو م....تا هر وقت که دلت خواست-

 یبمون

 ....چوقتیه...تونم جبران کنم  ینم-

 بپرس چرا؟...رهیخونه خ نیتصادف و بودنت تو ا نیهمه ا..خوادیجبران نم. جون وایه رهیوجودت واسه ما خ-

 چرا؟-

 یبه توافق نم يبا شهردار متیسر ِق...ابونیخ يساز ضیکه افتاده تو طرح عر هیدفتر مجله عباسم مدت-

دفتر  نیخواسته شده توافق کرد و قراره ا متیبا ق يخالصه بعد از سه ماه و ده روز باالخره شهردار...دندیرس

 یدرست وقت...زنگ زدند يدرست امروز روز تولد عباسم ، از شهردار ینیب یم...مینو بخر يجا هیخراب بشه و 

 ....نشونه برکت وجود تو ..نشونه ست  نایا....همون موقع...يخوند ینمازتو م یکه تو داشت

 شما دو نفر جمع شده نهیجا تو س هیو عشق که  یپاک نهمهیا...همه لطف نیممنونم از ا-

، مژده ، که  یرفت یباال م تیزندگ ییبه ضرب و زور از سربال یاگه تا حاال داشت:( و گفت دیدر آغوش کش مرا

 !)ینکن یفقط بپا ترمز خال يریتو سراز يافتاد

اما :( ازم فاصله گرفت و دستهامو در دست گرفت و نوازش کرد لبخند مادرانه اش جمع شد و گفت بعد

سر  میخوام با هم بر یم....يمشکوك نگاهم کرد يباز که اونجور........ییجا هیخوام فردا باهات برم  یم..زمیعز

خوام دلت صاف  یم...شیخوام ببخش یم...یخوام از اون و خاطراتش دل بکن یم...خاك همسر مرحومت

 هی ترالیم چهیدونم که پروالپس در یم..یکن یزندگ يفکر يبدون دغدغه و وسواس ها یو بتون یببخش...شه

از بخشش  خوامیم...یکه آرامش داشته باش یبه شرط هیجزئ یلیخ یعنی..دونن یدارن اما نم ایلیخ.عهیشا يماریب

بدون استرس بدون فشار بدون غم  یسرپا ش دوبارهو  یموش کنو فرا یببخش. یشوهر مرحومت شروع کن

 ...)زکمیعز ریشب به خ....دور يبنداز يدار نهیک یکن هر چ یسع...امشب بهش فکر کن  وایه....بدون گذشته

************ 

بود اما هرگز به من  اهیبد بود س...تمام شب را به اون فکر کرده بودم.بودم ستادهیمزار مهرداد ا اهیسنگ س يباال

اما هرگز ...مرد بود پر از اشتباه پر از هوس پر از خشونت هی...خودش نکرد يهرگز منو آلوده کارا...دروغ نگفت

 نکهیبا وجود ا یپهن بود به تمسخر نگرفت حت شهیهم کههرگز سجاده کنار اتاقم را ...نگرفت يروحم را به باز

حاال که اون تن و بدن مردونه خوش فرم ، که من هرگز ...فر بود اما حاالوجودم پر از تن...خوند یخودش نماز نم
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 يلحظه ا يبرا....راست بود...جمالتش افتادم نیآخر ادی....دلم گرفت....خاك بود رینگاهش نکردم، ز نیبا تحس

مرد  نیا بود تا یمن کاف يبرا نیهم....ممنون...یممنون که ضعف منو گفت....به خاطره اش چشم دوختم انقدرد

 دمیو بخش.مشترك چهار ماه ام را ببخشم یزندگ

 میبر-

 م؟یبر میخوا یکجا م نجایاز ا یدون یم یراست....زمیعز میبر-

 ....کردم بتیغ یلیخ گهید...سر برم دانشگاه هی دیفکر کنم با-

 دانشگاه رهیم لیتو روز تعط یآخه ک...اونو که بذار واسه هفته بعد-

 ل؟یتعط-

به  نیلیالتعط نیپس فردا هم چهارشنبه ست که ب...گهیاست د) ص(فردا والدت حضرت رسول  گهیآره د-

 میاریبه حساب ب یلیالبته اگه پنجشنبه رو تعط ادیحساب ب

 ....چه جالب-

 میریم کراستی نجایاز ا... سر برنامه خودمون میخب بر...جالبه یلیما خ یلیآره مملکت گل و بلبل و پر از تعط-

 ابونمونیسر خ یرانندگ آموزشگاه

 !یپاساژ، آموزشگاه رانندگ! هست یهمه چ ابونشونیسر خ!  یباحال ابونیخ چه

 ؟يخند یم یبه چ-

 اونجا؟ میبر یواسه چ...یچیه-

تا  يچند جلسه فشرده کالس بردار هی...دیخاك گرفتتون بکش نامهیاون گواه يبه سر و رو یدست هیکه شما -

 چطوره؟..واسه خودت یبش يو مثل من شوماخر یکن یرانندگ یبتون

 ...خوبه-

به  میندار...دیبخر نیبه ما که اال و بِال برام ماش يند ریگ يفقط تورو خدا فردا که راننده شد....میپس بزن بر-

 ...میدیقرض و قوله خر یبا کل شیقراضه رو هم ده سال پ زیرون نیهم. زتیجوون عز

 چشم مولود خانم-

********* 

 ياما هنوز چشمها...دختر تشنه محبت هیکلبه پر از محبت و عشق و  هی...و رو شده بود ریدفعه ز کی میندگز

 ....يشده بود نه بهار ینه بارون نمیغمگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٧٥ 

 آرزو خانوم يغم بغل کرد يزانو یباز که نشست-

 .کرد یمنو آرزو هم صدا م یاو که هرازگاه...رسا ، مردونه ، پدرونه و گرم فقط مال عباس آقا بود يصدا نیا

 ....متوجه نشدم دیشد داریب ی؟ ک دیخوب-

 دمیشلختتو ند ياون موها نیاز ا شتریتا من ب..سرت کن  تویروسر نیا ایب ایب-

 ....خاك به سرم يوا-

واکرش کجا بود که ...چپرو سرم کردم طنتشیپر از ش يو در مقابل نگاه ها...دمیاز دستش قاپ مویروسر عیسر و

 !سرمن يسر وصدا اومده بود باال یب نقدریا

 پاتون بهتره؟-

 ..آره دخترو-

 !!!مشکل پا نداره که شوهر من -

 .اومده بود نگاه کردم رونیتعجب به مولود که تازه از آشپزخونه ب با

آه  کبارمیهر چند وقت ...عملش باالست سکیکه ر کهینزد نقدریا...ترکش کوچولو موچولو کنار نخاعشه هی-

 فتهیو کارش به واکر م کنهیوناله شووور مارو بلند م

 )زم؟یعز ياالن چطور:( رو به عباس آقا کرد و گفت بعد

 شمیبهترم م یکن فیالبته اگه زودتر اون شامو رد..خوبم -

 وقت روز؟ نیشام؟ ا-

 مگه ساعت چنده؟-

 تازه ساعت شش بعدازظهره-

نشده و  شیمعده رسوا چرا ساعت حال نی، ا یچیحاال من ه ؟دمیپس چرا من فکر کردم سه چهارساعته خواب-

 گشنشه؟

 ..میخور یم...، شام منم که حاضره کهیهوا که تار ستیمهم ن-

 وا؟یبه ه يرو داد یاون امانت یراست...خب -

 يگذاشتم خودت بد..نه -

 .بسته در دستش برگشت هیبا  یزد و آهسته به سمت اتاقش رفت و بعد از لحظات يلبخند

 شما يمناسبت برا یب يکادو هی نمیا...دخترو ایب-
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 ......من يخدا..يوا...کردم بازش کردم یتشکر م کهیبسته را گرفتم و در حال یتعجب و قدردان با

 ...الزم نبود ...ممنونم-

 هینو ،  یگوش هی...یداشت اجیاحت گهید یکیبه !...یکجا انداخت تویخط و گوش ستیمعلوم ن...الزم بود زمیچرا عز-

  دیخط جد

 خانم بالفاصله حرف شوهرش را ادامه داد مولود

 نو یو سرانجام زندگ...نو  يپر از دوستا ستیل هیو -

 .و از عباس آقا هم متواضعانه تشکر کردم دمیصورت مولود را بوس یقدردان با

*************** 

. شتریب دمید که دانشگاه نرفته بودم شابو يسه هفته ا...کردم یاز بچه هارو حس م یمهسا و بعض رهیخ نگاه

البته ...رسوندم یخودمو م دیبا! ترم انیاواسط آذر بود و پشت سر هم امتحان م. حساب از دستم در رفته بود

قصد داشتم سر کالساش برم نه  نه.خالص کرده بودم شدیسهند ارائه م اوشیکه با س يخودمو از شش واحد

باال بود که  نقدریمعدل کلم ا...مهم نبود...خواست برام صفر رد بشه و مشروط بشم یفوقش م...امتحانشو بدم

 .....ادین نییپا یلیخ

 جون؟ وایه ییکجا-

 ...اومد شیبرام پ يمسافرت اجبار هی-

 ؟یکن یکار م یچ بتاتیبا غ-

 شهیبا استادا هماهنگ کردم حل م..نگران نشو زهرا جون -

 رهیانشاال که خ-

 ...ممنونم-

 .مهسا مرا به سمتش برگردوند يصدا و

 وا؟یه یخوب-

 يام و آشنا یمی، دوست قد دمیجد یخواستم تو زندگ ینم. اخمهاش تو هم بود.شدم کیلبخند بهش نزد با

 .باشه دهیامروزم رنج

 مهسا جون؟ يتو چطور-

 تهیگوش نیا..ریبگ ایب-
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 .را به سمتم گرفت ممیقد یگوش و

 کنه؟ یم کاریکجا بود؟ دست تو چ نیا-

تصادف  هیبا من تماس گرفت و گفت تو صحنه ...شماره مال من بوده نیکرد و گفت آخر داشینفر پ هی-

 ...کرده داشیپ

 .بغلم دیو پر دیبغضش ترک ناگهان

مردم ...ُ گشتم دیرس یهر کجا به عقلم م....شب و روز نداشتم...شدم وونهید...يفکر کردم مرد...یمردم از نگران-

 !يریخبر از من بگ هی دیمعرفت نبا یب...الیاز فکر و خ

بهش  گهیهم بنداز دور د یاون گوش....گهیبسه د....خب حاال که زنده ام:( را از آغوشم جدا کردم و گفتم او

 )ندارم یاجیاحت

 ؟يهنوز از دست من دلخور ؟يشد يجور هیچت شده تو؟ چرا -

 ....ستمیاما مثل سابقم ن... ستمیدلخور ن...زمینه عز-

 ؟یچ یعنی-

 چه خبر از کجا؟ نمیحاال بگو بب...یچیه یعنی-

با تعجب ...) نیجدا شم هم دیخوام از مج یمنم م....ادامه داشت یزندگ...خبر  چیه:(و گفت دیباال کش دماغشو

:( و گفت دیدوباره دماغشو باال کش) شده مگه؟ یچرا؟ چ:( بردم يو دست اونو گرفتم و به گوشه ا!!) یچ:(گفتم 

 ) گم یبرات م هیساعت بعد که خال... ادیاالن استاد م

 ...مونما یفقط من ساعت بعد نم...زمیباشه عز-

 رفته؟ ادتی میساعت بعدش هم که با دکتر سهند کالس دار هیساعت بعد که خال ؟یچ یعنی-

 ..امیسهندو نم يکالسا گهیمن د یهست ول ادمی..نه نه-

 ....يبفهمه زنده ا نتتیسهندم بب ای؟؟بیچ یعنی-

 چطور مگه؟-

 یوقت. داره کارمیقلبم اومد تو حلقم تا برم و بفهمم چ..به من گفت برم اتاقش کارم داره شیبابا دو سه روز پ-

 ریزدم ز یخانوم؟ منم پق نیگفت پس کجاست ا. ؟ گفتم بله یهست ییصدرا وایه یمیرفتم گفت تو دوست صم

اول ماتش برد بعدم تو اون ....کردم فیربراش تع تویگوش يسرش اومده و ماجرا ییبال هیو گفتم احتماال  هیگر

منم ...رو یکوفت یِآخرم گفت بده به من اون گوش..رفت یبودم ، کالفه رژه م دهیکه من به در چسب یاتاق فسقل
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 دیآهان ازم پرس...کرد و دوباره داد دست خودم ادداشتیکرد و چند تا شماره از توش  نشییکم باال پا کی...دادم

فکر کنم ...نهیتورو بب دیبا یول دمشیند میخالصه تا امروز که باهاش کالس نداشت...؟  تادهتصادف کجا اتقاق اف

 ...رهیبگ تیدادناش ازت حالل ریو نتوسته به خاطر اون همه گ يکنه تو مرد یعذاب وجدان داره فکر م

 یاتوبوس نشسته بودم ،وقت ستگاهیتو ا...از دستم افتاده میگوش یک ادینم ادمیراستش من اصال ...الیخ یب-

رد شم  ابونیبلند شدم که از خ یوقت دمیشا ایفکر کنم همون موقع انداختمش ...زدم یداشتم با تو حرف م

تو هم خودت خبر نمردن منو بهش بده البته .تونم بمونم یمن نم..ستیحاال اصال مهم ن...دونم ینم..انداختمش 

 .رس و جو کرداگه بازم پ

نذاشته  یگرفت که چند وقته سر به سر کس یآمارتو م نیمن مطمئنم واسه ا...مردك چشه؟ نیا دونمیاصال نم-

 .استاد اومد ایآخ آخ ب....حوصلش سر رفته

 يپرس و جو يماجرا.کالس نباشم يمهسا هم باعث شده بود اصال تو يکم از درسها عقب بودم، حرفها یلیخ

 چرا؟...دیاشدن مهسا از مجو بخصوص جد اوشیس

 .خط هم به معلومات من اضافه نشد کیتموم شد اما به اندازه  کالس

 افتاده؟ دیتو و مج نیب یچه اتفاق نمیبب یزن یحرف م-

چرا از خونه ما  یکن فیتعر دیکنم اما قبلش تو با یم فیحلق ، برات تعر نیتو ا زمیبر یکوفت هیبوفه  میبر ایب-

 افتاد خب؟ یو بعد از رفتنت چه اتفاق یرفت

 ...حاال میبر-

قصد .، کالس آخر بود اوشیشد و کالس س یم کیهوا کم کم داشت تار میو نشست میگوشه را انتخاب کرد هی

 .دمیشن یمهسارو م يحرفها دینداشتم کالسو برم اما با

 خب؟-

 !خب به جمال بدون نقطه ت-

 خب حرف بزن مهسا-

 اول تو-

 ...مادرت  یحت ینگ یخودمون بمونه تا ابد و اصال به کس نیحرفها ب نیا يقول بد دیفقط با نیبب...باشه-

 !!!؟یکن یسکرت کار م ينجوریا يشد ییایباند ماف هی یِمنو؟ نکنه قات یکشت-
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دختر  هی ستیصالح ن گفتیم.....هم  لشیدل...اونروز از خونتون رفتم چون مادرت نخواست من اونجا بمونم-

 ....من خودم نخواستم یعنیکه  ارمیبهونه ب هیاز منم خواست ....جوون تو خونه پسردار بمونه

 ...)دونم و مامانم یمن م:(گفت ظیرنگش عوض شد و با غ...مهسا برافروخته شد چهره

 ....مامانت حق داشت....آروم مهساجون-

 يتو به من پناه آورده بود ؟یچه حق-

 ...)هرگز..جفا رو در حقت جبران کنم نیتونم ا یهرگز نم...من شرمنده ت شدم تا ابد:( تو گف هیگر ریزد ز بعد

هم بازم تو  ياگه نداد یحت.. يبه مادرت حق بد یاگه بفهم دیشا یدون ینم زویتو همه چ...مهساجون آروم-

 ....با همه اخالقاش شیشناس یمامانتو م

 ...اخالقاشه که بدبختم کرده نیهم-

 شده؟ یچ-

 ...گمیکن من م فیحاال تو تعر-

 یرشی؟ هنوز درگ یمن گذشته و تموم شده اما تو چ يماجرا...کن فیاول تو تعر-

گرد  يبا چشمها....) وایمن حامله ام ه:(مانده اشک گوشه چشمش رو پاك کرد و گفت یگوشه مقنعه ش ، باق با

 .نزدم تا ادامه بده یبهش زل زدم اما حرف

 .....نکرده ، من حامله ام یهنوز عروس-

 چرا؟ ییپس جدا...ستین يخبر بد نکهیخب؟ ا-

از خونواده  یلیتو خونواده ما مثل خ ه؟یخبر خوب چ....دمیدو ماهه هستم خودم هم تازه دو سه هفته ست فهم-

 یعنیکثافت  یعنیگند زدن  یعنیخراب بودن  یعنیگناه  یعنیفاجعه  یعنیتو دوران عقد  یحاملگ گهید يها

رفت و امد  یخشک و خال يطور نیممادر گفتم مارو عقد نکن بذار ه نیچقدر به ا...يخاك توسر یعنی یهرزگ

گن غلط اضافه  یحاال که حالل شده م ایب...حالل بشه دیخوره گناهه با ینذاشت گفت دستتون بهم م... میکن

هم  یو عرف ی، عقد شرع يند یخدا نوشته تا به مردم شام عروس نید يبابا،کجا...ره  یگن آبرومون م یبوده م

طرف مامانم  هیبابام ....سه هفته ست تو خونمون جنگه!!..ستیو بچه تون حالل زاده ن دیبازم نامحرم دیکه باش

خواست  یاز دخترا دلم م یلیباور کن منم مثل خ وایه...ست که هوامو داره کهیبرادر کوچ نیفقط ا...همون طرف

ها  اسنامهکنند و تو شن یآدمو عقد م يبه اسم نامزد یوقت یول...بار با لباس عروس برم تو بغل شوهرم نیاول

گه  یحق داره م.. یشوهرت مقاومت کن ي، سخته در برابر خواسته ها شهیثبت م ایدن يو همه جا شهینوشته م
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شوهرتو  يخواسته ها دیق دیبا ای...نه زن و شوهر میتو گوشش بکن که نه جونم ما نامزد ایحاال ب....زنم...یتو زنم

 هیمادرم پاشو کرده تو ....ناخواسته زده شده يگند هیحاال ...یرسم ورسومو بزن دیق ایو روابطتون کدر شه  یبزن

خوام  یاصال نم..بچمه ! يحق ندار گهیم دمیمج....فتادهین تییتا تشت رسوا شیبنداز دیکفش که اال و بال با

 یکن نکارویو اگه ا....نایخونه بابام ا نییببرم طبقه پا رمیدست زن وبچمو بگ ينطوریخوام هم یم رمیبگ یعروس

گه اگه  یکه م هیاز دست مامان بابام شاک نقدریا دمیمج....ما ای دیمج ای گنیو خونوادم هم م...دم  یم طالقت

قطع  یعنی...که قصد جون بچش را داشتند رفت و امد کنه يخواد با خونواده ا ی، تا مدتها نم رمیطرف اونم بگ

که به خونوادش  يچون دختر...چوب دو سر طال شمیم رمیبگ دویگه اگه طرف مج یمامانم م...رابطه با خونوادم

سر  ییگه اگه بال یم دیطرفم مج هیاز ...به شوهرش هم پشت کنه دیشا ستیقابل اعتماد ن گهیپشت کنه د

 ....موندم...موندم.....پدر تیکه سقط بچه جرمه بخصوص بدون رضا یدون یم..کنه یم تیاازم شک ارمیبچه ب

حق با ...ستین یاصال مشکل بزرگ نیا....مهسا جون:( لرزونش را نوازش کردم و گفتم يدستها یآرام به

موضوع خبردار  نیاز ا یکس ستیقرار ن....ستیمهم ن....گهیکنن د یفکر م ينجوریاما خب مادرپدرتم ا...شوهرته

 هیکنن  یعده باور م هی...اومد ایبه دن هبچه هفت ماه یگیبعدم م... دیراه بنداز تونویبساط عروس عیشما سر....شه

 ....)ستیمهم ن...کنن یباور نم دنیشن انایجر نیاز ا ادیعده هم که ز

بدجور با خونوادم  دیکه مج نهیا هیقض.... ستین نیا هیقض گهیاالن د...مینظرو داشت نیخودمون هم هم وایه-

خواسته با  يپسره هر کار نیتو سرش که ا زنهیمامانم هم م...رمیگ ینم یعروس گهیم...ادیچپ افتاده کوتاه نم

 ...ها ببرتش خونه خودش وهیخواد مثل ب یدخترم کرده حاال م

 .کرد یکلمه رهام نم نیا یلعنت...وهیب...وهیب

 ...شهیکم کم نرم م دمیمج-

گه اونا همون  یرفتم خونش با خونواده م رفت و امد کنم م نکهیذاره بعد ا یاصال نم گهیم...نه فکر نکنم-

سالم  زهیسر ِ ن يکردند و به قرآنها یبودند ، قرآن ناطق رو ول م غمبریهستند که اگه تو زمان پ یینادون ها

 یحرف م زیتند و ت یلیکنه خ یحرفاش حرفاش منو داغون م....مونن یمثل خوارج م گهیم..دادن یم

 ...باشه اونا پدر ومادر منن یهرچ...زنه

 شهیکم زمان بده درست م هی..غصه نخور زمیعز-

،  نیبندازه زم مونوییکوچولو به قول مامانم تشت رسوا نیا نکهیتا قبل از ا دیبا میما زمان هم ندار یآخه بدبخت-

درخواست کرده بود که نوبتش افتاد خرداد  یوام هیبابام ...تازه مشکل جهاز منم هست....میریبگ یجشن عروس
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دونم  ینم يوا.....اوصاف نیبا ا...رمیهارو بگ ندهکنم و گ لیخواستم جهازمو تکم یتازه اون موقع م...سال بعد

 ...ادیم ایبه دن یفسقل نیمرداد سال بعد ا ریت..کنم کاریچ

هم زن  يخونواده ا هیتو هم دختر ..توئه  يفشار رو شتریاالن ب نیبب.....شهیدرست م یهمه چ....غصه نخور-

 هیاونم تحت فشاره ...یاز خودت نرنجون دویکه اصال مج یجمع کن دحواستویبا.........کوچولو هیمردم هم مادر 

نزن که اونو ناراحت تر  یحداقل تو حرف.  ارهیخودش از دلت در م....شهیم مونیزنه که بعدا پش یم ییحرفا

 یکارش هم نم چیهست ه...گهید میاز رسم ورسوما دار یهست که ما با بعض یمشکل نیبعدم بهرحال ا.کنه

مادر و پدرتو  دینبا...بهرحال  یول...ادین شیپ يزیکنه چ یکنه و سع تیبهتره که آدم عرف رو رعا..یبکن یتون

 یلیو خ لهیفام دیسف شیداره که ر ییدا هیمامانت  یگفت یم تهادی...ستندین رمقص ادمیاونا ز..یهم سرزنش کن

به  یآب هیبلندشو ...حاال بلند شو....روش فکر کن...تا اختالف رو حل کنه دیریگ یروشنفکره، چرا از اون کمک نم

 ...شهیاالن کالس سهند شروع م..دست و صورتت بزن

 سر کالس؟ يایتو مگه م-

 افهیق نیآخه با ا....يکم بخند هیدم که  یتا اونجا هم قلقلکت م....امیتا دم کالس باهات م یول....زمینه عز-

کنه  یباور نم..يمنو به دکتر سهند بد یخبر سالمت یتون یچشت که نم ریشده ز ختهیر يمالیر نیدرهم و ا

 ....زار زده ينجوریا نیحتما مرده که ا گهیم..

******* 

 ؟ییمعلوم هست شما کجا-

من تازه چند قدم از مهسا فاصله گرفته بودم و ) ....هاشم یقمر بن ای:(شد که ناخوداگاه گفت ریغافلگ نقدریا سامه

. دمیرو شن اوشیس يکه صدا. کردم یم یرفتم و با مهسا خداحافظ یداشتم عقب عقب به سمت در دانشکده م

 !!داده بودا صیچه خوب از پشت منو تشخ...درست پشت سرم

 داشتند خانوم؟ فیکجا تشر-

کرد  یبه من سالم نم یمثل او که حت...خواست سالم کنم یدلم نم یحت...همونقدر خشک و نامهربون هنوز

 .دونست یسالم کردن نم قیاصوال منو ال

 دیبا.تمام حرکات ما زوم بود يمهسا افتادم که رو يچشمها ادیتوجه به او خواستم از کنارش رد بشم که  یب

 .کردم یم تیرو رعا يظاهر استاد شاگرد

 با اجازه...امیشما نم يسر کالسا گهیمن د-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

 گهیقدم د هیقدم فقط  هی:( نشنود گفت یکس کهیچفت شده طور يخواستم از کنارش بگذرم که با دندونا و

:( ادامه داد يبلندتر يبعد با صدا...) اخراج خودم متیبه ق یحت....کنم که آبرو برات نمونه یم ي، کار يبردار

 )نیاول بش فیال برو سر کالس و ردحا

به آبرو؟ آره هنوز  ؟یکرد به چ یم دیمنو تهد...کردم یسنگ و سرد نگاه م يو مبهوت به اون چشمها مات

به سمت مهسا  دمیکوب یم نیزم يکه رو ییو با قدمها دمیکش یقینفس عم...دانشجوها آبرو داشتم نیا شیپ

 یاول م فیمدند رد ویم وددختر خوشگل موشگل ب یهر چ. اتفاقا جا نبود...اول فیرفتم رد کراستیرفتم و 

 .کرد خکوبیاو مرا م يقاطع و جد يآخر برم که صدا فیبه رد یخواستم با خوشحال.....نشستن

 ...زحمت یب ییاول واسه خانوم صدرا فیرد دیبذار یخال یصندل هی يعبد يآقا-

 .من نشستماوامر اطاعت شد و . دینُطق نکش یکس

از اون . دندیکش ینفس نم.بچه ها از ترس صم وبکم نشسته بودند...وقفه يتند تند و بدون لحظه ا...داد  درس

 دهیدرس م زیکری نطوریکه ا ییدونستند روزا یم...شناختنش یهمه م...شد یبود که گره اخماش باز نم ییروزا

از من که  ریغ. استاد و درسش بود هخاطر شش دانگ حواس هم نیبه ا. رهیگ یجانانه م زیکوئ هی،پشتش هم 

 .ماند یدور نم اوشیداشتم و از نگاه س یجزوه هم بر نم ینشسته بودم و حت نهیدست به س

هنوز در ...رونیدادم و از در کالس زدم ب لیرا تحو دمیاول از همه برگه سف. گرفته شد زیتمام شد و کوئ درس

 .خشکم کرد اوشیس يم که صداکالسو پشت سرم نبسته بود

 دلم به حالتون سوخت ندفعهیا....کنسله زیکوئ نیا... دیبلند ش-

بودم که به  اوشیهنوز مبهوت حرکت س!!!..يزیچ نیتا حاال سابقه نداشت همچ. رونیبالفاصله از کالس زد ب و

 دیمن رس

 ....االن همراه من نیهم...به اتاقم ایب-

 ...یمن نم-

 ایبا من ب....اخراجم متیبه ق یحرف گوش کن هنوز سر حرفم هستم حت وایه-

 .ومدیپشت سرم م اطیمهسا هم با احت.کردم و همراهش رفتم یپوف

******* 

 . زد هیرا بست و بهش تک در

 نیبش-
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 دیسف کدستی...دمشیافتادم که د يبار نیاول ادی. شدم رهیحوصله تر به صورتش خ یو ب.حوصله نشستم یب

کم متفاوت  کیبود اما  دهیپوش دیامروزم سف. انداخته بود یبهشت يایحور ادیبود و منو ناخوداگاه  هدیپوش

چهره سرد و  نیبودم به ا نستهچطور تو..از خودم حرصم گرفت. دیسف راهنیروشن و پ یکت و شلوار طوس...تر

 !بودم دیبد دیچقدر ند....اَه اَه! ...خشن یهشت يمخصوصا با اون ابروها!!! يبگم حور ز،یاون نگاه برنده و ت

 تموم شد؟ یاسکن جنابال-

 بشنوم ضتونویبنده منتظرم عرا-

 ؟يچند وقت؟ راسته که تصادف کرد نیا يکجا بود-

 د؟ینکنه نگرانم شد...داره؟ یتیاصال چه اهم...دیشا-

 ..).يبه درك که تصادف کرد:(با حرص گفت.جوابو نداشت  نیانتظار ا انگار

 .به درك که من تصادف کردم به درك که کجا بودم وهستم. گفتم نویمنم هم-

 یکجا م....يخونه مونه که ندار ؟یحاال کجاها هست:( به سمتم اومد و گفت یدر برداشت و قدم يشو از رو هیتک

ند شدم و بل یصندل ياز رو یبا ناراحت. کننده ریسرد ، نامهربون و تحق. نگاهش هنوز مثل قبل بود) پس؟ یمون

گوشه لبش نشست و  يپوزخند) یستیناستادم هم  یحت گهید ؟یکن یم ییکه منو بازجو یچه کارم:( گفتم

 یقدم یعصب.کرد یم کمیریستیه يجمله تکرار نیچقدر ا يوا) يقبلنا ساکت تر بود ؟يبلبل زبون شد:( گفت

خط قرار  کیپنجه پا بلند شدم تا صورتم با صورتش در  يرو.قرار گرفتم شیبه سمتش برداشتم و رو در رو

مثل تو  ییبتونم از خودم به موقع دفاع کنم تا احمقا رمیگ یم ادی ارمد:(که داشتم ، گفتم یو با تمام حرص ردیبگ

از  يکالنتر يتو شدارت،ین يهنوز اون نگاهها.گذشتو به من نسبت بدن ضشونیاز ذهن مر ينتونن هر فکر

به درك که :( ..و خواستم از کنارش رد بشم که با پوزخند گفت) ذهنمه  يتلخت تو يهنوز تمام حرفانرفته  ادمی

تنه محکم بهش بزنم و از در  هیخواست  یدلم م)  ؟يریگ یم ادی ياونوقت از کجا دار نمیبگو بب.....ذهنته تو

 .گرفت یدردم م شتریکه خودم ب فیاما ح..رونیبزنم ب

 ...شما؟ هیمشکلتون چ-

 شمیمتوجه منظورت نم-

بودم ،  ییو مو طال یاگه منم خوشگل چشم آب ،ياگه مثل سنگ نبود ،یبه من داشت یاگه از قبل نظر مثبت-

که  یچه کاره من ؟يخوا یم یآخه معلومه چ!!!...ده یم ریبه من گ نقدریگفتم حتما چشمش منو گرفته که ا یم

 !شم وبروخواد باهات ر یهم دلم نم یصادفت یمگه نگفتم حت ؟یکن یم ممیج نیمنو س
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 ایخدا!!!..در قفله دمیمزخرفش نشدم و از کنارش گذشتم تا از در خارج بشم که با کمال تعجب د يحرفا منتظر

که پدرشو در  دیفهم یاگه حراست م ؟یاصال به چه حق!! درو قفل کرده بود که من متوجه نشده بودم یک

 .شدم یآبرو م یمنم ب!اوردنیم

 کارت دارم-

 .....)چارهیدر قفله هم من ب نیبفهمه ا یکیاگه :( گفتم ظیو با غ دمیسمتش چرخ به

 فهمه یکس نم چیه-

پشت در  انی، بدو بدو م يدختر کاکل زر نیج هیبعد از هر کالس،  دیدون ی، نم دیگرفت یانگار فراموش-

 !اتاقتون؟

 شه؟یم تیحسود هیچ-

 ....واقعا لبخند بود.نداشت شخندیبه پوزخند و ر یشباهت. لبخند گوشه لبش نگاه کردم به

 تا برامون بد نشده دیدرو باز کن نیلطفا ا...مثال؟ یبه چ-

. ییاجرا يسراغ کارا رمیم...کنم یم سیکه تدر هیترم آخر نیچه خوب چه بد ، ا ستیواسه من که مهم ن-

 .اصال ستیتوو خون من ن سیتدر

 پرونده دار بشم يخوام ترم آخر یمن نم یلو-

 ستین اتیاداها از حجب و ح نیو گرنه ا!! یآهان نگران ناتموم موندن درست-

 گفت به من؟  یم یچ...شد یذهنم خال.دهیسرم کوب يلحظه احساس کردم با پتک تو کی يبرا

 )چرا؟:(که تونستم بگم يزیچرا؟ تنها چ...تلخ شد دهنم

 گفتم کارت دارم-

 .هم که داشتم باز هم نتونستم از خودم دفاع کنم ییرا زده بود و من با ادعا ششین. کرد یبحثو عوض م داشت

 ...شما میتقد! راتونیرمان جذاب و گ نیا ایب..ایب -

 .به طرف من نگه داشته بود...از داخل کمدش برداشته بود.رمانم در دستش بود . رمق نگاهش کردم یب

 رشیبگ-

که ناگهان دستش را عقب  رمیام را بگ یبا ارزش زندگ يزهایدستم را دراز کردم که تنها چ. سمتش رفتم به

 .دیکش

 به حرفام گوش کن بعد نیاول بش-
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 . نمیخواستم بش ینم

 هی يخوا یم یوقت....که....خدمتتون عرض کنم که ییصدرا وایخانم ه......گوش کن ستادهیباشه همونطور ا-

 یکمک م گرانید یبه بهتر شدن زندگ ایداره ؟ آ یخوب ریتاث ایفکر کن که نوشته تو آ نیبه ا یسیبنو یمطلب

 هیارزش قطع کردن  یواقع ریو غ ونهعاشق يدلنوشته ها نیاصال ا نیکنه؟ بب یاز دردا دوا م يدرد ایکنه؟ آ

 نداره؟ ایبه کاغذ رو داره  لشیدرخت و تبد

 کردم؟؟؟؟؟ یفکر م زایچ نیبه ا دیکه با سمیبنو یخواستم مقاله علم یمن م مگه

 ادیکه بهش  يدار یچه درس...تو رو بخونه يکمتر، چهارده ساله نوشته ها ایدختر خام شونزده ساله  هی دیشا-

مشت  هی.....یشیدست به قلم م یکن یپس غلط م يبد ادی يزیچ یتون یکنه هان؟ اگه نم یتا بهتر زندگ يبد

اون دختر  ؟؟یواقع یشد زندگ نیا!!! تموم یدوتا دختر پسر خوشگل همه چ نیب یواقع ریو غ ییایرو فیاراج

تموم پولدار آس خوش  یپسر جوون خوشگل همه چ چیکه کنج خونه ش نشسته و از بخت بدش ه ییایرو

 هیتو کتابا مال بق يخوب خوبا کنهیفکر م شهیداره؟ هم یچه حس شهیسراغش ، به نظرت هم ادی، نم یکلیه

هم اضافه  لویک ستیهمسر فوق العاده باشه اما ب هی وونپسر ج هی شهیبه نظرت نم..هستند و سهم اون حسرته؟

 وزن داشته باشه؟

عاشقونه ش  يننوشته بودم؟ هنوز رمان من به قسمتا يزیگفت؟؟؟ من که چ یبه من م نارویداشت ا ایخدا

 !!!استاد ماهم نیتوهم داشت ا!!! بود که دهینرس

،  یسینو یبرگه م نیکه تو ا یهر کلمه حرف يبه ازا یخودم نگه داشتم تا بفهم شیمانو پر نیا-

 یغاز تو وامثال تو ، به خاطر بعض هیصد من  يرمانا نیکه به واسطه هم ییها یمسئول اون زندگ....یمسئول

 انم مهندس؟خ طلبوم یگرفت.....شهیم دهیاز هم پاش یواقع ریانتظارات غ ایتصورات خام و کودکانه و 

 )تموم شد؟:( حرص گفتم با

 نه هنوز-

 شنیمن عجله دارم نگرانم م-

 )ا؟یاونوقت ک:( گفت یابروش رفت باال و با نگاه خاص يتا کی

 بدم حیبراتون توض نمیب ینم یلیدل-
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 نمتیاگه سر کالسام نب:( گشود ، گفت یدر را م کهیباال انداخت و به سمت در رفت و درحال يتفاوت شانه ا یب

زدم و رمانو از  يپوزخند) ؟يدیفهم... ارمتیو کشون کشون م رونیکشمت ب یم یکه هست ياز هر گور امیم

 .و از اتاقش خارج شدم دمیدستش قاپ

************ 

 واجونیه يایبه نظر کالفه م-

عقب  یکل( :حوصله گفتم یجزوه هام خم شده بودم و دورتا دورم پر از کتاب و جزوه بود ، ب يکه رو همونطور

 )کنم لیجزوه هامو تکم دیبا...ست گهیترمم هم دو روز د انیامتحان م نیاول...افتادم

گفتم به  یم یچ. زدم یو لبخند کم جون دمیدست از کار کش) ن؟یفقط هم:( کنارم دو زانو نشست و گفت مولود

برسه که من حجب  جهینت نیحرف بارم کرده که به ا یکل..م کرده وونهیگفتم برادر خونده م د یم!!زن آخه نیا

 بپاشم؟ همجوونا رو از  یخوام زندگ یندارم و با افکارم و نوشته هام م ایو ح

خواستم اصال سر کالس و امتحانش  یم....کردم دایکم با دکتر سهند مشکل پ هی:( و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .....)س و امتحانشسر در ارهیبهم گفت به زورم شده منو م ینرم ول

 خب خب؟-

 ...چهیپیبه دست و پام م نقدریچرا ا نمیب یکه تو نگاهش م یهمه نفرت نیدونم با ا ینم-

 .واضح بود شیزد که معنا یلبخند خاص مولود

 یحت...ستیقصه ها ن نینه مولود جون حرف ا!!!!........ ؟یلی، چرا ظرف مرا بشکست ل یلیاگر نبودش با من م-

دختر بد به من نگاه  هیبه چشم  شهیاون هم....ادیهم فکر کنم از من خوشش م هیدو ثان يتونم برا ینم

 نطوریداره که ا يزیچ یتیخصمشکل ش هی دیکنم شا یفکر م یکه گاه نهیکه نگرانم کرده ا يزیچ...کرده

 هبرام دردسر درست کن یترسم حت یم یگاه دیباور کن...کنه  یو راحت قضاوتم م نهیبدب

 نمیبب کیتونو از نزد یبرادرخونده گرام نیخواد ا یدلم م یلیخ...زمینگران نباش عز-

بار که  نیمنم اول...شکنن یدانشگاه براش سر و دست م ياز دخترا یلیالبته خ...ستیهم ن يا یدنید ادیز زیچ-

 ...چهره ش هیمعمول....نیهم..خوش قامته....به نظرم جالب اومد دمید

 تره؟ افهیاز پسر ما خوش ق-

 )د؟یپسرتون؟ مگه شما بچه دار:(تعجب گفتم با

 زیِ عز یجناب راسخ...مجله ست ریمنظورم سر دب..زمینه عز-
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 .تو خاطرم نمونده بود ادیز...ارمیب ادیفکر کردم تا چهره شو به  یکم...یراسخ

 !!بود یچه شکل ستین ادمی بایاصال تقر..راستش مولود جون-

غلط  عی، سر یحرف بزن ينجوریا یجناب راسخ نیهم يجلو هیکاف ه؟یچ گهید!! بایاصال تقر!!! ویجمله بند-

 رهیگ یهاتو م کتهید

 هیالزم شد  ادش؟ینم ادتیپس :( کرد و گفت زیمولود چشمهاشو ر....) دونم واال یچه م:( زدم و گفتم يلبخند

انگار خودمون  يجور هی...دهیبچه زحمت کش نیا يبرا یلیعباسم خ یدون یم...دعوتش کنم آقا پسرمو گهیبار د

 یجوون هجده ساله بود که دنبال کار م هیکه اومد تهران  شیسال پ ازدهیده ....اهل کرمانه...میبزرگش کرد

ماه  يپنج د...وحشتناك بود...را تو زلزله بم از دست داده بود ششیآخه بچه تمام خونواده و قوم وخو...گشت

 یوقت...داشت یاز پنجاه هزارتا قربان شتریب...سال هشتادو دو...شهیاز ذهنم پاك نم خیتار نیا چوقتیه..دبو

پسرو  نیبم ، ا يامدادو نجات تو يداوطلب رفته بودن برا يرویبه عنوان ن انشگروه از دوست کیهمسرم و 

که اگه اومد  دهیکنه باهاش ارتباط برقرار کنه و خالصه بهش ادرس و تلفن م یم یسع...داغون بوده..بود دهید

دانشگاه  يکرد و هم برا یمجله به عنوان خدمه کار م يهم تو لیاوا.. نجایاومد ا یوقت...سراغ عباسم ادیتهران ب

 نکهیتا ا...ترف یبار نم ریخودش ز ینبود ول یالبته عباس راض..دیخواب یشبا هم همونجا م...خوند یدرس م

اگه خدا  شهیسال بعدم دکتراشم تموم م...هیاچ د یپ ياالنم که دانشجو.....یدانشگاه قبول شد اونم روانشناس

 مشیاوردیسه چهارشب م ياما ما به زور هفته ا گاهدانشگاه قبول شد رفت خواب یخالصه وقت....بخواد

تو دفتر مجله هم کار ...ما بود شیونا هم کال پتابست...امتحاناتش که خوابگاه شلوغ بود يبخصوص شبا..خونه

 یاالنم دو سه سال..مجله  ریسخت گ ریو کم کم شد سردب راستاریبعدش شد و...شده بود ستیپیتا..کرد  یم

تونه  یسرش شلوغه که به ندرت م گهید نقدریا..کنه  یم یو مستقل زندگ دهیخر یقلخونه ن هیهست خودش 

قراره  رهیحاال انشاال دکتراشو که بگ...کنه یوقتم اونجا کار م مهیمرکز مشاوره هست که ن هی...ما شیپ ادیب

 ..کنه ریمرکز مشاوره دا هیخودش 

 )نیآفر....دایمردم تبحر دار يشما کال تو کار به ثمر رسوندن بچه ها:(...گفتم یپر از قدردان يلبخند با

 یدرست تموم شد اگه خواست نکهیو بعد ا یفتر مجله مشغول بشقراره تو د...میخوام به ثمر برسون یتورو هم م-

 دنبال رشته خودت يبر

 )ستیباشه مهم ن يمن اونجا کار کنم؟ هر کار شهیم یعنیواقعا؟ :( ذوق گفتم با

 هم با حضور تو موافقت کنه ریسردب دیفقط با شه،یم-
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 یخودشم صبح م...اونجا يسر بر هی يعباسم گفته فردا عصر که کالس ندار:( زد و ادامه داد یلبخند خاص بعد

ذوق زده مولود را . در کارهام شیگشا نهمهیا! محبت نهمهیا شدیباورم نم....) دیگرد یبعدم با هم بر م...ره 

 .و تشکر کردم دمیدرآغوش کش

 ...نه ، بعد ماچ و بوسه راه بنداز ای یدارن تو اشغال کن یخال يجا نیحاال اول برو بب -

************* 

 د؟یبلد پیتا-

 نه-

 د؟یتسلط دار سیبه آف-

 نه متاسفانه-

 فتوشاپ؟-

 اصال-

 مکس؟ يد يتر-

 ..من فقط اتوکد بلدم چون..نه-

 چون رشته تون عمرانه-

 قایبله دق-

 نیمن با ا دیخودتون بگ...موجانع:( کرد ، گفت یکه به زور جمعش م يرو به عباس آقا کرد و با لبخند بعد

 یمعلومات م نهمهیمن با ا اقتمیل یخاك بر سر ب.انداختم ریمعذب سرم را به ز) کنم؟ کاریِ کار نابلد چ یخانم ناش

 خواستم دنبال کار بگردم؟؟؟

 !!خانم  رهیگ یگردنت درد م-

 .کرد یاش را با نمک تر م يصداش ، چهره جد يتو یطعم شوخ. بود یراسخ يآقا يصدا

 یم ادیخب :( نشسته بود کردم و گفتم میمجله که روبرو رمسئولیزدم و به سمت مد یبه او لبخند کوتاه رو

 !)رمیگ

 !اعتماد به نفس نیآفر-

 .یراسخ يهم صدا باز

 که ستین يمساله ا گهید رهیگ یم ادیخب -
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 ره؟یحقوق بگ یبابت چ دیخانم با نیخب عموجان تا اونموقع ا-

 ... رهیگ ینم یخب حقوق-

 برق زد طنتینشست و چشمان درشتش از ش یچهره راسخ يرو يلبخند

پاداش براش  هی ایب شرفتشیحسن انجام کار و پ يحاال که حقوق نگرفته برا یبگ يایعمو اول برج ن-

اصال پول اضافه  دیانیمجله که خودتونم در جر یفعل تیتو وضع..گمایخودشون م يرو يمن دارم جلو...میزیبر

 ...مایندار

من !...خان سینه بابا خس:( کرد ، کوتاه گفت یبود سرفه م یلحظات کهیبلند شد و در حال شیآقا از جا عباس

خارج شد و من  ریو از اتاق سردب دیپاش میپدرانه و دلگرم کننده به رو يو لبخند...) ش با تو هیبق...رفتم اتاقم 

 .دوختم ریچشم به دهن سردب مهارت و معلومات ، نهمهیمعذب تر و خجالت زده از ا

 ؟يبلد یرانندگ-

 ....نایمولود خانم ا ابونیهمون سر خ..برداشته بودم ياداوری يبرا یتازه چند جلسه آموزش..خوردم جا

 چطور؟....بله بلدم-

 مجله يایب یتون یم ییو چه وقتا يکالس دار ییچه روزا نمیبده بب...سیبرنامه دانشگاتو برام بنو-

 باشه چشم-

 .که به طرفم دراز کرده بود، ساعت کالسهامو نوشتم و به او دادم يبرگه ا يرو عیسر و

 نیب يهم که دار يا یخال ياون وقتها...که يندار یوقت خال ادمیز:( ، گفت گذراندیبرگه را از نظر م کهیدرحال

 )سر کار آخه؟ يایب يخوا یم يچه جور..کالساته

سه شنبه ها هم از ساعت ده تا چهار ...تا ظهر کالس ندارم کشنبهی يوزامن ر دینیبب...نه نه:( گفتم دستپاچه

تونستم دستمو  یم یداشتم تا ک اجیمن به کار احت!..شد یمثل بادکنک بادم خال!..نیفقط هم....) و....کالس ندارم

بعد ناگهان ) از کالسامو نرم یتونم بعض یم:( دادم مهادا يدیبا ناام. کردم یکار م دیبا. دراز کنم گرانید يجلو

البته اون برنامه که :( گرفتم و ذوق زده گفتم يدوباره انرژ. آره قرار بود اونا رو نرم ...سهند افتادم يکالسها ادی

 بهدوشن یعنی... کارمیدوشنبه و چهارشنبه هم از ساعت چهار به بعد ب يروزها..خواد یم شیرایکم و هیدستتونه 

 ..)الس دارمها فقط دو تا چهار ک

 ....دیکرد جمیخانم گ-

 ...دیببخش-
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 خوب باشه؟ دیچطوره ؟ قاعدتا با تونیسیزبان انگل-

 .....خوبه....بله...ب...هوم-

 .نداشته باشه ، آبروم نره یادنیتوقع ز....کمک ایخدا

 ؟ دیبتون دیکن یفکر م...دیکمک کن يخبرگزار يتو کار ترجمه به بچه ها دیبتون دیپس شا-

 .کنم یم مویسع-

 شونیا ،یزمان يآقا شیپ ياتاق کنار دیاالنم بر...دیاز فرداصبح کارتونو شروع کن دیتون یم...خب اریبس-

 ...دنیالزمو انجام م يها ییکنند و راهنما یکمکتون م

:( افتادم و دوباره به سمتش برگشتم و گفتم يزیچ ادیو خواستم برم که ...) ممنون..بله :( بلند شدم و گفتم عیسر

که  دیلحظه به ذهنم رس هی:( زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش) نه؟ ایبلدم  یکه رانندگ دیدیپرس یچ يبرا

رنگ صورتم هم سرخ شد چون  تماالاح! مردك پررررررو. چشمهام گرد شد...) خودم یبکنمت راننده شخص

 نیا. برگردوندم و از اتاقش خارج شدمرا  میبا حرص رو...) نکردم نکارویمن که ا...دیخب حاال داغ نکن:( ادامه داد

 مردم آزار؟؟؟ شِیروانپر ایمردك واقعا روانشناس بود 

********** 

 وا؟یه ییکجا-

 شده؟ یمهسا؟ چ یشونیپر نقدری؟چرا ا هیچ-

 !!! يبه من بد دتویشماره خط جد دیآخه تو نبا-

 شده؟ یحاال مگه چ-

چنان با ...منم گفتم ندارم ...مثل برج زهرمار امروز خفتم کرده که شماره دوستتو بده ...برو اتاق دکتر سهند  ایب-

 یترمت کم م انیکنم بعدم گفت به خاطر دروغت چند نمره از م سیبود خودمو خ کینگام کرد که نزد ظیغ

داره؟  کاریبا تو چ نیا وایه يوا......ششیپ يبر هبدم بالفاصل غامیگفت بهت پ...باور نکرد شماره تورو ندارم.کنم

 ؟یگی؟ به من م نتونیهست ب يزیتورو خدا چ ؟يکرد رینکنه تو گلوش گ...زنه یداره مشکوك م گهید

حوصله  یب. شد یهم رفتارش باعث شک مهسا م یاز جونم؟ از طرف گهیخواست د یم یچ. گرفته بود حرصم

مهسا با ...) گم دهنت قرص باشه ها یبهت م يزیچ هی:( مهسا رو دنبال خودم کشوندم و در همانحال گفتم 

سهند همون برادرخونده  اوشیس!!..تییایافکار رو نیتو هم با ا:( کالفه گفتم) با استاد؟؟..وا؟یه هیخبر:( ذوق گفت
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کرد  یهاج و واج نگاهم م. ستادیو ا دیسا دستم را کشمه....) پسر شوهر مادر مرحومم..گفتم  یکه برات م هیا

 .را تکرار کنم میگفته ها گهید کباریداشت  ازیانگار ن

،  لیادامه تحص يبعدم برا...از اول خوب نبود ونمونیم...بندازه کهیفقط بلد بود ت دمشیاز همون روز اول که د-

که برگشت و از شانس  شیچند ماه پ نیتا هم میتنداش ياصال باهاش رابطه ا گهیکه د ایچندسال رفت اونور دن

 واحد برداشت نجایمنم هم

 ؟یچرا زودتر به من نگفت-

 ....ارنیبه زبون نم چوقتیآدما هست که ه یتو زندگ زایچ یلیمهسا خ نیبب...دونم ینم-

 !نمرده لیذل یگفت یبه من م دیبا... يتو غلط کرد-

 خب حاال که گفتم-

 !!گهیمنو قبض روح کرد د وونهیاون سهند د یوقت!! حاال که گفتم...يریبم-

 گهیم یچ نمیبب میبر ایحاال ب-

 يتا برگرد نمیش یم نجایمن هم..خودت برو-

 دیخوش باش..ادیداره م دتمیآقا مج..ا ...باشه-

 ...یلیخ.. میآره خوش-

 ه؟یحل نشد قض-

 ایباز یقرت نیو از ا یونیپادرم يبرا ادیمحسن ب ییقراره امشب دا-

 من برم...شهیانشاال درست م-

کردم تا زودتر برسم و زودتر هم کارم تموم بشه و بتونم برم  یکیتکان داد و من با عجله پله ها رو دوتا  يسر

 .دفتر مجله

 ستادهیا شیارشد باشه ، روبرو يخورد از بچه ها یکه بهش م يدختر محجبه چادر هی دمیبه اتاقش رس یوقت

 دهیصورتش د يباز و گشاده که کمتر رو يهم با رو اوشیس. دیپرس یاشکاالتش را م یمحجوب يد و با صدابو

تا رفع اشکالشون تموم  ستادمیبه ناچار کنار در ا. گفت یسواالت دختر را پاسخ م یکی یکیبودم ، با حوصله 

را حس  اوشینگاه س ینیسنگ يا لحظه يبرا.ام زل زده بودم  یکتان يبود و به نوك کفشها نییسرم پا. بشه

خواست  یبلندتر شده بود انگار به عمد م اوشیس يصدا. ستادمیو منتظر ا اوردمیخودم ن يبه رو یکردم ول

 .واضح و رسا به گوش برسه شیصدا
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 هم هست در خدمتم يا گهیاگه مورد د یخانم سلطان-

 :شد یم دهیو محجوب دخترك که به زحمت شن فیظر يصدا و

 فعال که اشکاالتم رفع شد...ممنونم استاد-

 اشکالتونو رفع کنم عیتا سر نجایا دیاری، ب دیباهاش کلنجار نر ادیبود ز یخانم اگه باز هم مشکل دهیبهرحال سپ-

 !!پسرا رو یرا با اسم کوچک صدا کنه حت یکس اوشیسابقه نداشت س!! خانم دهیسپ

 مینگاه کرد اوشیسمن و هم دخترك با تعجب به چشمان خندان  هم

 کردم اسمم تو خاطرتون مونده باشه یاستاد اصال فکر نم-

 بره؟ هان؟ ادمیمگه من چندتا شاگرد خوب مثل شما دارم که بخواد -

 ییدخترا..دهیسپ نیبب:( به جلو خم شد و ادامه داد یکم زشیم يرو اوشیدخترك رنگ به رنگ شد و س صورت

از پدر و مادرت به خاطر  دیبا....کم شده  یلی، هم محجبه و پاك ، خ نیمثل تو که هم درسخون باشن ، هم مت

 )کرد یدرستشون قدردان تیترب

 ! ! !!!!!!!دهیسپ

 گهیکه د ییبه زور لبخندش را جمع کرد و با صدا.ش فرو بره قهی يکم مونده بود تو گهیدخترك که د گردن

 .رار کردکرد و از اتاق ف یتر هم شده بود ، تشکر کوتاه فیضع یلیخ

داخل  دییبفرما! ییبه به سرکار خانم صدرا:( و گفت دیکه گوشه لب داشت به سمت من چرخ يبا لبخند اوشیس

مطمئنم . داشت يکارش منظور نیمطمئنم از ا. شده بودم رهیبا بهت به رفتار و حرکاتش خ) دیاون درم ببند...

درد طعنه . من استفاده کرده بود هعنه زدن بط ياون جمالت و کلمات محجوب و پاك و کوفت و زهر مارو برا

حس  یقیم شد و سوزش عم نهیاز درد از دست چپم رد شد و وارد قفسه س یبرق. شد ینم يعاد میاو برا يها

 .در خودم جمع شدم يلحظه ا يبرا کهیطور. کردم

 معطل نکن ایب-

 یچون م.ارمیخودم و خودش ب يخواستم حرفاشو به رو ینم. دمیکش یقیکردم خوددار باشم و نفس عم یسع

 .واسه من بود رشیتف سرباال که آخر هم تحق تیشد حکا

 درو ببند-

 .، فرو خواهم افتاد ستمیچند لحظه احساس کردم اگه با يبرا.نشستم  شیروبرو یمعطل یرا بستم و ب در

 ؟ینیاجازه داد بش یک-
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 عجله دارم دیحرفتونو بزن....خودم-

:( به سمتم دراز کرد و گفت يکل کل شد و برگه ا الیخ ینه ، چون ب ایدونم متوجه حال نامساعدم شد  ینم

 )سیشماره تو برام بنو

 چرا؟-

 شهیالزم م-

 ....فکر نک-

تا حاال ، اون  روزیاز پر:( آورد و گفت نییبعد صداشو پا...) دیفکر کن یجنابال ستیالزم ن:( داد زد تیعصبان با

 وایکجاست ه وایکردن که ه دیپدرمو در اوردند از بس کل - تیمهرداد هدا يبرادرا- یعوض يگنده التا

 )دارن؟ کاریچ.. یچ..با من ...من...با :( با من و من گفتم دمیمثل برق گرفته ها از جام پر) کجاست؟

دنبالت که با هم  ادیبخواست  یمهران م...یباش دیتو هم با...انحصار وراثتن يدنبال کارا...نترس ...بابا نیبش-

 ..دنبال کاراش دیبر

 .ام را چنگ زدم نهیناخودگاه قفسه س کهیطور دیکش ریمهران و اون شب وحشتناك ، دوباره قلبم ت ياداوری از

 ؟یشد؟ خوب یچ-

 ...خوام که با اون یمن نم...من ...-

به حضور تو  يادار يکارا يراکه ب يوکالت نامه بهش بد هیمحضر و  يپس الزمه که بر....دونم یدونم م یم-

 نداشته باشن ازین

 ...آره آره-

 میپس بلند شو بر-

 کجا؟-

بلند شو  يمن کالس ندارم تو هم که ندار:( بود ، رفت و گفت زونیآو یجالباس يسمت کتش که کنار در رو به

بلند شدم  دیبا ترد) کنده شه هیو قال قض ياالن وکالتو بد نیمحضر، هم ادیزنم ب یالن به مهران زنگ م نیهم

 يتمام حس نفرتم برا) کنم؟ یم کاریچ مپس دار:( کتش را به تن کرد و گفت) د؟یایشما هم با من م:( و گفتم

کرد  یروانه محضر نم ییچقدر خوب که مرا تنها.شدم  رهیخ اوشیبه س یرفت و با قدردان نیلحظه از ب کی

 ...روبرو بشم ییان تنهادوست ندارم با مهر دیفهم یچقدر خوب که م
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 ویمثقال میاون زبون ن... یبهم زل بزن ينطوریا ستیالزم ن! ؟ خب تشکر کن یتشکر کن يخوا ی؟ م هیچ-

 تکون بده

 .ضدحال بود فقط!! ذهنم موندگار شه يحس خوب تو قهیگذاشت دو دق ینم

محضر  هیفقط من عجله دارم :( خودمو از آب و تاب نندازم گفتم نکهیا يحرص نگاهم را ازش گرفتم و برا با

 ...)میبر کینزد

بعد ناگهان دوباره کتش را ..) ؟یچ یعنی یکن یبلغور م دایعجله عجله که جد نیدونم ا یمن نم:( حرص گفت با

وحشت با ...) خودت باهاش هماهنگ کن و برو دمیشمارشو م... گهیوقت د هیپس بمونه :( درآورد و گفت

 زشیرفت پشت م.ول کن نبود ...) نداشتم يمنظور....کنم یخواهش م...نه:( نگاهش کردم و با التماس گفتم

را چک کرد  يشماره ا شیگوش يبعد از تو....) داره یشدم اصال به من چه ربط مونینه من پش:( نشست و گفت

با ...) بهش زنگ بزن و هماهنگ کن شماره مهران خودت نمیا ایب:( نوشت و گفت يزیبرگه تند تند چ يو رو

 ...) من..من ...کنم یخواهش م:( گفتم یدستپاچگ

 ؟یمن چ-

 گفتم عجله دارم نیبرم واسه هم ریبا تاخ مویخواستم روز اول کار یجا مشغول کار شدم نم هیراستش -

االنم برو به کارت ....اون برگه يرو سیشماره تو بنو:( در سکوت بهم نگاه کرد و بعد گفت یمدت اوشیس

دونستم چه  ینم. و با دست به در اشاره کرد) شیپ ریخ....محضر میزنم که بر یفردا صبح بهت زنگ م...برس

و از ) منتظر تماستون هستم....ممنونم:( برگه نوشتم و گفتم يبا عجله شماره مو رو. ازش تشکر کنم يجور

 .اتاقش خارج شدم

******** 

،  میروبرو زیفونت ر يگذاشته بود خم شده بودم و به زحمت از البال زمیم يرو یزمان يکه آقا ییابرگه ه يرو

 ...نشه نکاریمتوجه ا یو مرتب مواظب بودم کس دمیکش یدونستم خط م یکه نم یلغات ریز

 چطوره؟-

 .دمیاز جام پر یراسخ يصدا با

 ترسوندمتون؟-

 !!دستم تو دماغم باشه  دیشا...تو ایخب در بزن ب!  یاله يریبم
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فرق داره و  يمحاوره ا اتیبا ادب اتشیکم ادب هیداره  يمتنا جنبه خبر یالبته چون بعض...ستیبد ن...خوبه -

 .لغاتو دوباره چک کنم یبعض یمعن یمجبورم بعض

 !!موضوع به ذهنم و دهنم اومد نیخداروشکر که ا.دمیکش یراحت نفس

 ....دیفردا صبح که اومد....خونه دیبهتره بر.....هیواسه امروز کاف..خب -

 ..)با عرض پوزش امیتونم ب یدارم نم یکار واجب هیفردا صبح :( دمیحرفش پر ونیم

خب من ...کرد شهینم يکار!!..مسئول مجله ریمد...يهم دار يگنده منده ا یو پارت ییبهرحال شما آشنا...باشه -

 منتظرم نییپا

 .استفهام نگاهش کردم با

 نداره که؟ یاشکال.. میبا هم بر...به خاله مولود بزنم  يسر هی امیخوام ب یم-

 امیاالن م...نه نه-

 ایجمع کن و ب زتویپس م-

 جمعه-

 .که سد راهم شد رونیبرداشتم و خواستم از در برم ب یجالباس يباعجله ژاکتم را از رو و

 !!! جمع یگ یآشفته م زیم نیبه ا-

 .شلوغ پلوغ بود...نگاه کردم  زمیتعجب به م با

 د؟یشلخته ا نقدریا شهیهم-

 نهیظاهرتو بب یهرک:(گفت یم شهیاومد مامانم هم هم ادمیکردم که  یگفت به من؟؟؟؟ داشتم داغ م یچ يوا

مادر ...ینیب یم یهفته کابوس شلختگ هیبدبخت تا !!  فتهیب رتیتحر زیچشمش به م هیکاف یچه مرتب ول گهیم

 ...)جمع کن اون کتاب و دفترارو

منو  گهیبار د کی میمرتبش کنم که زنگ گوش یبرگردم و کم زمیو خواستم به سمت م دمیکش یقیعم نفس

 .پروند

از شماره عباس آقا و مولود شماره  ریغ دمیخط جد نینکرده بودم اصال تو ا ویس ینام چیآشنا بود اما به ه شماره

 .نداشتم ویس يا گهید

 بله؟-

 مونه و رفت یمنتظرم م نییبود که با دست اشاره کرد که پا یبه راسخ نگاهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٢٩٦ 

 وا؟یه ییکجا-

 نبود سالم کنه؟؟ بلد

 سر کارم هستم...سالم -

 موقع؟ساعت از هشت هم گذشته نیتا ا-

 ستین ریخب هشت شب که د-

 خونه؟ ير یم يچه جور!! زمستون زییپا ينه تو-

منم مثل بچه مثبتا داشتم جواب ! خونه رمیم یچه من کجام و ک اوشیبه س...کرد یم ممیج نیچرا داشت س نیا

 .دادم یم

 د؟یپرس یسواالرو م نیا یچ يبرا...به خودم مربوطه-

 رسونمت خونه یخودم م..اونجام  گهید قهیتا پنج دق-

 ...رمیمن خودم دارم م...ستین یاجیاحت...الزم نکرده-

 رسونمت یخودم م...کارت دارم -

 دارم نیخودم ماش..ستین يازیگفتم ن-

 !!يکرد ینم یتو که رانندگ-

 کنم یحاال م-

 ... ایزود ب... دمیاالن رس نیهم... نمییپا ایب -

مرتب  الیخ یب!!!دهنم از تعجب باز مونده بود!!! از کجا بلد بود نجارویاصال آدرس ا نیا. تماسو قطع کرد و

قفل کردن دفتر  تینفرنبودم و مسئول نیخدارو شکر من آخر. شدم و با عجله از دفتر مجله خارج شدم زیکردن م

 .با من نبود 

 .حرکت نگاهش کردم یب یمدت.دادم صیسهند رو تشخ نیزود ماش یلیخ دمیرس نییپا یوقت

 ....که دیشناخت ینم نمویماش...منتظرتون  ستمیوا نجایگفتم هم..رو اونطرف پارك کردم نیماش دیایب-

 اون کنار گوشم جا خوردم يباز هم از صدا.رو فراموش کرده بودم  یحضور راسخ یلحظات يبرا

 ...حالتون خوبه؟ انگار -

 ....ستین يزینه نه چ-

  دیایهمرام ب-
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هم با نگاه کنجکاوش به  یبود که راسخ یو لحظات..کردم یرا حس م اوشینگاه س ینیسنگ...بودم ستادهیا مردد

 یچشم شوهرشون م يرا داشتم که جلو يشوهردار يدونم چرا حس زنها ینم. من چشم دوخته بود دیترد

با اعتماد به ....گهیبود د یچ ییایخولیافکار مال نیا...از خودم بدم اومد...بشن گهیمرد د هی نیخواستن سوار ماش

سهند رفتم و در و باز  نیبعد به سمت ماش) امیاالن م دیلحظه صبر کن هی:( گفتم ینفس و موقرانه رو به راسخ

 .کردم

 ریشب به خ...گهید دیهم هست شمارمو دار ياگه کار.....رسونهیهمکارم تا خونه منو م-

 یچقدر هم دلم م.فاصله گرفتم  اوشیس نیندونستم و به سرعت از ماش زیدرنگ رو جا يلحظه ا یحت و

 !!!بهت داده یرو ک نجایخواست بپرسم آدرس ا

*************** 

 حالتون خوبه؟-

 ..) بله خوبم:( و سبزه اش نگاه کردم و گفتم یاستخون مرخیگرفتم و به ن رونیرا از ب نگاهم

 دیایبه نظر آشفته م-

 .دستپاچه شدم شتریب!! یلعنت!!!  یبود راست روانشناس

 شهیشده امتحانا هم داره شروع م نیدانشگاه سنگ يدرسها...کم خسته ام هیفقط ..نه خوبم-

 !نیدکتر بعد از ا يمنو کنکاش نکن آقا. گهیمن خوبم د یعنی نیا

 ؟!دیپر یم یخاطر با هر صدا و هر زنگ تلفن نیفقط به ا یعنی-

 ! آدما باشم اونم از نوع روانشناسش نیذره ب ریز نکهیچقدر متنفرم از ا!!!..خدا ای يوا

 .....متمرکز بود  گهید يجا هیحواسم  یعنی...نه خب-

زدم و دعا دعا کردم  یو لبخند تصنع...) گهید ادیم شیداره پ یتیحاال اصال چه اهم:( حوصله اضافه کردم یب بعد

 .شه الیخ یب

  ؟یچ نیاون ماش-

که داره  نیاون ماش:( زد و گفت یلبخند کج) ؟یعنی یچ ن؟یکدوم ماش ؟یچ نیاون ماش:( تعجب گفتم با

 يزیذاشت چ ینم نهایدر نگاه اول نور ماش. با عجله به عقب نگاه کردم)نه؟ ادیم شیاونم پ...کنهیم بمونیتعق

 دایپ ينطوریمجله رو هم هم رپس دفت...کرد یم بمونیداشت تعق اوشیس!!! خدا ای.....بعد یبدم ول صیتشخ

 .....کرده
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 مزاحمه؟ ایاز آشناهاتونه -

 ...راستش-

که مولود  یلیاون داستان تخ یول! گفتم برادرخوندمه یدونست م یم مویاگه داستان زندگ...گفتم یم یچ ایخدا

 کرد؟ یم بیداشت منو تعق یخب واسه چ...گفتم استادمه یم...يوا...از من گفته بود

 هی نکهیا ایزنگ بزنم  110که اگه مزاحمه به  دمیخاطر پرس نیبه ا..ستین يمساله ا دیبگ دیخوا یاگه نم-

 ...کنه و براتون دردسر درست کنه دایگمش کنم که نتونه منزلتونو پ يجور

 !دکتر ياز فهم و درکت آقا یمرس!  ریسردب ياز شعورت آقا یمرس...دمیکش یراحت نفس

 ...ستینه مزاحم ن-

به سمت پنجره  دیچرخ یکه م ییسرم را تا جا. ما ردوبدل نشد نیب یحرف چیه میدیکه رس يتا لحظه ا و

 .مشغول بودم رونیب يچرخونده بودم و مثال با تماشا

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نگاه  ینیبود که طعم سنگ ینوبت راسخ نباریا.محترم ، وارد خونه شدم  ریو سردب اوشیس نیسنگ ينگاه ها ریز

 .را بچشه و پشت سر من وارد خونه بشه اوشیکاونده س

 زمیعز يخوش اومد...دکتر يآقا..به به -

 ...شلوغه  یلیسرم خ..هشرمنده خال-

 یرساله ت هست ریدر گ یگفت حساب یعباسم م...زمیدونم عز یم-

 ...آره بدجور-

چقدر ) م؟یدار یچ...گشنمه يخاله بدجور:( هاش انداخت و گفت رهیگ يرفت و کتش را رو یسمت جالباس به

 !!بود یرسم یلیدفعه اول تو جشن تولد عباس آقا خ! یخودمون

 میدار یماکارون...زایپشت م ینینش ياونجور....ت و روتو بشور جون برو دس اشاری-

! چه شکمو بود يوا) به به گه؟ید ینیزم بیس گیبا ته د:( رفت گفت یم ییکه به سمت دستشو همونطور

 !یالغر بود چقدر راست....نه انگار شکمو نبود...شکم تختش افتاد يناخواسته نگاهم رو

 خانوم وایندارم ه ینه، استعداد چاق...شکمو نباشم نکهینه ا-
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خدا مرگم بده  يوا!! کار چقدر متفاوت بود طیتو مح!! تر شده بود یچقدر خودمون! با من بود...هم جا خوردم باز

 .صورتم سرخ شد و بالفاصله چشم از شکم پسر مردم برداشتم. من کار دستم داده بود رهینگاه خ

 .دکتر روانشناسمون دور نموند قیکه باز هم از نگاه دق. دم منو از جا پروندبار چن يتلفنم برا زنگ

 دیببخش-

رفتم  یبا عجله به اتاقم م کهیو در حال) من اومدم دیتا شما شامو بکش:( بلند شدم و ادامه دادم زیاز پشت م عیسر

 .دکمه کال را فشردم و در را پشت سرم بستم

 بله؟-

قرار محضر فردا رو هم .منتظر تماسته ...االن بهش زنگ بزن نیهم.کنم یس مشماره مهرانو برات اس ام ا-

 زمیشب خوش عززززز....بذار

خواستم تنها  ینم...کرد یم یداشت تالف. و تمسخر ادا کرد شخندیر لویرا با چند ک زمیعز. قطع کرد ویگوش و

 .ادیکردم باهام ب یالتماسش م دیبا.خودش بود . زنگ خورد میدوباره گوش...برم

 ...کنم یخواهش م-

 ...شهیزنگ زدم بگم با خط خودت به مهران زنگ نزن بعدا برات دردسر م-

شماره . بلند شد میاس ام اس گوش يو بعد صدا.مهلت حرف زدن به من بده نکهیدوباره قطع کرد بدون ا و

 یم یعصب شتریکردم ب یره نگاه مبه شما شتریب یهر چ. کرد یم خیاسمش هم بدنم  ياداوریاز . مهران بود

 يوا...رفتم یبا اونها م...بودن مولودمن تنها نبودم عباس آقا و  یول...نه...تنها...خواستم تنها برم ینم....شدم

مهم نبود با ....یلعنت...شدیخرابتر م شیطفلک روز به روز اوضاع تنفس...نداشت  يعباس آقا اصال حال مساعد...نه

ندارم  يا گهیشماره د:( و با آرامش نوشتم دمیکش یقینفس عم...کم نداشت يزیز مرد بودن چا...رفتم یمولود م

اگر هم .. دیو قرار فردا رو هماهنگ کن دیخودتون زنگ بزن دیتون یزنگ بزنم اگه م مهرانکه بخوام باهاش به 

 :دیتا جوابش رس دیطول کش یلحظات. فرستادم اوشیس يو برا...) مجبورم خودم زنگ بزنم دیتون ینم

 ....)پالك ریقص دیشه ابونیخ نیآرژانت دونیفردا ساعت نه صبح ، م(

 هی.کنار در افتاد نهیخواستم از اتاقم خارج بشم که نگاهم به آ. گذشت یو سالمت ریمرحله که به خ نیاول خب

باال  یتفاوت یشانه ب.بودم  یشکل نیمدتها بود هم!!...افهیرنگ و رو و بد ق یب. دمیخودم ترس دنیلحظه از د

 .رفتم رونیانداختم و از اتاق ب

 .خوشرنگش تازه وارد شده بود یماکارون سیخانم با د مولود
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 چسبه یبدو دخترم که سرد بشه نم-

صورتش . نگران عباس آقا سر خورد شهینگاه هم يو بعد نگاهم رو.انداختم اشاریبه  ینگاه.زدم  يلبخند

 یسوپ معمول هی.مقابلش افتاد يچشمم به ظرف غذا. گرفت یسرفه هاشو م يبرافروخته بود و به زحمت جلو

پس چطور لقمه هامو ....خورهب یلیچرب و چ يغذا ادیتونست ز ینم.دلم گرفت . بلند بود شیکه هنوز بخار داغ

 اوشیساز  یکردم حرف یدر دل دعا م. نشستم اشاری يروبرو. نهینب نمویفرو بدم؟ نگاه از او گرفتم تا نگاه غمگ

شد  ادیعباس آقا آنقدر ز يشد که ناگهان شدت سرفه ها یشام در آرامش کامل خورده م. نزنه و خداروشکر نزد

، به اتاقش رفت تا هم دراز بکشه هم از کپسول  اشاریمولود و  کمککه به خس خس افتاد و به ناچار به 

 .دمیتونست بخوره ، دست کش یام نمکه همسفره  یدلچسب يبا رفتن او منم از غذا. استفاده کنه ژنیاکس

 ؟ينخورد يزیچ زمیعز-

 گهید هیکاف..ممنونم مولود جون -

 زمیعز یدوست نداشت-

 ....تونم ینم.....بود  یعال...نه نه -

 نگران عمو عباسند حتما-

خسته ام  یلیمولود جون خ:(تکان دادم و گفتم دییبه نشانه تا يسر. بود که به کمک من اومده بود اشاری يصدا

قبل از ...) ترم دارم انیامتحان م هیبرم استراحت کنم فردا هم  دیکنم با یکمکت نم زیببخش تو جمع کردن م

...) دیاستراحت کن دیخانوم شما بر وایهکنم  یمن کمکشون م:( گفت یراسخ اشاریبده ،  یمولود پاسخ نکهیا

 .به هر دو زدم و به اتاقم پناه بردم يزیلبخند تشکر آم

*/]***********SIZE[ 

مثل ..تنها..تنها بودم . نشستم و آدرس را دادم.راننده آژانس منتظرم بود. رونیاکراه از در خونه زدم ب با

کرد که  یآسوده م المویاما نه حداقل خ! موقع یچه ب. دیچیپ یدلم م يتو ییو مزمن آشنا يدرد موذ....شهیهم

با اون مهران  دیبا ییتنها....ییاما تنها..لبم نشست يرو یجون یلبخند ب...بسته نشده ينطفه ا چیناخواسته ه

فکر کرد . حال عباس آقا اونقدر ناجور بود که اصال درست نبود مولود را از کنارش دور کنم. شدمیروبرو م یعوض

 .ییپر از تنها میتا هیساده و شروع  یخداحافظ هی....دانشگاه رمیدارم م

لحظه  هی.دادم از پله ها استفاده کنم حیترج. شدم و وارد ساختمون شدم ادهیپ نیاز ماش. دمیربع زودتر رس کی

 ریکه ز يوحشت تنها بودن با اون، به درد...نکنه برق بره ، نکنه مهران هم برسه و با من هم قطار بشه دمیترس
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ه تا محضر فاصله طبق هیبودم ، هنوز  دهیرس سومبه طبقه . و راه پله را انتخاب کردم دی، چرب دیچیپ یدلم م

 متوقف کرد میمرا سر جا ییآشنا يداشتم که صدا

 دست اون جوجه مهندس فتهیزبون که بخواد ب یپول ب نهمهیا فیح-

 برهیهشتم سهم م کیزنشه و قانونا -

 میگردوند یاون سهمو برم يجور هیکاش -

 ....ایسهمو گرفت برگردونه  نکهیبده و بعد از ا تیخودش رضا نکهیوجود نداره مگه ا یراه قانون چیه-

 م؟یریازش بگ اریوکالت تام االخت هیاون الماها که  يچندتا برگه اضافه تر بذار یتون ی؟میچ ای-

 ...خوام پروانه وکالتم بپره ینم!!! لمایمن وک-

 ....ادهیز یلیهشتم مال و اموال مهرداد خ کیکه  یدون یآخه م-

 گرده تو دست وبال خودتونخب برو عقدش کن ، بذار مال و اموال بر-

 آره اونم بدو بدو اومد شد زن من؟؟-

 ارزه یالبته اگه برات م..اریخب به دستش ب-

 یول...هم نداره ییشهال يچشم وابرو.. ستین یبهشت يحور....از اون نظرم......ارزه یم یلیکه خ یاز نظر مال-

 هیبدجور خواستن...

 ....پس مشکل حله...خب -

 یراهمو ب ایدونستم بمونم  ینم...خدا لعنتت کنه !...تیمهران هدا...دمیشنیم یچ...حبس شده بود نهیتو س نفسم

 ینم یچیه...دم به خودشون یم ویهمه چ: بود که نیداد، ا یکه ذهن آشفته ام م یغامیتنها پ...تفاوت ادامه بدم

 ...خوام ینم یچیه...خوام 

خواستم متوجه بشند که تو راه پله ها بودم و  ینم. انسور رفتمشدم و به سمت آس ریسراز نییبه سمت پا آهسته

 ریغ ياز اون آهنگها میآهنگ مال هی. سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه چهار را زدم....دمیصداشونو شن انایاح

 .کرد ینداشت منو همراه یمجاز که اصال با دل درد من همخون

 سالم عرض شد-

ناخوداگاه به واسطه دردم ، در هم بود وارد دفترخونه شدم و  میاخمها کهیبهش انداختم و درحال ینگاه کوتاه مین

با او، در خودش  یتماس ناگهان کیشد تمام بدنم از ترس  یپشت سرم وارد م یوقت. او هم پشت سرم وارد شد

 .جمع شده بود
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 .مرد داشتم نیکه به ا یحس فیتعر يبود برا یواژه کم تنفر

خودش؟  ومدهیسازه؟ اون برادرخونده الدنگت کجاست؟ ن یکه بهت نم يخور یم وینونِ ک! يالغر شدچقدر -

 !رتشیتنها فرستادتت؟ خوشا به غ

 ...حرص به او نگاه کردم با

 خانم لطفا شناسنامه تون-

زد  یلبخند زشت. بدنم را جمع کردم.درست کنارم نشست...يوا. نشستم يعجله شناسنامه م را دادم و گوشه ا با

بود باال  کیچندشم شد که نزد نقدریا) بمونه واسه خلوتمون..ندارم تیجمع که کار ينترس جلو:(و آروم گفت

 .مشخصاتم بود نرفتم که مشغول نوشت يسر کارمند يناخوداگاه بلند شدم وباال. ارمیب

 کشه؟یطول م یلیخ-

 ..ادینه ز-

 عجله دارممن -

 ...دیاریربع طاقت ب هیخانم -

 شد دهیدوباره از کنار گوشم شن صداش

 اوردیاون شبم طاقت ن...رفتیم شیاگه طاقت داشت کارا راحت پ...خانم کال کم طاقتن نیا-

 .صورت منحوسش بود يرو هشیهنوز لبخند کر) آقا دیستیعقب با:( گفتم يبلند يبا صدا!!!کثافت

 ستمیمیمن هر جا دلم بخواد وا-

که تو راه پله  ییبه اطرافم نگاه کردم دو تا کارمند آقا به اضافه همون آقا. شد کیبه من نزد گهید یقدم و

 ينفس آسوده ا. کنه جادیبرام ا یتونست مزاحمت ینم مینه تنها نبود...لشهیگفت وک یکه م دم،یکنارش د

 ادیخوردم و با فر يتکون بد.باشه ذشتهانگار از بدنم برق گ.زومو گرفتو خواستم از کنارش بگذرم که با دمیکش

من نگاه  ادیکنه اما هر سه نفر با فر تمینفر معترضانه حما هیمنتظر بودم تا ) ؟یعوض یکن یکار م یچ:( گفتم

 .انداختند و بعد دوباره به کارشون مشغول شدند یکوتاه

 یکن یبا من بد صحبت م ادیخوشم نم-

 یم جادیداره برام مزاحمت ا دینیب ینم:( گفتم هیکردم بازومو از دستش خارج کنم رو به بق یم یسع کهیحال در

 نیهستند سالهاست که با ا یآدم محترم تیجناب هدا:( از کارمندا سرش را باال آورد و گفت یکی) کنه؟ 
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دهنم از تعجب باز مونده ...) دیکرد ستمزاحمت در شونیا يکه برا دییشما نیفکر کنم ا..کنن یدفترخونه کار م

 .ام هجوم آورد یترس با تمام قوا به تمام رگ و پ. دمیاز تقال کردن دست کش يلحظه ا يبرا. بود

 ولم کن یعوض-

سروصدا  یمن کرد که مجبور شد ب چارهیداداش ب زونیخودشو آو يچه جور ستیمعلوم ن..تو؟ ایام  یمن عوض-

 !!..ردشیبگ يزیو بدون آبرور

خواست با  یدلم م. شدیدرد شکمم هم انگار لحظه به لحظه بدتر م. شدیم نییم به شدت باال و پا نهیس قفسه

 بزنم غیتمام توانم ج

 هرزه آشغال...يهشتم ارث ببر هی يخوا یکه حاال م يچندماه زنش بود نمیبگو بب! یبگو عوض-

بازوم شل  يدستش از رو يلحظه ا يخوابوندم که برا فشیدهن کث يکه آزاد بود ، چنان محکم تو یدست با

 .شد و تونستم خودمو رها کنم

،  ادیفر هیشب ییبا صدا. کرد یبه قلبم التماس م دنینفس کش يزد و برا یام چنگ م نهیقفسه س يرو انگشتانم

شده  بهیخودم هم غر يصدام برا...شدم یداشتم مچاله م.......) نبودم ..ستمین...کثافت ستمیمن هرزه ن:( دمینال

 ....گرفته و ملتهب. بود

 .......ستمیهرزه ن....من...پاك تر از گل..من پاکم-

 .دمیشن یاطرافم را از باال م يآدمها ينشسته بودم چون صدا نیزم يرو احتماال

 .......یچیه....یچیه..خوام یرو نم یاون عرق خور عوض فیاز اموال کث یچیمن ه-

به گوشم  ییآشنا ادیفر يکرد و بعد صدا یمکالمه م ید با کسهراسون مهران که داشت تند تن يصدا و

کثافت به ....گره خورد میبلند کردنم به بازو يکه برا یو دستان...و يزیشکستن چ يفحش و ناسزا و صدا..خورد

نداشت خودم را از بند اون دستها آزاد  ایدونم وجود داشت  یکه اصال نم ییرویبا ته مانده ن....من دست نزن

 ....)وونیولم کن ح:( گفتم دمیشن یکه به زحمت م ییو با صدا.مکرد

 .....نیمنو بب.. اوشیمنم س وایه...وایآروم باش ه-

 .زدیبود که با من حرف م اوشیواقعا س ایتوهم شده بودم  دچار

 ....نیمنو بب-

 ......بود اوشیس.....سرم نگاه کردم يزحمت به باال به

 ....بلند شو-
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 ....جامونده بود نیزم ياما بدنم سبک بود انگار نصف بدنم رو....کنده شدم نیاو از زم يکمک دستا به

 ؟یفهم یحرفاموم.... وایه....کن هیبه من تک-

 ......دمیفهم ی؟؟ نم دمیفهم یم

چه برسه به ارث و  یکه اسمتم فراموش کن ارمیبه سرت ب ییمنتظرم باش تا بال! لندهور مزخرف یعوض-

 !...اون کثافت لش راثیم

 :اون يصدا هیشب ییصدا ایناله مانند مهران بود  يصدا

 ...)يآ....يآ!!کنم صبر کن یلهِت م!!...شد داتیپ يتو از کدوم گور( 

 .... وایه... وایه-

 .به زحمت به سمت باال گرفتم گردنمو

 .....نجایا نیبش ایب-

 .نشستم انگار

 ....آبو بخور نیا-

 ...دونم ینم... خوردم

 ...شده بود نیجا گذاشته بودم ، سنگ نیزم يکه رو یبه اندازه تمام نصفه تن سرم

 پاهام حس نداره-

 .شد یاجازه مغزم در فضا رها م یمن بود که ب يصدا

 ....فقط آروم باش...یشیبهتر م گهیکم د هی. يشد یعصب..ستیمهم ن-

 ....رمیگیرو ازتون م وایحقوق ه تا قرون آخر حق و!...یعوض ارمیدر م ویکیمن پدر تو -

کتک خورده .دیچیپ ینشسته بود و داشت به خودش م نیزم يهنوز رو. دینگاهم سمت مهران چرخ.مهران بود با

 اوش؟یبود؟ از س

 يو دنبال کارا رمیگ یوکالت م ییصدرا وایمن خودم از ه...سهند اوشیبه اسم س دیکن میوکالتنامه تنظ هیلطفا -

 .فتم یانحصار ورثه ش م

چه خبره :( نگاه کرد و گفت شیدار که انگار تازه وارد دفترش شده بود ، با تعجب به صحنه روبرو سردفتر

دم  یم حیتوض:( گفت سشیو بعد رو به رئ...) شناسنامه تون لطفا:( گفت اوشیاز کارمندا رو به س یکی) نجا؟یا

 ....)اتاق نیا دیاریب فیچند لحظه تشر....براتون
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 وا؟یه يبهتر-

 .گرفت یدلم داشت شدت م ریاما درد ز. خودم یشد و بدنم هم وزن واقع یسرم داشت سبک تر م...بودم بهتر

 انگار بهترم-

 من متاسفم -

 ؟يبرا-

 ومدمیخودم باهات م دیبا..کردم  يلجباز-

 دیینجایاالن که ا-

 ...خودمو رسوندم..کار کنم  ينجوریتونم ا ینم دمید...بود  نجایفکرم همش ا-

 یمرس-

 .میوکالت داده بودم از دفتر خارج شد اوشیمهران ، به س يبه جا کهیبعد در حال یلحظات و

 ؟يریکجا م-

 برمت خونه یم-

 خونه؟-

 خونه خودمون-

 خونه عباس آقا رمیم...ستیاونجا خونه من ن...نه نه-

 هستند؟ یک نایا-

 ...که منو باور کردن ییآدما...من آشناترن يکه از هزار آشنا برا بهیزن ومرد غر هی-

من نسبت به اون را  یتونست تلخ یدر محضر هم نم اوشیحضور به موقع س یحت. خواست یطعنه زدن م دلم

 .تلخ شدم. کاهش بده

بر ...مت زدنکه ندونسته به من شک کردن ته ییبر عکس اون آدما....باورم کردن....نگفتن..بهم نگفتن هرزه-

 هیمن  یو دلت خواست فکر کن يداد حیمن ترج يرو به حرفها يمهران تو کالنتر يعکس تو که حرفها

 ....منه فقرم هم  زهیانگ..کنم یم يهرزه هستم که دارم از مهران وخونواده ش اخاذ يدروغگو

با هر دو دست . ساکت بود اوشیس. در سکوت گذشت یمدت. ادامه بدم نیاز ا شتریخواستم ب ینم...دمیکش یآه

 .که فرمون فرار کنه دیترس یانگار م..محکم . بود دهیفرمون را چسب

 چندتا بچه مچه دارن؟-
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 ....ندارن-

 .آروم تر شده بودم یکم

 چه کاره ان؟-

خانمش ..خوام توش کار کنم یکه م هیمسئول همون مجله ا ریمد...قهرمان  هی..جانباز جنگه هیعباس آقا -

 ....درمانگاه رهیاز همسرش فقط دو روز م يماماست که به خاطر پرستار هیم هم مولود خان

 ؟يباهاشون آشنا شد يچه جور-

 دیبود دهیکه شن یهمون تصادف..مولود خانم تصادف کنم نیبود با ماش کینزد-

زد ، حاضر بودم ساعتها باهاش حرف بزنم و به تمام  یحرف م هیطعنه و کنا یب یوقت. دیکش یقیعم نفس

 حاضر بودم؟؟ من؟ .هاش جواب بدم ییبازجو

 .هنوز گره اخمهاش باز نشده بود. نگاه کردم مرخشین به

 اون داشبورت را باز کن-

 .دستپاچه رو برگردوندم و داشبورد را باز کردم. کرد ریمنو غافلگ رهینگاه خ يلحظه ا يبرا نگاهش

 .کور شدم..منو بده یآفتاب نکیاون ع-

زد ،  یرا به چشمش م نکیع کهیدر حال. را برداشتم و به دستش دادم نکیدختر حرف گوش کن ، ع هی مثل

 )ست؟یگرسنه ت ن:( گفت

 چه خوب شد-

 .اومد یبه اون چهره اخمو م بیچشماش ، عج يرو رهیت نکیع. و احتماال با تعجب نگاهم کرد دیسمتم چرخ به

 شد؟خوب  یچ-

 ...دیزد نکیکه ع-

 چطور؟ ؟یزن یحرف م هیچرا نس-

 نهیب یحداقل اون نگاه سردتونو آدم نم-

نشه، کل  دهید فهیح:( مرتبش ، سر داد و گفت شهیحالت دار هم يموها يسرش ، رو يرو به باال نکیع

،  يفکر چیو بدون ه یمعطل یب. گوشه لبش نشست انهیموز يو لبخند!) سردمه يچشمها نیمن به هم تیجذاب

که نگاه  میچنان جا خورد وهم من ، هم ا) پس بذار آفتاب کورت کنه:( اونچه از ذهنم گذشت رو به زبون آوردم

لب به خودم فحش و ناسزا  ریمن بال فاصله رومو به سمت پنجره برگردوندم و ز. متعجبمون در هم گره خورد
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رنجونده  مارستانیشدن در ب يه هر بار منو تا سر حد بستربود ک يکه کنارم بود همون مرد يمرد نیا. دادم

 !!جنبه یب!! کم نرمتر شده بود ، من وا داده بودم؟ هی طکم، فق هیحاال چرا امروز ، امروز که . بود

 میبخور يزیچ هی میبر-

 .رها کردم  ینفسم را با آسودگ. موضوع را دنبال نکرده بود...خداروشکر

 تا وقت نهار مونده یلیهنوز خ-

 .....مثلِ میریته دلمونو بگ میبخور يزیچ هیگرسنه هستم  یلیمن خ...که مینگفتم نهار بخور-

 ....منتظر به دهانش چشم دوخته بودم. مکث کرد و

 تو هم گرسنته نه؟-

 نه-

 ...حرفمو بگم هیبه دهنم تا بق يبا دهن باز زل زد نیواسه هم-

 !!گشنم بکنم دیبد دیخاك به سر ند يا

 ستمیگرسنه ن..خونه دیمنو بذار-

 ؟يدوست دار...میاعال بخور یکیذرت مکز هی میبر....داغ نکن بابا..خب-

 ) آره:( ناچار گفتم به

 ....بابام اومد شیسه روز پ یراست-

 )چشمتون روشن: ( تفاوت گفتم یب

 گرفت یسراغ تورو م-

 کشم یبه لطف محبتش هنوز نفس م یبگ یخواست یم-

 شما؟ ایباالخره من توام ..منو روشن کن  فیتکل-

 گهیم یچ دمینفهم...استفهام نگاهش کردم با

 ایهستم  "تو"باالخره من !!..یتوو جمله بعد رسم یزن یحرف م یجمله با من خودمون هیکه توو  نهیمنظورم ا-

 ؟"شما"

 شده بود؟؟ ينطوریاصال چرا امروز ا. با خودمم هم روشن نبود فمیمن تکل...گفت  یم راست

 ...کنه یم یچه فرق-

 آره؟! هیپس داستان ، داستان ِ هر جور راحت-
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 آره فکر کنم-

 زد یم ییحرفا هی....بابام بدجور مست کرده بود شبید...باشه-

 .شدم کنجکاو

 آره؟...یکن ییرایاز مهموناش پذ یآنچنان يکرده با لباسا یمجبورت م لتیگفت بر خالف م یم-

 یم. داره يحرفا چه منظور نیدونستم از مطرح کردن ا ینم.گفتن یم میزندگ يها "مگو"ار از انگ...شدم داغ

 کنه و طعنه و زخم زبون بارم کنه؟ رمیتحق شیشگیخواست دوباره و به عادت هم

 زودتر برم دفتر مجله دیبا...خونه دیمنو برگردون شهیم-

 .دیشن یمنو نم يصدا انگار

 يداد یکدوم ازون کثافتا نم چیگفت محل سگ به ه یم...يرو حسرت به دل گذاشته بود ایلیگفت خ یم-

 ریپ ي دهیمکه ند یِاون حاج:(ادامه داد ظیو با غ دیفرمون کوب يرو نیخشمگ. کرده بود رییبه وضوح تغ لحنش

 یم یدفعه؟ چ هیچش شد .با بهت و ترس بهش نگاه کردم) آره؟!!کرده بود زیپاتال کثافتم ، واسه تو دندون ت

 .داد یبا حرفاش آزارم م نقدریخواست از جون من؟ چرا ا

بود با ترمز وحشتناکش برم  کینزد. نگه داشت يرا گوشه ا نیو بالفاصله ماش) آره ؟؟؟ راسته؟:( زد ادیفر

 .حفاظتم کرد. که با دستش جلومو گرفت  شهیتوش

از نگاهش  شیآت يکه شراره ها نقدریا.اك داغ بود وحشتن.داغ بود ...سرد نبود گهینگاهش د. دیسمتم چرخ به

 .زدیم رونیب

 جوابمو بده-

کردکه  یم دمیتهد...دوبار به قصد کشت ، زد یکیمنو ...کرد یبابات مجبورم م...دیدیخودتون که شن..خودتون-

ده که منو بدزدنو و هزار تا بال سرم  ینصفه شب به چهارتا قلچماق پول م هیاگه به حرفاش گوش نکنم 

ذاره  یکنه نم یآبرو م یب کنه یگفت اگه به حرفاش گوش نکنم منو آواره م یم...کرد یم دمیتهد...ارنیب

 ....منم ...داشت دیهزار جور تهد..درسمو ادامه بدم

 )؟یمنم چ:( بهم قفل شده ش گفت يدندونا يال از

با سرووضع بزك کرده ،  یاز مهموناش حت ییرایپذ دمیمنم د..منم:( مرا به زحمت فرو دادم و گفت میگلو آب

راه اومدن با مهرداد  یحت:( نعره زد بایتقر....) شم چارهیعمر ب هیکه ...ادیسرم ب ییکه بال نهیبهتر از ا یلیخ

 )آشغال؟ اونم به اجبارِ بابام بود؟؟
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بدنم بود به  يخون تو یهر چ. زدیحرفو م نیا دینبا. بود لیتکم تمیواسه امروز ظرف!! بود ادیز یلیخ نیا گهید

کاش . سوخت یداغ و گداخته که م نقدریا. چشمام مثل خودش دو آتشفشان جوشان شد . شد ریصورتم سراز

 .افسوس...هربار...اما..آتش چشمانم بشه  يرو یداشتم تا آب یاشک

 ...بعد از مدتها.زدم  غیج

 ....نداشتم....نداشتم..نداشتم  يهرداد رابطه ابا م میلیمن قبلِ ازدواج تحم-

 يبه خودم اومدم صداها یوقت یزدم ول غیدونم چند بار ج ینم.دونم چندبار تکرار کردم و تکرار کردم ینم

درد شکم . سوخت یام م نهیس.که تکرار کرده بودم یهم آهنگ جمالت يزیچ.شدیخارج م میاز گلو ینامفهوم

 .کرد یهم که داشت نابودم م

 ....کن هیگر وایه....کن هیگر.....آروم...آروم-

 .گوشم نشست يکه تو یمحکم یلیس و

 !یکن لعنت هیگر....کن خودتو یخال....کن هیگم گر یم-

 ... ژنیاکس..هوا..نفس..مثل خس خس بود میصدا.خواستم  یصدا ، صدا م....خواستم ینفس م...نفس...

دستانم آشکارا . به سرفه افتادم. خارج شد و راه نفسم را باز کرد میکه ناگهان از گلو يادیو فر گرید یلیس کی و

لعنت به من :(کرد یلب زمزمه م ریهم ز اوشیس.کردم یناله م اریاخت یسوخت و ب یچشمانم م. دیلرز یم

 )لعنت به من..

 ....بسه...بسمه-

 ...بلندتر بگو یگفت یچ-

 ...)بسه ...کشم ینم گهیمن د...بسمه:( دمینال

 ........آروم..آروم باش....باشه باشه-

 )؟یچیپ یبه خودت م نقدریچرا ا:( اضافه کرد ينگرانتر يبعد با صدا و

 ....دلم...درد دارم-

 .بدم يشتریب حیخواست توض یاضافه داشتم نه دلم م حیتوض يبرا یتوان نه

 ...منو ببر خونه-

 حالت؟؟ نیبا ا-

 ....ببر خونه-
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 ...باشه باشه-

دو  يشد و جا یتر م يعاد دنمیکم کم نفس کش..دمیبلع یتندتند داشتم هوا م. دنده و راه افتاد يزد تو عیسر و

 . سوخت یم شتریب اوشیمحکم س یلیس

 ؟يبهتر ؟یخوب-

 .هم داره یدستت بشکنه چه ضرب دست. گوشه چشم نگاهش کردم از

رابطه  چیقبلش ه...که بهت بگه منو تو قمار به مهرداد باخت و به عقدش در آورد...مسته  یوقت..از بابات بپرس-

 ...بپرس...نبود يا

تازه کردم و ادامه  ینفس. روند یگره خورده به سرعت م يلبش را به دندون گرفته بود و با اخمها. نگفت  یچیه

منو به حال خودم ....کشم یقسم نم یبه عل...طاقت حرف خوردن ندارم گهیمن د...دست از سر من بردار:( دادم

حاال که مادرم مرده و ....خدا بابات سماجت کرد هب یمن و مادر بدبختم تو خونه شما نبود ول يدونم جا یم...بذار

ربط به  یب و دیحرفم پر ونیم...) مارو ببخش که..ببخش ينسبت به ما دار يا نهیاگه ک ستمیمنم تو اون خونه ن

 ....)مهرداد يسر سفره عقد اجبار یبابام گفت که تورو تو قمار باخته و تو پاك ِ پاك رفت:( جمله آخرم گفت

و  دیکش یبود وداشت با حرفاش منو به گند م دهیشن زشیهمه چ یب يرو از زبون بابا تیواقع!!! آشغال یعوض

 ؟؟!!!داد یتا سر حد مرگ و جنون ، آزارم م

 !نامرد هیاز  مرخین هی...دمید یم مرخین هیدر نظرم تار شد فقط  زیظه همه چلح کی يبرا

در را  رهیدستگ اریاخت یو ب...) فتیرذل و کث يلعنت به تو و اون بابا!...پست یعوض:( ته مانده توانم داد زدم با

 .دمیکش

/]***********SIZE][/SIZE[ 

 کیچندباره الست شیسا يبودم که صدا جیهنوز گ. دیرا کش میکه بازو يوحشتناك ترمز و دست تنومند يصدا

شده بود ، همراه شد و  جادیا نیبه پشت ماش یلیکه از برخورد اتومب يگرید بیمه يآسفالت با صدا يها رو

 .شد دهیخورد و به جلو کش يدیتکان شد نیماش

 یلعنت-

،  ضیآدم مر هی يچرت و پرتاخواستم به خاطر  یکار کرده بودم؟م یمن چ.به خودم اومدم اوشیس ادیفر با

 !!!نا؟؟؟یچرخ ماش ریخودمو پرت کنم ز

 .بود دستم بشکنه کیمحکم گرفته بود که نزد نقدریا. بازوم قفل شده بود يدستش ، رو هنوز
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 ...ولم کن-

 )یکن یدستمو خورد م يدار...ولم کن:( تکرار کردم. بهم زل زده بود شیداغ آتشفشان يهمون چشمها با

هر دو نگاهمون به اون سمت و . خورد اوشیبه پنجره کنار س یبهم نداده بود که ضربات محکم یجواب هنوز

 .شد دهی، کش زدیضربه م شهیکه با قفل فرمون به ش ینیمرد خشمگ

 !..بچه سوسول نییپا ایب! نفله نمیبب نییپا ایب-

 شهیتا ش ایب..ترمز کنم یگاز بدم ک یفهمم ک یمعلومه منم دختر بلند کنم نم:( به من افتاد و ادامه داد نگاهش

 ...)نییپا ختمینر شتویم

 نیاون مرد و نگاه آتش يادایفر يصدا. وحشت داشتم یابونیخ ياز دعواها شهیهم. رگهام منجمد شد يتو خون

 یداشت آزارم م یاست ، به طرز وحشتناک شیدر پ یدرست و حساب يدعوا هیکرد ،  یکه مطمئنم م اوشیس

 نی، ا اوشیس یکه با رفتار منطق میکرد فیدعا و ذکر بلد بودم پشت سرهم رد یهر چ هیدر عرض چندثان. داد

چشمم به . دادم تا از اضطرابم کاسته بشه یدستهامو تو هم قفل کرده بودم و فشار م. بشه ریختم به خ هیقض

که در  يژیبرخالف تمام پرست اوشیاما س. را تموم کنه هیمفصل ، قض یعذرخواه هیبود تا با  اوشیدهن س

از  يپاش برداشت و به تند ریاون مرد ، قفل فرمونش را از ز يکارش داشت ، درست همپا طیدانشگاه و مح

 ) یعل ای:(که به دهنم اومد  يزیتنها چ. شد ادهیپ نیماش

رسوند و  یراننده عصبان دیخودشو به پرا عیسر ییبا قدمها...سوسول؟ نفله؟  ؟يکرد یزر زر م یداشت یچ-

صاحب ....کامال خورد شد شهیش....زد نیماش يجلو شهیبه ش يناغافل با قفل فرمونش چند ضربه محکم و کار

تصادف کند شده  نیا واسطهبه  نهایبود که حرکت ماش یلحظات.هجوم برد اوشینعره کنان به سمت س نیماش

 نیعده هم از ماش هیوسط معرکه  دندیعده پر هی یابونیخ يمثل همه نزاعها. بودند ستادهیا يعده ا یبود و حت

 . گرفتند یم لمیف لیداغونتر با موبا يداغون و راننده ها يها

 !!حیتفر يبرا يریبگ لمیصلح ، ف يمداخله برا يکه به جا یمیفقر عظ چه

 ونهیمردم م.متصور شم اوشیتونستم از س یتو خوابم نم یکه حت يریتصو!! گلوله آتش هیشده بود  اوشیس

من  ریتقص. دیلرز یدستام مثل قلب رنجورم داشت م. کردن هر دو رو آروم کنن یم یاونها رو گرفته بودند و سع

. کردم یرو آروم م اوشیو س نییپا رفتم یم دیبا. کردم یتند تند داشتم خودمو شماتت م....من بود ریتقص...بود

نزده  یهنوز حرف. که دور اونا حلقه زده بودند رسوندم یتیبه وسط جمع لرزان خودمو ییبا پاها. رفتم یم دیبا

 .به من افتاد دیبودم که چشم راننده پرا
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 هم خودش اومد ییهرجا کهیزن..... ایب-

خودشو از دست  عیچنان سر.دو کاسه خون شد..داغ نبود..نبود یآتشفشان گهید اوشیس يگفت؟؟؟ چشمها یچ

 یهمه ب یلحظات يهجوم برد و گردنشو گرفت که برا دیکه گرفته بودنش خالص کرد و به راننده پرا ییمردا

 .شوندک نیمرا به سمت ماش یهنوز مبهوت بودم که دست. صحنه بودن نیحرکت نظاره گر ا

 ...ادیو صدات درن نیبش..بد یلیخ..يشد ادهیپ نیاز ماش يکرد ياشتباه بد! دخترم نیتو ماش نیبش-

 .در را بست و رفت. شدم رهیداد ، خ یسر افسوس تکان م میکه پدرانه برا يرمردیپ به

رعد  يادهایتمام بدنم از فر. جرات نداشتم به پشت سرم نگاه کنم. شدم ینم ادهیکاش پ. شدم ینم ادهیپ کاش

. با ترس و لرز به عقب نگاه کردم. شد ینم دهیاز راننده مقابل شن ییصدا چیاما ه دیلرز یم اوشیس يآسا

دستاش  يمرد تو قهیهنوز  کهیحال رزد ، د رونیب تیجمع نیاز ب اوشیشد اما ناگهان س یم دمیمانع د تیجمع

 يکه برا دیکوب شهیمن آورد و چنان سرش را محکم به ش ياونو کشون کشون به سمت پنجره کنار. بود

 .ستادیقلبم از حرکت ا هیچندثان

 نگاه کن افشیخوب به ق ؟ییهرجا یگ یبه ناموس من م...ه؟ییهرجا نیا...نگاش کن یعوض-

 . دادیفشار م شهیخون آلودشو به ش صورت

 !نامرد ینگاه کن آشغال عوض!! يبود دهید ی، گل نیپاك تر از ا!! نگاه کن-

را از گردن مرد  اوشیس يدستا رومندیکس نتونسته بود حلقه ن چیهنوز ه. چشم دوخته بود اوشیوحشت به س با

 اوشیس يصدا...زدیم يگردنش ، داشت به کبود يرو اوشیچهره مرد از شدت فشار دست س. ، خالص کنه

 .آرومتر شده بود اما خشمش با بغض و ناله همراه بود

 ....به اسم ناموس من تو دهنش بچرخونه فشویحق نداره زبون کث ياحد چیه! کثافت پست-

مرد تند . نشست نیزم يهم نفس نفس زنان کنارش رو اوشیس. افتاد نیزم يروبعد دستش شل شد و مرد  و

 ....دیبلع یتند هوا رو م

 هیتک نیبه چرخ ماش اوشیس. باز کردم نویبا ترس در ِ ماش. دور کردند اوشیبه سرعت ، مرد را از کنار س مردم

 .دستاش گرفته بود ونیداده بود و سرش را م

نگاه دهها جفت  ینیسنگ. شدم و کنارش زانو زدم ادهیپ نیآروم از ماش. حرف بزنم باهاش دمیترس یم.بودم مردد

 .صداش زدم یبه آروم. کردم یچشم را حس م

 ....سهند يآقا-
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 .آب دهنم را قورت دادم. نداد یجواب

 ...اوشیآقا س-

نفس ...) اوشیآقا س:( دادم و گفتم یدستم را به سمت شونه ش بردم و تکان کوچک اطیبا احت. نداد یهم جواب باز

 )آرومم...من خوبم...وایه نیبرو تو ماش:( نگاهم کنه ، آروم گفت نکهیو بدون ا دیکش یقیعم

بتونه به سرعت خودشو برسونه  سیدونستم پل یم دیبع. شده بود جادیا ینیسنگ کیتراف. کردم یاطراف نگاه به

 .معرکه تموم شه نیو ا

 ...وایه نیبرو تو ماش-

 يو دلدار یدگیبود که کنار جدول نشسته بود و مردم در حال رس یبودو نگاهش به مرد مجروح ستادهیا میروبرو

 .داشتند آرومش کنن یبا او بودند و سع یو همدل

 ؟یبکن يخوا یم کاریچ-

 ...نیبرو تو ماش-

و به سمت مرد  دیکش رونی، دسته چکشو ب فشیکرد و از داخل ک نیخودش با عجله سرش را داخل ماش بعد

 )کجا؟:( بازوشو گرفتم و گفتم. نا خوداگاه با ترس ، راهشو سد کردم. رفت

 گهینگاهش د. شد رهیهراسون و نگرانم خ يکرده بود نگاه کرد و بعد به چشمها ریدستهام که بازوشو اس به

بود که ناگهان  يجورنگاهش ...نافذ و خاص..نگاهش گرم بود . سرد هم نبود شهیمثل هم یحت..نبود  یآتشفشان

 .دمیکش عیو مثل برق گرفته ها دستمو سر ختیفرو ر يدلم هر

تورو  گهیکنم که د ینم يمطمئن باش کار... نیتو ماش نیتو آروم باش و بش...رمیبگ تشویرم رضا یم-

 .ومدمدو سه قلپ بعد ، منم ا..کنه  یهست بردار و چند قلپ بخور آرومت م یعقب آب معدن یرو صندل..بترسونه

 . زد و رفت یلبخند گرم و

ذهنم معطوف  نکهیا يبه جا. آب را برداشتم. رفتم و نشستم نیبود؟؟؟؟؟ آهسته به سمت ماش اوشیس نیا

. بود اوشیندادن راننده مضروب باشه، معطوف نگاه معنادار س ایدادن  تیمعرکه چند لحظه قبل و دلشوره رضا

بود که در جمله  یمحبت ریدرگفکرم ...بود که به اون مرد گفته بود؛ ناموس من  يذهنم مشغول چند جمله ا

بود که تا  يبرادر خونده ا ریو از همه مهمتر فکرم درگ...مرا سرزنش هم نکرده بود یکه حت...بود انیآخرش نما

بود که از  یبیو باز مهمتر از مهم، حس غر...و حاال ناموس پاك او دید یچند لحظه قبل مرا ناپاك م نیهم

 ....نگاهش گرفته بودم
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 ده یم مهیکه ب نشمیخرج ماش...داد تیرضا...واسش دو تومن نوشتم  یوقت-

 !تومن دو

 .به من انداخت ینگاه میاستارت زد و ن. دیبه سمتش چرخ نگاهم

 سرکار يایمسئول مجلتون و بگو امروز کال نم ریزنگ بزن به مد-

 حیبهم انداخت و متوجه شد توض ینگاه میدوباره ن) خارج از شهر میریم( :و اضافه کرد دیمتعجبم را د نگاه

 .خوام یم يشتریب

 ....هر دومون..میدار اجیآروم احت يفضا هیامروز به  يبا اتفاقا-

 ...من یول-

 يدار اجیاز من احت شتریتو ب-

 ..آخه-

 ؟يبه من اعتماد ندار....میآخه ماخه ندار-

 ..نبود نیمنظورم ا-

 میگرد یتا قبل از غروب بر م-

 ....حاال کجا-

 ..اونجا میریم..تو طالقان داره ینقل يالیو هیفالن فالنم  يبابا-

 .نزدم و سکوت کردم یحرف. تونستم مقاومت کنم ینم یفعل طیشرا با

  وایه-

 بله-

که با چهارتا  ییدعوا...خودتو داخل معرکه نکن چوقتیه چوقتی، ه شهیمردا دعوا م ونیم یباشه وقت ادتی-

تا  يزیخون بر دیاونوقت با...بشه یناموس يدعوا هیبه  لیزن تبد هی، ممکنه با حضور  شهیفحش و لگد حل م

 ....اند يطور نیهمه مردا ا... ستیفقط مختص من و تو ن نیا....حل بشه

سرشو به  یوقت یول...کشتم یم ارویاون  دیبا:( فوت کرد و با خشم ادامه داد رونیبا حرص نفسش رو ب بعد

تو  چوقتیه:(و ادامه داد دیکش یقیدوباره نفس عم....) آخ..... دمیپناه تورو د یترسون و ب افهیو ق دمیکوب شهیش

 ...) چوقتیمردا دخالت نکن ه يدعوا

 متوجه شدم...بله -
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 ؟يخور یم یواسه نهار چ-

 .بودم که بحثو عوض کرده خوشحال

 باشه ینداره هرچ یفرق..دونم ینم-

 خب پس نهار و انتخابش با من ، درست کردنش با تو-

 .رفتارش نرم ومهربون شده بود چقدر

 ...باشه-

 ..کردن کهیت کهیو همونجا براش ت دیمرغ خر ينگه داشت و مقدار ینیپروتئ هیبعد مقابل  یلحظات

بزن ...میریگ یاونجا م یمحل يمونه نون که از همون نونا یم..باشه الیخب گوجه و فلفل احتماال تو باغچه و-

 خانوم وایه کین کیپ میبر

 آدم نسبت به من؟؟؟ نیاستاد گروه عمران؟؟؟ بد اخالق تر نیسهند؟ اخموتر اوشیبود؟؟؟ دکتر س اوشیس نیا

******** 

خارج  يالیو هیشد که همراهش به  ینم یکردم اصال دلم راض یهر جور فکر م. میبود يآزاد دونیم یحوال

 ای؟ياعتماد یجور وسواس ب هی ایمادرم  تیترب ایزده بود باال  میکهنه خاله خان باج دینم عقادو ینم.شهر برم

بار نبود که  نیاول نیا. کردیگوشزد م اام ر ینید دیهم ناخواسته ذهنم عقا دمیشا. دونم یفطرت زن بودنم ؟نم

 ياریاخت ریخونه م اونجا بود و کامال غ..کردیاما دفعات قبل فرق م.خونه تنها باشم  يتو اوشیخواستم با س یم

 .گفتم که برام نامانوس بود یم کیرا لب یاما حاال داشتم دعوت....بود

 يتو فکر-

 .....راستش.....آره-

 خانوم؟ یراستش چ-

 ....شهیم-

با  نکهیابا . عنوان رضا نبود چیاما دلم به ه. ندازه یدونستم که اگه حرفم را بشنوه بدجور اخم و تَخم راه م یم

شد به  یام ، اعتماد داشتم ، اما باز هم باعث نم یزندگ يروزها نیبداخالق و نامهربون ا اوشیتمام وجودم به س

مراقب  یلیخ دیمن با طیبا شرا یزن. نشده بود رید هنوزکردم اما  یهمون اول رد م دیبا. اون پا بذارم يالیو

 .داد یدرسته دختر نبودم اما باز هم قلبم رضا نم. کردم یمن کوتاه. بود یرفت و آمداش م

 ؟یچ شهیم-
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 دیلحظه نگه دار هی شهیم-

 .متوقف کرد يرا گوشه ا نیماش یمعطل یب

 در خدمتم دییبفرما-

شما به  شمیم ادهیجا پ نیهم...بهتره برگردم خونه...بگم من منصرف شدم...خواستم بگم یمن م..راستش..من -

 ... دیراهتون ادامه بد

 .بدم حیتوض شتریمعذب شدم و به دست و پا افتادم که ب کهیطور, بدون حرف نگاهم کرد  یمدت

 ... یول...یالبته من به شما اعتماد کامل دارم ول..ستین حیصح...خب ...خب-

 ؟یچ یول-

 شن نینسبت به من بدب دیکنند شا یعباس آقا و خانمش که مثل من و شما فکر نم...آهان....یول-

بعد شروع به حرکت کرد و ) نبود تیاصل لیدل,  نیقانع کننده بود هرچند ا لتیدل:( زد و گفت يپوزخند

 )نایثابت ا يخونه آقا.....رسونمت خونه یم:(گفت

 کهیطور دمیکش ینفس راحت.رفته بود  یتلخ و عصبان اوشیاون س. قبول کرده یراحت نیشد به ا ینم باورم

 .از گوشه چشم نگاهم کرد.پخش شد نیماش يتو دنمینفس کش يصدا

 ممنونم-

 ستیالزم به تشکر ن-

 .شدیداشت تلخ م دوباره

 دیاستراحت کن دیشما حتما بر یول-

 میبا هم بر گهیوقت د هیرم باشه  یفعال نم-

 .زنه یم یفیاحساس کردم داره لبخند خف.نگاه کردم مرخشیبه ن!!داشت منو با خودش ببره يچه اصرار!!..يوا

 نباشه یکه مشکل میر یم يجور هینترس -

 ؟یچ یعنی-

 میکن یموجهش م میرفت ییاگه دوتا ای میریم یدسته جمع ای یعنی-

 .نشم هیقض ریگیپ شتریدلم به ولوله افتاده بود که باعث شد ب يتو يزیچ هی

 .کردم رونیب ينشستم و خودمو مشغول فضا نهیبه س دست

 نخور ونیدرم یکیقرصهاتم ...کار کردن تو اون دفتر مجله شو و خوب استراحت کن الیخ یامروزو ب-
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 اوش؟؟؟ینگران بود؟ س یعنی. بود بهیغر میچندساعت برا نیچقدر رفتار و کاراش تو ا. سمتش برگشتم به

 فتهیب مارستاناینگران خودمم که اصال حوصله ندارم دوباره راهم به ب..ستمینگرانت ن-

 .تلخ نبود, حرف کوبنده اش هم  نیزهر ا یحت

 ....تونم ینم-

 ؟یکن یاستخاره م...گهیسرکار؟ بزن د يریامروز نم یبگ يچرا هنوز زنگ نزد-

 ....طالقا میریاالن که نم..خب-

 زنگ بزن...حت...را...ت ...امروز اس..کنه ینم یفرق-

 .بودم یاصوال آدم صلح طلب. خواستم جروبحث راه بندازم ینم

نه ..........سر کار امیتونم ب یراستش تماس گرفتم که بگم من امروز نم....ممنونم..........یراسخ يالم آقاس..الو-

 ....نه حالم خوبه

 یگوش يبا عجله دستم رو جلو....)  گهید ستیبگو حالت مساعد ن:( دمیرو کنار گوشم شن اوشیس يصدا

 .دیبشنوه اما مطمئنم شن اوشویس يصدا اشاریخواستم  یگذاشتم نم

 نیهم..کم استراحت کنم هیو  رمیخوام امروزو اجازه بگ یراستش م-

باشه به :( منم گفتم) خدافظ...زنمیبهتون سر م امیامشب م:( فقط گفت. بود بیعج یکم نینزد و ا یحرف

 )گم یم نایمولودخانم ا

 مسئول مجله مرده؟ ریمگه مد ؟يچرا به اون زنگ زد-

 منه میآخه اون مسئول مستق...هنه خدا نکن-

 !یبچه قرت..توئه میکرده که مسئول مستق خودیب-

گفتم منو دوست داره و داره  یم, بود  اوشیاز س ریغ یاگه هر کس...دمشیفهم ینم. دوباره شدیم یشیآت داشت

 ؟؟!!اما اون ! به جوش اومده  رتشیغ ای کنهیم يحسود

 گفت؟ یحاال چ-

 ...یچیه-

 ؟یگ یم نایبه مولود خانم ا ویچ-

 اونجا ادیآهان گفت امشب م-

-نطوریکه ا..ا..... 
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 . دوباره گره خورد  اخمهاش

 .در خونه نگه داشت کنار

 ....ممنونم-

 ادمی:( گفت, حفظش کرده بود  ریگره کرده که تمام مس يسمتم و با همون اخمها دیشم که چرخ ادهیپ خواستم

بدو بدو به زبونم , که از ذهنم گذشت  يباز کردم و همزمان فکر نویدر ماش) يم زدکه برنامه امروزمو به رهینم

 نییبپرم پا نیکردم تا از ماش ادیز سرعتموزدم  يچه گند دمیفهم هیاز ثان يدر کسر) نره ادتیخب :( شد يجار

 .که دستاش دور بازوم حلقه شد

 ؟یگفت یچ-

 .کردم لبخند بزنم  یسع. کردم یجمعش م يجور هی دیبا!!یلعنت

 نیهم...کردم یشوخ...یچیه-

 م؟یهم دار یمگه ما با هم شوخ-

 . میفکر کنم نداشت..م؟یداشت

 تو درو ببند نیبش-

 . و زد تو دنده دیمنو به داخل کش, منتظر عکس العمل من باشه  نکهیبدون ا و

 درو ببند گفتم-

از  نیپاشو رو پدال گاز فشار داد و ماش. ب بستبه سمتم خم شد و درو با ضر یمعطل یب. نگاهش کردم ریمتح

 .کنده شد, درب خونه  یچند قدم

 ...نداشتم يمن منظور...شد؟ یچ-

 !بچه پررو-

 من بود؟؟؟؟؟ با

 ؟یبا من-

 ....ام یتیپ ینه با عمه سرنت-

 ...به من گفت بچه پررو؟ یچه جرات به

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا-
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چشمام گرد )نیکردم هم یشوخ:( گفت,  اوردیمنو در م يادا کهیگوشه لبش نشست و در حال يمسخره ا لبخند

 .دمیخند یم شینما نیتو فاز خنده نبودم وگرنه حتما به ا.شد

 ؟يبر یمنو م يحاال کجا دار-

 میکه از اول قرار بود بر ییهمونجا-

نشون بدم تا بتونم منصرفش  يچه رفتار دیدونستم با ینم. در کار نبود يا یشوخ چیبود و ه يکه جد مطمئنم

 .شده بود خیدهنش م يچشمام رو فیقهر و سکوت؟ بال تکل د؟یعجز و التماس؟ خشم و تهد. کنم

 ينگاش کرد نقدریرنگ لبام رفت ا-

 یکرد و من هنوز حرف یم یرانندگ راژیبود که داشت با سرعت و و يا قهیچند دق.خوردم و نگاه ازش گرفتم جا

 یکه نم ییزهایدر برابر چ دیبا. گذشته نبودم يوایاون ه گهیمن د. کردم یسکوت م دینبا یول .نزده بودم

 .مقاومت کنم, خواستم 

 امیب ییخوام جا یمن نم....دیلطفا نگه دار-

 ....تا  يزبونتو نگه دار یخواست یم-

 بچه گونه داره يلجباز نیبه ا یحرف من چه ربط نیا,  یحاال اصال هرچ....کردم یشوخ...نزدم که يحرف بد-

 یم يداشتم کفر. و لبخند زد) دارم یفعال شیآخه من کودك درون ب:(باال انداخت و گفت يشونه ا الیخ یب

 .شدم

 ..., دیدار هیعال التیتحص, دیهست یانگار نه انگار استاد دانشگاه دیکن یرفتار م يجور هیوقتها  یبعض-

 نیترم آخره که از ا نیهم که قبال گفتم ا ياستاد! و پدرك مونه بدون مدرك یکودك م شهیکودك درون هم-

 ..کنم یغلطا م

 .زنه یخانم حرف م هیانگار نه انگار داره با ! ادب یب

 احمقانه نکرده ينگه دار تا کودك درون منم کارا نجایهم...من به کودك درونت کار ندارم-

 یخواب باش....یبکن یخواست یکه امروز م يهمون کار احمقانه ا ؟مثلیکن یم دیتهد:( زد و گفت يشخندیر

 ....)درو زدم يقفل مرکز,  رهیخ

 ینم ویکی نیا گهید, داشتم  ياز حد توانم اعصاب خورد شیب یامروز به اندازه کاف....کنم یم دیآره دارم تهد-

 .شم ادهیخوام پ ینگه دار م...کشم
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 ادهیخوام پ یگفتم نگه دار م:( گفتم يبلندتر يدااما با ص تیبا عصبان گهیبار د. ینگاه مین یحت. نزد  یحرف

 )شم

 نکن غیج غیواسه من ج-

 ینم.....رونیپرت کنم ب نشیخواستم خودمو از ماش یبار دوم بود که م نینصفه روز ا هیدر عرض , یعوض یلعنت

 .به اون خاطرات گند برگردم گهیخواستم د

 ...کنم یالتماس م...کنم نگه دار یخواهش م-

 کن هیگر...تو؟ يهم بلد هیگر-

 کنم هیتونم گر یمدتهاست که نم... ستمیبلد ن هینه گر!! یلعنت-

 )بودم دهیفهم:( لب گفت ریز

 نهیاوضاع هم ینکن هیتا گر-

  ؟یچ یعنی-

 نیهم یعنی-

 !بدبخت يعقده ا!! تو  يکردم اونم جلو ینم هیتونستم هم گر یم..کنم هیتونم گر یمن نم-

واحد باهام  6رفته من استادتم و  ادتیانگار :( براق و خشمناکشو فرو کرد تو چشمهام و گفت يها لهیت اون

 )يدرس دار

 امیخوام باهات ب ینم...نگه دار....اون واحدا شدم الیخ یمن که گفتم ب....به جهنم -

 کنم؟ کارشونیاون همه مرغ گرفتم چ....يایخوبم م....يایم-

 خچالتیبذار تو  دردت اون مرغاست ؟؟ ببر خونه-

 ..شهینم..نه-

 یلذت م يباز نیانگار داشت از ا...شدیکردم اون خونسرد تر م یجلز ولز م شتریمن ب یهر چ...گهید دمیکش ینم

 داشت؟ سمینکنه ساد...برد

 ؟يدار سمیساد-

 کنم برات بخرم؟ دایپ يسوپر هی يچطور؟ الزم دار-

 !!!خونسرد چقدر

 گهید يدار سمیحتما ساد..يبر یم از دق دادن من لذت يانگار دار-
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 زمینه عز-

 !!!جا کرد زمیعز نیا يالبایهم تو تک تک س يچه تمسخر زم؟؟؟؟یعز

 یلیامروز روز خ. کردم یقوا م دیتجد دیلم دادم و سکوت کردم با یصندل یبه پشت. نداشت يا دهیفا انگار

 .کم آورده بودم. بود ینحس

  يبد تیکه رضا, بگم یچ, کنم کاریچ-

 ...کنه یفرق م یکن هیاما اگه گر...شه یراستش اصال نظرم عوض نم-

 گهیکه د شدیداشت باورم م شعوریمن احمق ب...کردم یباور م اتویمنو بگو داشتم مهربون...یعوض یلعنت:( زدم داد

 ...)ستین یخینگاهت مثل گذشته سرد و  شدیباف داشت باورم م الیمن احمق خ!! یستیاز من متنفر ن

 )گفته بود من از تو منتفرم؟  یک... ؟یچ گهید:( گفت تیرضا با

 )نیخوام هم یکم آرامش م هیمن فقط ...بسمه...ولم کن برم:( ...داد زدم دوباره

 یکن دایبرمت اونجا که آرامش پ یم-

  ؟یفهم ینم..خوام ینم-

 فهمم ینه نم-

به  يچندساله دار...يدیکش یبه گند م با حرفات منو یصبح داشت ؟يخوا یاز جون من م یچ! نفهم  کهیمرت-

من االن ..نگاه کن ...دیپدرسوخته ت منو داغون کرد يتو واون بابا...تو ..یکن یهرزه آشغال بهم نگاه م هیچشم 

اگر ! مردن یعنیبودن  وهیب رانیتو ا ؟یچ یعنی یفهم یم وهیب...آشغالت ياونم به لطف اون بابا!! ام  وهیزن ب هی

از  يخوا یم یچ...ولم کن....يزنن رو به جون بخر یکه بهت م ییدرد تمام تهمتا دیبا یزنده باش يهم بخوا

 یزن یبعدم همونجا م, یکن یکمکم م يایجا م هی....نفس بکشم يذار یچرا نم...درب و داغون وهیزن ب نیا

 ؟يمشکل دار ؟یضی؟ مر هیدردت چ..یکن یلهم م

 .ساکت بشم يمجبور شدم لحظه ا.سوختیدم مز یکه م ییادایداشت از شدت فر گلوم

 ....دارم که بتونم حرفامو باهات بزنم اجیخلوت و دنج احت طیمح هیبه ...باهات حرف بزنم خوامیم-

 ندارم یمن حرف-

 يبازم دار!! االن یحرف داشت نهمهیا-

 تهمتاتو بزن نجایهاتو بزن هم هیطعنه ها و کنا نجایهم...حرفاتو بزن نجایهم....امیخوام ب ینم-

 ....رو دستم يفتادیآروم باش تا دوباره ن وایه-
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 يذار ینم..یلعنت يذار ینم-

 چشماتو ببند و آروم بخواب-

 بخوابم؟؟؟؟؟؟-

 آره-

. خارج شهر يالیو یرفت یبا پسر مردم نم ينبود ییاگه هرجا,  یگ یشرف فردا م یب يتو نیبخوابم؟ بعد هم-

 !نشیتو ماش یراحتم بکپ الیتازه با خ

 .گرد شده زل زد بهم يچشمها با

 .جلوتو نگاه کن-

مدام منتظر بودم ,  میبرس نکهیالبته قبل از ا.....کردم ینم يفکر نیمن همچ....وایه:( ....ازم گرفت و گفت چشم

 .ادامه حرفش را خورد ...) من...من.....دمیو د نمیمخالفتتو بب

 نیاصال شما مردا همتون ع...بهم يچسبوند یم ویاگه مخالفت نکرده بودم دوباره تهمت ناپاک, يدید-

 یبه دوش م مویبه تو که چندساله عنوان برادرخوندگ یحت..هم اعتماد کرد نتونیبه بهتر شهینم یحت....دیهم

 ....یکش

 میساعت راه دار هیحداقل ...بخواب-

 امینم-

سرت  ییبال مال یترس یم ایحرف بارت کنم  یترس یم ؟یترس یم یاز چ...ابو بخو ریگفتم آروم بگ وایه-

 ارم؟یب

 از هر دوش-

 يتا سکته نکرد, حداقل  ریهم آروم بگ یخواب ینم...اریمنو باال ن يبخواب اون رو-

 درد...قلب پر از درده نیا...بذار سکته کنم-

 .شد یم نییم تند تند باال و پا نهیصورتم برافروخته بود و قفسه س. بهم انداخت ینگاه مین

 ....دنبالت  امیاما آخر هفته م...میر ینم....گهیبسه د, خب یلیخ-

 داره هان؟ یداره؟ با امروز چه فرق یچه فرق-

 داغ کردم...ساکت باش لطفا گهید-

 .مینزد يحرف اضافه ا چیکدوم ه چیو ه میبرگشت
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 ...بمونه ادتیآخر هفته -

 بهیدوتا غر.میما دونفر مدام باهم جنگ اعصاب داشت...شد ینم ينطورینه ا...دمیم کوبدرو محکم به. شدم  ادهیپ

 !!!دنیچه برسه به جنگ نیبب گرویکه اصال الزم نبود همد

******* 

 واقعا؟-

 )؟یماجرا داشت نقدریاز صبح تا حاال ا:( گفت يمولود با لبخند...)آره:( خسته م را بستم و گفتم يچشمها

 )یگفت یبه من م دیبا ؟یچرا تنها رفت:( مولود کنارم نشست و گفت...) اوهوم:( تخت انداختم و گفتم يرو خودمو

 دیموند یکنارش م دیشما با...نه نه..عباس آقا؟ نحالیبا ا-

 ادیفرستادم باهات ب یهم م ویکیموندم اما حداقل  یمعلومه که م-

 آخه؟ ویک-

 ...اشاروی-

گفته  یچ...نشستم سرجام خیبعد ناگهان بلند شدم و س) کند یکلمو م اوشیس:( زدم و گفتم يپوزخند

 .داد یوسط؟ اصال چرا ته افکارم داشت ما دوتارو باهم جلوه م نیچه کاره بود ا اوشیبودم؟س

 !!!!اوش؟یس-

 يکه دار ستین بیعج:(بزنم که خودش گفت یخواستم حرف.دستپاچه شدم . پر از طعنه شده بود صداش

 )؟یکن یبهش فکر م راجع ينطوریا

 ...اصال چرا....خودم هم جا خوردم...آره-

 مساله حساسه؟ نیکه اون رو ا يچرا فکر کرد-

 ..اما...که راجع به من داره يبد يبه خاطر طعنه ها و فکرا دیشا..دیشا....دونم ینم-

 فیکه تا حاال برام تعر یهر چ...میروراست باش ایب...وایه نیبب...باشه نه؟ نیتونه هم یاما فقط نم ؟یاما چ-

 دمیشا....دیکرد یخونه زندگ هیمدت تو  هی نکهیبه خاطر ا دیشا..بهت توجه داره اوشیده که س ینشون م يکرد

 درسته؟, فرق داره هیبرات با بق اوشیکه س يتو هم متوجه شد.....باشه نیاز ا ریغ

 ....اما...فکر کنم-

 ؟يدوستش دار-

 ..)که نهمعلومه ..نه:( زدم غیج بایتقر
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 ؟یمطمئن-

 نیکه ب یتند و عصب يبرخوردا نیا..کرده بیکه دوستم نداره و دوستش ندارم کارو عج نیهم...احمقانه ست-

سه  يرایاون گ...الزمه باشه یگاه و به گاه بودناش اونم درست وقت نیا..اونه  ریو همه هم تقص فتهیما اتفاق م

کنم که منو  یابافیبراش رو نمیدادم بش یم هشناختم به خودم اجاز یاگه اونو نم دیباور کن....سر کالساش چیپ

 ...احمقانه ست  یول...خواد  یم

 نه؟ بهیواقعا عج-

 ه؟یمنظورتون چ-

تنش ها و  نیا...گهیسال د100 ایحاال امروز  دیگم شما قسمت هم هست یعقل ناقصم م نیمن با هم-

 بشه لیلد یتونه ب ینم,  ادیم شیشما پ نیکه ب ییبرخوردها

از  یلیخ...هم داره یظاهر معقول و مناسب..داره یخوب یاجتماع تیموقع اوشیس:( زدم و گفتم یتلخ لبخند

 يازیامت چیکه ه وهیزن ب هیاز  دیاونوقت چرا با.....شکونن یخوشگل و تاپ دانشگاه براش سرودست م يدخترا

 )ادینداره خوشش ب هینسبت به بق

که سهل الوصول  ادیخوششون م ییدوما مردا از دخترا..ادیب نیریش يبه دهن بز دیاوال که علف با زمیخب عز-

نه ...يکرد یخوب یلیخ یلیکار خ...یدوراز دسترس یعنی, طالقان  يالیو یکه تو باهاش نرفت نیهم نیبب...نباشن

محرم  یتا وقت يمرد چیه يمرد چیه هخاطر ک نیبه ا! نه, یستیسهل الوصول ن يخاطر که نشون بد نیبه ا

تونه تورو تصاحب  یاز ذهنش بگذره که م یکه حت رهیقرار بگ یتیتو موقع دینبا, قلب و جسمت نشده 

 هیحتما ... یراجع به روابطتون فکر کن شتریب دیکم با هیکنم  یبهر حال فکر م...باالست یلیارزش زن خ.کنه

 .وسط هست نیا يزیچ

 اوشیدم پر س ادیهم هستن که ز نیرنگ نیسنگ ياز دخترا یلیخ اتفاقا...له؟یتخ یمگه رمانه؟ مگه زندگ..نه نه-

 ..معلومه استادشون مورد توجهشونه نکهیبا ا..چرخن ینم

 ...گهید سنینو یمردم م یزندگ نیهم يرمانارو از رو-

 بیترسم آس یم...کنم ریتعب اوشویس يرفتارا يا گهیتونم به خودم اجازه بدم جور د یمن نم یول.آره دیشا-

 یباف ایرو یکنم دوستم داره و براش کل یکه فکر م يبار ا ز طرف مرد هی هیکاف...ام  وهیزن ب هیمن ...نمیبب

 .....تونم سرپا شم ینم گهید...پس زده بشم, کردم 
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بعدم ...البته امرزدشیخدا ب..يبود ارویماه زن اون  4تو فقط ...کرده یسال زندگ 15انگار  وهیب گهیم نیاوه همچ-

 یمن دختر دستش نم, اگه عاشق و واله تو هم بود  یاون حت یفکر نکن اوشیق با توئه بهتر اصال به سآره ح...

 ..گندش يبا اون اخالقا..دادم 

اصال ...معلومه نه:(با عجله گفتم) ؟ير یباهاش م ؟یکن کاریچ يخوا یحاال آخر هفته رو م:( بلند شد و گفت بعد

 ..)دوستم ندارم از حاال بهش فکر کنم....هیبرنامه چ ستیمعلوم ن

کم باهاش درد و  هی يدوست دار, که روانشناسه یدون یم نیبب...ادیم اشاریشبم که ...پس استراحت کن..باشه -

 ؟یدل کن

 با روانشناسا ندارم یخوب ونهیاصال م ییاز زمان راهنما یعنی.. ادمهی یمن از وقت...نه نه-

 چطور؟-

داشت  یدرب و داغون یته کالس زندگ ياز بچه ها یکی ادمهی...داشت يمشاور يه ادعاک میمشاور داشت هی-

ما  يخورد همسن و ساال یداشت بهش نم يزنونه ا کلیه...بود دایاسمش ش....االن من یبدتر از زندگ..

که  ییزایاز چ یچیمن ه...مورد اعتمادش بودم یمنم همکالس...اوردیهم کامال سر در م ییاز روابط زناشو...باشه

خودش و دوست پسرش اتفاق  نیبود که ب یو اشتباهات ییپروا یمنظورم ب..دونستم  یکرد نم یم فیتعر ومدیم

کردم به  یم یسع یهرچ.دمیترس یم یلیبراش خ..که کاراش اشتباهه  دمیفهم یم نقدریمنم فقط ا...افتاد یم

که با مشاور  دیبه فکرم رس...شد یاره نمکاراش برد نیا زکنم و کمکش کنم دست ا قشیدرس خوندن تشو

دلم براش ..مشورت کنم و از اون کمک بخوام , کرد  یم یخودشو محرم اسرار بچه ها معرف شهیمدرسه که هم

تا مرز اخراج رفته بود اما من ...کرده بودن دایناجور پ يلمهایف فشیبار از تو ک هی...خوشگل بود..سوخت یم

ساعت از گفتن من به مشاور نگذشته بود که دفتر  میخالصه ن... ومدیخوشم م زشا ينطوریهم

من گفته بودم تو صورتش  یو ناظم دوره ش کرده بودن و هر چ ریو مد یتیامورترب یمشاور و مرب...خواستنش

که  کرد فیو برام تعر شمیاومد پ ونیبا چشم گر یوقت..کنن یو فشار که اخراجش م دیتهد یبودن و کل دهیکوب

 يکار مشاور احمق و خرابکار دمیدونست فهم یکس نم چیدونستن که ه یراجع بهش م ییزایچ هیاونا 

عمر عذاب  کیمنم موندم با ....ومدیمدرسه ن گهیبا اون پسره به زور ازدواج کرد و د..هفته نشد هی...خودمه

 ....وجدان
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 یول....مدرسه کردن یناش يایطو اولکار غل...زمیعذاب وجدان نداشته باش عز يکرد یتو کار درست...نطوریکه ا-

 یلیاتفاقا خ...فرق کرده  یلیناپخته بودند اما االن خ یکم نیاون موقع ها مشاور دیشا..ستنیهم ن نیهمه ع

 ...قابل اعتمادن

تجربه  گهیبار د هی ستمیعنوان حاضر ن چیکه به ه دمیسر اون مساله عذاب کش نقدریراستش ا یدونم ول یم-

 ش کنم

 ...حاال استراحت کن....زمیعز یهر طور راحت..باشه باشه-

************** 

 ؟يتو فکر-

 ....آره یعنی...نه-

 دفتر مجله؟ يومدیشد که امروز ن یتونم بپرسم چ یم-

راست رفته بود  هیاومده بود  یکرد از وقت یداشت کالفه م م واشی واشیهم  اشاری. دروغ گفتن نبودم  اهل

 .بود به من دهیرفته بود تو آشپزخونه و حاال رس, از او  ادتیبعد از ع اتاق عباس آقا و

 امینشد که ب-

 سر کار؟ يایب ينجوریا شهیقراره هم-

 اتمام حجت؟ ایکرد  یسرزنشم م داشت

 کنم منظم باشم یم یسع..فکر نکنم..نه-

 ...هست که یمشکل-

 چطور مگه؟...نه-

 ...رو من یتون یهست م يزیچ یثیحد یحرف یفقط گفتم اگه مشکل یچیه-

 باشه چشم ...بله ممنونم-

 )کنم یمن باز م:( مولود خانم بلند شد يصدا.زدند فونویخواستم بلند شم که زنگ آ و

 دهیفر:( کنار گوشش بود و به مخاطب پشت خطش گفت لشیموبا یگوش. اومد رونیاز آشپزخونه ب وبالفاصله

و بعد ...) باال دیاریب فیبله تشر..........امرتون؟ دییبفرما...م حال شماسال....شما؟...بله؟.......یجون چند لحظه گوش

 )زنم خدافظ فعال یم گجون بعدا زن دهیفر:(هاج و واج به من نگاه کرد یبا صورت

 ه؟یک-
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 دکتر سهند-

 کدومشون؟ !!!! دکتر سهند؟-

 اوشیس....پسره-

 .شدم یم زیآنال,  اشاری یتخصص ينگاهها ریدستهام تو هم مشت شده بود و ز. بلند شدم اریاخت یب

 داره؟ کارینگفت چ-

 مزاحم شده شتریب ییو آشنا یاحوالپرس يگفت برا-

 ...ستین دیبگ...اتاقم رمیپس من م.باشه ..باشه-

 ...آروم باش...گهید ياز مهمونا یلیمهمونه مثل خ هیاونم ..يآشفته شد نقدریشده؟ چرا ا یجون چ وایه..وایه-

از همه از  شتریب. اومد یکه براش خواستگار م يو دست پاچه شدم درست مثل دختر یچرا عصب دمیفهم ینم

 .کرد یجوجه روانشناس کالفه بودم که داشت با نگاهش تاروپودمو کنکاش م هیحضور 

 ..تو آشپزخونه رمیم...آرومم-

 یخودت درو به روش باز کن دیاون مهمون توئه با زمینه عز-

 ...و میبا هم دعوا کرد شیچندساعت پ نیکردم که هم فیتعرمولود جون براتون -

 ....برو درو باز کن...ستیمهم ن-

 .!گفته شد یول..سر کار نرفتم اوشیبه خاطر س دیفهم یم...باهم بودنمونو بگم هیقض اشاری يخواستم جلو ینم

و بعد ) يسکته م داد یلعنت:( لب گفتم ریدستمو رو قلبم گذاشتم و ز. زنگ در منو چند متر جابجا کرد يصدا

 هیچ نیبود که لباسم مرتبه ؟ بعدا نگه ا نیخوب بودم ؟اصال مگه مهم بود؟ منظورم ا.انداختم نهیبه آ ینگاه

کامل بود  جمیپک...یاسیشال  هیو  یمشک یو شلوار ل یبلند بادمجون کیتون هی!! يتنت کرد بهیمرد غر يجلو

 .درو باز کردم جانیبا استرس و ه. ش مهم باشه برام؟نظر دیاصال چرا با...انگار

 سالم-

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-

 منم خوبم ممنون..تونیاز احوالپرس یمرس-

 ....یواسه چ-

 تو؟ امیب یکن یتعارفم نم-

 دییبفرما-
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 .تا وارد خونه بشه ستادمیعقب ا و

 دیسهند خوش اومد يسالم آقا-

نشده  یتا االن متوجه دسته گل به اون گندگ( که به دست داشت را به طرف مولود خانم گرفت یگل دسته

 )واال!!!بودم

 قابل شما را نداره-

 دینیبش دییبفرما دییبفرما...میبه زحمت نبود یراض..ممنونم-

 هستم یراسخ اشاری....سهند يسالم آقا-

 .دراز کرد اوشیدستش را به سمت س و

 هستم اوشیمنم س...خوشبختم...برام حرف زده یجون راجع به شما کل وایه....بله بله-

 .را فشردند گریکدیدست  و

 !!!زده باشم یحرف یجز چند کلمه مختصر محض معرف اشاریبه گور آبا اجدادم بخندم اگه راجع به  من

 خانوم؟ وایاز ما ه يکرد فیتعر ایواقعا ؟ چ-

 .يآزار هیما شهیکه هم اوشیلعنت به تو س يوا

و تمام  دیهست يو چقدر تو کارتون جد دیهست یمنضبط ریکه چه سردب:( جواب بدم که خودش گفت خواستم

کلمات و جمله هاش منظور  نیانگار از گفتن ا. زد یو لبخند خاص) گهید يزایهوش و حواستون به کارتونه نه چ

 !اش روزمندانهیبخصوص اون لبخند پهن پ. داشت  یخاص

نگاه به آدما تا تهشون را  هینگفتن که با  رم؟یگ یم یدکترامو تو رشته روانشناس يبه زودنگفتن براتون که -

 خونم؟ یم

 .کردند یم زیدندون ت گهیهمد يسالح برا یهم نشسته بودند و ب يرو در رو! نیامام حس ای

الزم ...ساخت يدکترامنم  دیشناخت دار يشما دکترا...اتفاقا منم دکترا دارم اما تو ساخت و ساز!..چه خوب, نه-

 ...سازم یبخوام سد راه م یبشه واسه هرک

بشن شما رو  داریب دندیعباس آقا خواب...اوشیآقا س دیاومد دیکرد يچه خوب کار:( را گرفت و گفت ونهیم مولود

 ...)شنیخوشحال م ننیبب

:( به من انداخت و بعد رو به مولود گفت يبرداشت و نگاه برنده ا اشاری يرا از رو زشیت يچشمها اوشیس

جون چندسال منت رو سر ما گذاشته بود و خونه  وایبهرحال ه...شدم یمزاحمتون م نایزودتر از ا دیراستش من با
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نبودم که بتونم هواشو  رانیمنم ا اسفانهتنها شدند مت یلیخ امرزشونیبعد فوت مادر خداب...کردن یم یما زندگ

اصرار کردم  یهرچ...هم کردم و ازش غافل شدم يبود البته کم کار ادیومدنم هم مشغله م زبعد ا...داشته باشم

 شیپ شتریب ییآشنا يکه جسارت کردم و برا نهیا..شد یراحت م المیخ دیمنم با...قبول نکرد, که برگرده خونه 

 ...)قدم شدم

 یخودمون مراقبت م يمثل چشمها وایاز ه نجایراحت باشه ما ا التیخ یول....پسرم يکرد يخوب کار یلیخ-

 میکن

 يبود که ناگفته ها نیمهم ا, زنه یچقدر مودبانه و لفظ قلم حرف م اوشیاصال مهم نبود که س..عوض شد رنگم

بود  دهیمولود خانم را شن یلیداستان تخ, شب تولد عباس آقا  يمهمونا هیاو هم مثل بق. رو شد اشاری يمن برا

خونه دارن بهم  واریکردم در و د یحس م. کنه یداره تن و بدنمو سوراخ م اشاری ياحساس کردم نگاهها.....

 واریگچ د دنیخراش يو مولود مثل صدا اوشیس يصدا. شم یدارم خفه م لیوسا نیشن و من ب یم کینزد

 . ستین زیجا شتریدونستم موندن ب یحالم بد بود و م. بلند شدم. انداخت یم نیذهن مشوشم طن يرو

 دیببخش-

 .با عجله بلند شد و دستمو گرفت اوشیخواستم به اتاقم برم که س و

 تو؟ یداغ نقدریشد؟ چرا ا یچ-

و مولود را  اوشیس يصدا. دمیبه سمت اتاقم دو بایو تقر...) ستین يزیچ:( و گفتم دمیکش رونیب يبه تند دستمو

 .دمیشن یم

 داغ بود؟ تب داره؟-

 شده؟ یچ نمیبب رمیمن م...حالش خوب بود که هو؟یچش شد ...داغ بود-

 بذار خودم برم...نه پسرم-

 کنم یمن برم خواهش م دینه اجازه بد-

 باشه-

 ....ادیدونستم دنبالم م یدر را باز گذاشتم م...لبه تخت نشستم یحال یب با

  وایه-

 ...)شمیکم بگذره خوب م هی:( گفتم یفیضع يبه اون انداختم و با صدا ییگذرا نگاه

 .گذاشت میشونیپ يکنارم قرار گرفت و پشت دستشو رو.  دمیقدمهاشو شن يصدا
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 چته تو؟-

 زد؟ یموقع ها هم مهربون حرف نم نیا چرا

 شهیخرج نکن بعدا الزمت م تویمهربون-

 یمعذرت م:( گفت یدو زانو نشست و با مهربون نیزم يروبروم رو. دیم را فهم هیعلت طعنه وکنا انگار

با تعجب ) ندارم يمنظور یشم ول یتلخ م یونگران یاز شدت ناراحت هشیجلوم بدحال م یکی یوقت...خوام

 .سوختیم یچشمهام کم. نگاهش کردم

 شه؟؟ینگران من م یعنی

 ارم؟یبرات ب يخوا یم يزیچ ؟يحاال بهتر-

 .تو شوك حرفش بودم هنوز

 ؟يخوا یم يزیگم چ یم-

 ...امیاالن م...تنهام بذار قهیچند دق....بهترم..نه...نه-

 ه؟یواسه چ یتب ناگهان نیا یگ یدفعه؟ نم هیشد  یچ یگ ینم-

 احتماال سرما خورده باشم..زنم  یآب به صورتم م هیاالن -

 ینه سرماخوردگ هیتب عصب هی یداغ نیا ؟یکن یبچه خر م-

 .قهیفقط چند دق ؟يذار یحاال تنهام م..دونم ینم-

 ....باشه-

دروغ مولود خانم با  يزود همه از ماجرا ای ریجمع کنم؟ د يرو چه جور ییرسوا نیا ایخدا. به سمت در رفت و

جسم  رونیسرد ب يهوا.بلند شدم و پنجره اتاقم را باز کردم.رفت یکس و کار م یمن ب يشدند و آبرو یخبر م

 .و روحم را نوازش داد

 نگران نباش...دونست یتورو م یواقع یزندگ يبود که ماجرا یتنها کس اشاری....جون وایه-

 .به مولود خانم زل زدم یتومن 500گرد در حد سکه  ییو با چشمها برگشتم

قرار بود تو ..بذاره ریخواستم تو روابطت تاث ینم..متاسفم که بهت نگفتم..مونه یمثل پسرمون م اشاریگفتم که -

ر مهربون و پس هیمشاور مورداعتماده هم  هیخاطر که هم  نیبه ا..گفتم  اشاریبه ...گهید یدفتر مجله کار کن

 !نه مثل مشاور مدرسه تون...روانشناس که محرم اسراره هیو البته ...خوب

 دیگفت یبه من م دیبا-
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باور  نیکار کم کم به ا طیخواست تو مح یدلمون م...باور کن به خاطر خودت نگفتم ؟یمنو ببخش یتون یم-

 نیهم..ما شیاومده پ لیادامه تحص يکه برا یدختر موفق هیبلکه  یستیو تنها ن چارهیب وهیزن ب هیکه  یبرس

 فهمم یم-

 ؟يحاال بهتر-

و تاپ  پیبه ت يجور هیپسرا چشونه؟  نیمعلوم هست ا:(بست گفت یپنجره رو م کهیشد و در حال کمینزد مولود

 .لبخند زدم تلخ تر از زهر!) اند یعشق بیانگار دو تا رق دنیپر گهیهمد

ابرو  يِا لهیخوشگلِ مو بلوند چشم ت!که از آسمون افتاده یبهشت يرحو هی....آخه جفتشون عاشق من شدن-

 .!يکمونِ لب ولوچه سرخِ قلوه ا

 يریگ یم نییو خودتو دست پا یزن یبه خودت طعنه م ينجوریا یوقت ادیاصال خوشم نم وایه-

واسه ..به درد تز دکتراش بخورم دیخوبم و شا سیک هیواسه دکتر روانشناستون که من احتماال ..مولود جون-

 ...کنه یم یرو من خال اشویکوتاهم که دق و دل وارید هی, کیگردن بار هیهم که  یکیاون 

 .و از اتاقم خارج شدم!!) اند یعشق بیرق..آره:( دوباره با تمسخر اضافه کردم و

 .شام نشست  زیو پشت م رفتیتعارفات مولود خانم و عباس آقارا پذ ییشد با پررو ینم باورم

 ينهار مفصل تو هی يرو برا واجونیبود که شما و مولود خانم و ه نیا نجایهدفم از اومدن به ا شتریراستش ب-

 دیو دعوت منو قبول کن دیکن یدنبالتون اگه البته بزرگ امیآخر هفته خودم م...خارج از شهر دعوت کنم يالیو هی

نگاه . بگم یمونده بودم چ. کردند یم فیانگار داشتند از من کسب تکل.من ثابت موند يسه نگاهشون رو هر

 .دادیآزارم م شتریکه دعوت نشده بود هم ب یتنها کس اشاریموشکافانه 

رساله  ریدرگ یلیدونم خ یاما م دیآورد یم فیشدم شما هم تشر یخوشحال م یدکتر راسخ يالبته آقا..و-

شما  دیانشاال فارغ که شد...دیفهمم چقدر فشار و استرس دار یم...روزارو گذروندم نیخودم ا.. دیدکتراتون هست

 .دیش یبدهکار م یحساب ینیریش هیبه ما 

 ...انشاال..نطورهیبله هم-

خونه دکتر سهند و  اوشیهمون س اوشیس نیشد ا یباورم نم....بود دهیرا چ اشاریدم  رکانهیمودبانه و ز چقدر

 ..شدم یروبرو م تشیاز شخص دیبعد جد هیبا  دمشید یهر بار که م...استاد دانشگاه گروه عمران باشه

 گه؟یپس قرار آخر هفته مون به جاست د....گهید روقتهید..من با اجازه تون رفع زحمت کنم..خب -

 میمنتظرت هست...باشه پسرم-
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 ...بود يفوق العاده ا ییرایشما هم ممنونم پذمولود خانم از ...ثابت يممنونم آقا-

 یاگه م میدکتر در خدمت باش يآقا:( گفت, داد  یدست م اشاریبا عباس آقا و  کهیجاش بلند شد و در حال از

 ....)برسونمتون ییتا جا نیخوا

 ....هست لهیممنونم وس-

لب  يکه رو يلبخند...) ا اجازهب...گهیمنم مرخص شم د:( بود ؛ رو به حضار کرد و گفت اشارینوبت  حاال

 ....بره دیفهموند که اونم با اشاریبه  یرکیبا ز...کنم ینشست را هرگز فراموش نم اوشیس

********** 

 یشدم و هرچ یپهلو به اون پهلو م نیاز ا یشده بود که هر چ اوشیس ریاخ يمشغول رفتارا نقدریا فکرم

رفت سمت دکمه هاش تا  یگرفته بودم دستم وانگشتام مرتب م مویگوش. برد یخوابم نم, شمردم یگوسفند م

منو از جام  میگوش برهیناگهان و. شدم یم مونیاما هربار پش ؟یچ یعنیرفتاراش  نیبهش اس ام اس بدم که ا

 .نشستم و دکمه را زدم اریاخت یب. پروند

تو شرکت خودم کار . محله سابقتونبه  ایفردا بعد از کالسات ب. یدفتر مجله کار کن يبر ستین یاجیاحت گهید-

 .یخون یعمران م یناسالمت. یکن یم

واقعا  یعنیمن براش مهم شده بود؟  ینوع رفت و امد و زندگ نقدریچرا ا. را خوندم امشیدوبار چندبار پ کباری

تشنه محبت بودم که  نقدریمن ا.لبم نشست يرو يدونم چرا ناخوداگاه لبخند یداشت؟نم ینسبت به من حس

. ومدیخوشم م, دادم یم بهشراجع  یکه تازه تازه داشتم احتماالت یاز توجه مرد موجه يمثل هر دختر

مشت و  ریبود که اگه منو باور کرده بود و از ز یمرد همون کس نیرفت ا ینم ادمی. را بستم شمیامابالفاصله ن

 دكیرا  وهیجا باز کنه و محال بود االن اسم ب میزندگ يوت یتیداد محال بود مهرداد هدا یلگد باباش نجاتم م

خواست و مولود را سر  یبشم و اگه خدا نم ابونیبود که باعث شد آواره خ یرفت همون کس ینم ادمی.بکشم 

 .داشتم یکرد معلوم نبود چه عاقبت یراهم سبز نم

سخاوتمندانه  شنهادیاز پ. داشته باشمکار کنم که آرامش  ییکه جا نهیمهم ا..خونم  یم یچ ستیمهم ن:( نوشتم

 .و براش فرستادم)تون هم ممنون

اونجا و با  امیباشه تو برو دفتر مجله منم م...يد یانجام نم يکار چیسرت نباشه ه يتا زور باال نکهیمثل ا-

 هیامتحانش مجان...رونیکشمت ب یم يزیآبرور
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رم هم  یهم گفتم سر کالساش نم یوقت..کرد یم دمیآبرو تهد دینه با ق ایآره  یگفت یتا م! نکبت یعوض

 :کردم یبدبختم خال یگوش یتمام حرصمو سر صفحه لمس. مجبورم کرد ينجوریهم

 .که تا حاال نکردمو انجام بدم يکار شمینکن و گرنه مجبور م دیمنو تهد....تو خون شما سهنداست يمردم آزار-

 .ا عجله کال را زدمب. بلند شد میچند لحظه نگذشته بود که زنگ گوش هنوز

 شما؟ یکن یکار م یمثال چ-

 تونم صحبت کنم همه خوابن یاالن نم-

 به درك که خوابن-

 ؟یچ یعنیکارا و رفتارا  نیفهمم ا یمن نم-

 ؟یکنیم کاریجواب منو بده مثال چ-

 کنمیم تیشکا لتیقمارباز مست و پات يبالفاصله از تو و اون بابا يمنتظرم تا بازم آزارم بد-

 ...دیبلند خند..دیخند

فقط  يبر ینم ییکَت و کلفت داره که راه به جا يآشنا نقدریبدون ا یول ستیکن برام مهم ن تیاز بابام شکا-

تعهد ازم  هی تاینها...کن  تیبرو از منم شکا....اما من...شهیدشمن به دشمنات اضافه م هیو  یشیمدت عالف م هی

 شهیکارت که بدجور به ضررت تموم م یمونم و تالف یمن م یول...و تمام رنیگ یم

اجازه  ستین خودیب. شدم یخام توجه هاش م واشی واشیمن احمقو بگو که داشتم .بزنم غیخواست ج یم دلم

 يباال میعقل سل هیو اگه  دهیآفر ییایدونسته چه موجود احمق و رو یخدا خودش م..ازدواج دختر دست پدرشه

 .بازه یلبخند خودشو م نیسرش نباشه با اول

چرا دست از سر من  ؟يخوا یم یاز جون من چ:(گفتم دمییسا یهم م يکه از شدت خشم رو ییدندونا نیب از

 يکه برا یهست یهان؟ تو ک میبا هم دار یآخه منو تو چه نسبت ؟ینکنه باورت شده برادر خوندم ؟يدار یبر نم

 یمدت تو خونه شما زندگ هیکه  میط کردبگم منو و مادرم غل یبابا به چه زبون ؟یکن یم فیتکل نییمن تع

مدت مادر معصومم  هیکه  میغلط کرد...میبه هم زد زتویهمه چ یب يکه خلوت تو وبابا میغلط کرد...میکرد

 گهید میستین تونیتو زندگ گهیمن و مادرم که د ؟يخوا یم یچ گهید...هفت خط ریشده بود ملعبه دست اون پ

 )؟يخوا یم یچ ؟یکن یم بمیقیو تع یفتیچرا دنبالم راه م

 ؟یکن یم هیگر...تموم شد؟ ینطق حضرت عال-

 ....کنم هیتونستم گر یکاش م يبه تو چه؟ ا-
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 ....یکنیم هیروز گر هیباالخره ...خب بابا-

 خدافظ مزاحم مردم آزار-

 قطع نکن من هنوز حرفمو نزدم..اُ اُ-

  گه؟ید یبگ يخوا یم یچ-

اصال  زمیهمه چ یبه قول تو ب يبابا يرفت و امدها...با مامانت نداشتم و ندارم يمن اصال مورد.. وایه نیبب-

 من با تو کار دارم....ستیبرام مهم ن

 یداشته باش یتون یم کاریبا من چ ؟يکمونم شد يعاشق چشم شهال و ابرو ؟نکنهيدار کاریبا من چ یلعنت-

 ولم کن...رهیب نمجو هیجورم آبمون تو  چیکه ه میا بهیآخه؟ بابا ما دوتا غر

 ....یزن یوروره جادو حرف م نیاما االن ع يکم حرف بود یلیقبلنا خ-

 دونم یم-

حرفتو ..تورو ندارم يها يمن اعصاب باز...حرفتو بزن ....دونم یم:(و ادامه دادم دمیکش ينفس بلند..شدم  خسته

 .خواست بگم برو کَپه مرگتو بذار اما نگفتم یدلم م...) بزن و برو 

 رمیحرفتو بزن و برو بذار منم برم بم-

 ...دارم تیمن نسبت به تو مسئول وایه..اما-

حرف نزن که من خندم  يجور هیتوروخدا  گه؟ید ياز کجات درآورد نویا ت؟؟؟؟یمسئول:(بزنم غیمونده بود ج کم

 يتو کالنتر یبود وقت آشغال کرد؟ کجا امرزیبابات به زور منو عقد اون خداب یوقت تیمسئول نیکجا بود ا...رهیبگ

 ابونیتو خ یوقت تیمسئول نیکجا بود ا ؟يردو حرف مهران کثافتو باور ک يدیاخاذ دروغگو د هیمنو به چشم 

 )رفتن نداشتم؟ هان؟ جواب بده؟ هان؟ يبرا ییآواره بودم و جا

تو همون  يایم ير یتو فردا دفتر مجله نم...فقط تو ....میبا هم صحبت کن يحضور دیبا...وایبس کن ه-

 ...که یدون یم ابونهیشرکتم تو همون خ..دنبالت امیخودم م..تیخونه قبل ابونیخ

 ....امیجا نم چیمن ه-

 ...نکن يکار هی وایه-

رخ به . ستمیمیوا زیهمه چ يپا يچه جور نیبعد بب نیاز ا اوشیآقا س....دلت خواست بکن یهر غلط-

فقط فقط دلم ...و تماشا کن نیحاال بب....یکن چهیبابات منو باز نیذارم ع ینم.. یکن چهیذارم منو باز ینم..رخت

 .....ت  چارهیب يقدم اشتباه بردار هیخواد  یم
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 ینم میمتوال يزدم و نفسها ینفس نفس م...اوردیتند تند حرف زده بودم که قلب خسته م داشت کم م نقدریا

 .کنم لیذاشت حرفمو تکم

 ؟يخور یحالت خوبه؟ قرصاتو م-

تازه و  يهوا. را قطع کردم و خودمو به پنجره رسوندم یگوش. نمونده بود یاما نفس. زدم به تو چه یداد م دیبا

 ...کنم هیتونستم گر یکاش م..چند قطره اشک داشتم کاشیا...باز کرد یسرد راه نفسم را کم

 ؟یجون خوب وایه-

 ...باز کرد و سرش را آورد داخل یرا به آروم در

 ؟یدخترم خوب وایه-

 ...دیمنو ببخش...کردم دارتونیب..خوبم..بله مولود جون -

 ....االن خوابش برد...کم ناخوش شد هیبازم  یآخر شب..سر عباسم نشسته بودم  يبودم باال داریمن ب زمینه عز-

 نذاشتم عباس آقا هم بخوابه-

 ...تو نبود يحال خودش بود که متوجه صدا ریدرگ نقدریاون ا...نه نه-

 جاها حتما از دستم در رفته یبعض یآروم حرف بزنم ول کردم یسع-

 زمیعز دمیحرفاتو شن یناخواسته بعض....ستیمهم ن-

 ..ندارم يمن با شما حرف نگفته ا...نداره یاشکال-

 ه؟یکارا چ نیمعلوم کرد منظورش از ا...زمیعز-

 داره تیفقط گفت نسبت به من مسئول...نه-

 ؟یتیچه مسئول-

 فهممش یدونم اصال نم ینم-

 میزن یفردا راجع بهش با هم حرف م....االن استراحت کن ..باشه باشه-

 باشه؟ یروان ماریب هینکنه ...ترسم یازش م واشی واشیدارم ...باشه-

 ریشبت به خ..روقتهیحاال بخواب د....دهینه بع..نه-

 ریشب به خ-

*********** 

 رمیم یدارم از استرس م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٣٣٦ 

 .حوصله به مهسا نگاه کردم یب

 چرا آخه؟-

 ...گهید یامتحان کوفت نیواسه ا-

لعنت به ....من....امروز و من میترم داشت انیامتحان م...برق سه فاز ازم رد شد..میوارد کالس نشده بود هنوز

 ...مغزم پاك پاك بود ....من

 هو؟یچت شد -

 راستش اصال درس نخوندم..من اصال ..من ...یچیه یچیه-

 من نیع-

 تو چرا؟-

 ...بکنم يتونم غذا بخورم نه جون دارم کار یحالم بده که نه م نقدریروزا ا نیا-

 شد؟ دهیبه کجا کش تیعروس هیقض یراست...يتو راه دار ین ین هی رهیم ادمیوقتا  یبعض یگ یراست م-

 فقط مونده پول جهازم که اعصاب واسه بابام نذاشته...شدن ادهیپ طونیفعال همه از خر ش-

 یعنیکاراست  نیکال تو هم.. که با من تصادف کرد یمولود خانم همون خانم...ونم کمکت کنمت یمن م..نیبب-

 ...رنیگروه خ هیکنن و  یپول جهاز جور م

 ن؟یریبه گروه خ فتهیکه کارمون ب میبدبخت و محتاج نقدریما ا یعنی يوا-

وامتون  یپولو برات جور کنه و در عوض وقت نیتونم ازش بخوام ا یم...گوش کن حرفم تموم شه ...نه خله-

 دیکن هیدراومد باهاش تسو

 پولو قرض بده به ما؟ نیا تونهیم..واقعا-

 شاالیا شهینود ونه درصد حل م...کنم یزنم شبونه هم خبرت م یمن امشب باهاش حرف م-

 وایفدات بشم ه يوا-

 .يبشو که فعال قورتش داد تین ین يالزم نکرده شما فدا-

 ؟ير یجا مپس ک-

 سر امتحان امینم..نخوندم یچیه-

 ....بهت از صفر بهتره ها دیرس يزیچ يا یبیامداد غ یتقلب هی دیحداقل شا ایب يوا-

 ...امیامروز سر کالسا نم...فعال خدافظ....ستمیاهل تقلب ن یدون ینم-
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 کجا پس؟...وا-

 شب خدافظزنم ام یبهت زنگ م...سرکارم رمیجا مشغول کار شدم م هیگفتم که -

******** 

 اتاقم دیاریب فیچند لحظه تشر ییخانم صدرا-

نگاه , باز سرشو آورده بود تو  مهیدر ن يکه از ال یراسخ اشاریمقابلم بلند کردم و به  یسیمتن انگل ياز رو سرمو

 .بوده یحتما مساله مهم...تونست با تلفن بهم خبر بده  یم. کردم

 بله چشم-

اتاق به  يا شهیاز پشت در ش. مونده رو تموم کردم و از جام بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم یسه خط باق دو

 یصحبت م اشاریبود و با  ستادهیا نهیقفسه کتابها دست به س يکه روبرو دمیرا د اوشیوضوح قامت بلند س

هر  يخودمو برا دیبا...يزیوربود آبر اومدهواقعا  نکهیمثل ا.بعدازظهر بود 5 يحدودا...به ساعتم نگاه کردم. کرد

 .رمیبگ دهیرا ند اوشیکردم س یسع. به در زدم و وارد اتاق شدم  يتقه ا. کردم یآماده م يبرخورد

 بود؟ ي؟ امر یراسخ يبله آقا-

 ییخانم صدرا دینیبش دییبفرما-

 دیخسته نباش..ییسالم مهندس صدرا-

و چشم به دهان ) سالم دکتر سهند:( نشستم گفتم یم اشاری يروبرو کهیبهش نگاه هم نکردم و در حال یحت

 .دوختم اشاری

 دیزودتر بر دیتون یاستثناء م نباریالبته ا...دیببر فیلطفا تشر...اومدند دنبالتون...دکتر سهند با شما کار دارند -

 .گرفته بود حرصم

که منو  دیمدرسه ا ریبنده هستن که اومدن دنبالم؟ مگه شما مد يایآقا اول نیمدرسه است؟ مگه ا نجایمگه ا-

برم و  يو چه جور یکه ک دیریگ یم میمن تصم يبرا یآقا ؟ اصال شما دونفر به چه حق نیدست ا دیسپاریم

 ام؟؟؟یب

 .شده بودند رهیباز به من خ مهیهر دو با دهان ن.از جام بلند شدم ظیغ با

 تنها... نمایدلم خواست برم س دیشا...شماها لینه م...خودم لیاما به م رمیاالن م نیهم نجایباشه من از ا-

جمع  زمویم يرو لیوسا نکهیبزنن بدون ا یکدوم حرف چیمهلت ندادم ه. رونیزدم ب اشاریاز اتاق  تیبا عصبان و

 .رفتم رونیبرداشتم و از دفتر ب مویکنم فقط کوله م و گوش
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. خواد روبروم سبز بشه یو مثل اجل معلق م ستیدست بردار ن اوشیدونستم س یم.رفتمیتمام سرعتم راه م با

چنان زد رو ترمز که احساس ) دربست:( بلند کردم و گفتم  یخال یتاکس نیاول يو دستمو برا ابونیتو خ دمیپر

 .جمع شد, چرخهاش  ریکردم آسفالت ز

 .دمیکش ينفس آسوده ا. دمیرا ند اوشیس نیماش. شدم و با عجله پشت سرمو نگاه کردم سوار

 خانوم؟ دیبر یم فیکجا تشر-

 رفتم؟  یم کجا

 ..منتظرم آدرسو برام بفرستن دیچند لحظه اجازه بد-

 .وقت بخرم یتونستم کم یم ينطوریا

 میدور نش رتونیزحمت تا از مس یپس زودتر ب-

 ..بله چشم-

بود و  زییاواخر پا. شد یم کیکم داشت تار هوا هم کم...نبود اوشیاز س يخبر..به پشت سرم نگاه کردم دوباره

 .غروب زودهنگام

 ياونروز ومدیم یشد؟ ک یم بمیآرامش نص نیا یک یعنی....خواستم یآرامش م...چشمهامو بستم يلحظه ا يبرا

 هم بذارم؟ يراحت و بدون دغدغه چشمهامو رو الیکه با خ

 امامزاده صالح..شیتجر رمیم-

 تومنا 15 شهیدربستش م هیکرا یول...به چشم يا-

 باشه -

 .چشمهامو بستم و

 خانم میدیرس-

 تون هیکرا نمیا دییبفرما...ممنونم-

*********** 

دونم چندتا چشم  ینم..صحن مبارکش يکنار دو تا پله ورود.دونم چند ساعت بود که اونجا نشسته بودم  ینم

, شمع, نمک  يدونم چند تا بسته نذر ینم...دونم چند رکعت نماز حاجت خوندم  ینم...دمیو محتاج د ونیگر

گذاشتم تو حرم پاکش و سبک  مودونم که کوه غصه ها یم نویفقط ا...به طرفم دراز شد يو سبز رینون و پن

بعد از ...کرده بودم بعد از مدتها هیگر...و صورتم بارون زده ست هیچشمهام بارون دمیبه خودم اومدم د یوقت. شدم
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به خاطر ...به خاطر لطفش...صاحب حرم یم نه به خاطر غصه هام به خاطر مهربونکرده بود هیگر..مدتها

 .....شیبزرگ

تو هم .. زمیچند دفعه زنگ خورده عز یدون یم..يجواب بد يخوا یقطع کن نم تویگوش يدخترم حداقل صدا-

 ...ينبود نجایکه اصال ا

 .دیلرز یدستهام م یاز شدت خوشحال.زده اشکهامو پاك کردم ذوق

 حق با شماست...خانوم دیببخش-

 اوشیبار س7زنگ زده بود  اشاریبار  3..به شماره ها نگاه کردم. خواستم صداشو قطع کنم که خودش قطع شد و

 ...به درك..بود اوشیتماس هم از س نیآخر نیهم.اوشیاز س امیتا پ 5و 

از قهر  ادیاَه بدم م.......جواب بده تویگوش هیچ ایبچه باز نیا........جواب بده کارت دارم تویگوش:(رو باز کردم امهایپ

دستم بهت برسه خونت گردن .......جواب بده تویکنم گوش یخواهش م واجونیه........کردن شما دخترا

 ...)گهید ویجواب بده اون لعنت.خودت

 وانهید-

 :را گرفتم اشاری شماره

 یراسخ يسالم آقا-

 ...من بابت رفتار امروزم از شما عذر...شما نگرانتون شدم ییخانوم کجا وایه-

 ...تند رفتم متاسفم یلیخوام خ یمن معذرت م..ستین يازین-

 یم ازهین دیکن یاگه فکر م یول دیدون یشما که مارو قابل نم....داشته یلیحتما دل یول دیکم تند رفت هیبله البته -

 کنم یست بهتون معرفهم ه یاز همکارامو که مشاور قابل یکیتونم 

 کنم یممنونم اگه الزم شد حتما استفاده م-

 د؟ییتونم بپرسم االن کجا یم-

 دیبپرس دیتون ینم..نه-

 ...خداحافظ شما..دیباشه مواظب خودتون باش..میتسل يوا يوا-

 اومد بازش کردم امیپ هی

 موقع شب؟ نیخونه ا يبر يخوا یم يو چه جور..ساعت چنده؟ ده شب یدون یم-
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 ياز کفشدار.و راحت بر گردم خونه رمیدربست بگ یتاکس هیتونستم  یم. بستم و بلند شدم ویحرص گوش با

 اوشیس. بلند شد میزنگ گوش. چادرمو تو سبد چادرا گذاشتم از اونجا خارج شدم نکهیکفشامو گرفتم و بعد از ا

 يسوز سرد. رفتم انهیسمت پا بهرد تماس زدم و . خواستم با حرف زدن با اون حال خوبم خراب شه یبود نم

زرد  یِاما تاکس..چشم گردوندم . شده بود یهم خال یبه اون شلوغ انهیپا یحت. خلوت شده بود ابونایو خ ومدیم

. مزاحمم نشه یتا کس ستادمیاتوبوس ا ستگاهیا ریز. اومدم ابونیخارج شدم و کنار خ انهیاز پا. دمیند یخوشرنگ

کردم نه به سرما فکر کنم نه  یم یدستهامو تو هم جمع کرده بودم و سع. شدند پر از مسافر رد یدو سه تاکس

 ....خلوت يابونایخ

 ...سوار شو-

 .کنم یکم مونده بود قالب ته اوشیس يصدا دنیشن از

 ؟یبمون یمنتظر تاکس يخوا یم یتا ک ؟یچرا معطل-

 کرد؟ یم کاریچ نجایا...خودش بود.با دقت به راننده نگاه کردم  گهیبار د هیرفتم و  نشیسمت ماش به

 ؟يکرد دایاز کجا منو پ-

 .دم یم حیسوار شو برات توض وایه-

 .عجب مطبوع بود نشیماش يگرما. سوار شدم دیترد با

 يچند دفع زنگ زدن جواب نداد..زنگ به مولود خانم بزن  هی-

 از اونا نداشتم یتماس چیمن ه یول-

 حاال زنگ بزن...رو گرفتن گهید يجا هی یحتمااشتباه ستیمهم ن-

 ...شده یخال میباطر..آآ......باشه-

 دینگران نباش میبله با هم هست....ممنون....بله بله...شما دیخوب هست اوشمیسالم س..............زنم یخودم زنگ م-

خونه  گهیساعت د مین...تموم شده  شیشارژ گوش..بله..االن اومدم دنبالش اومده بود امامزاده صالح نیهم یعنی

 ..خدانگهدار..چشم...میا

 ....از کجا -

 ...شناسمیمن تورو از خودت بهتر م وایه-

 واقعا؟-
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 یر موقع عصبدختر داستانت ه يهم که نوشته بود یاون رمان جفنگ يتو...کنم یفکر م نطوریدونم ا ینم...-

 ......یهست ينطوریگفتم حتما خودتم هم..امامزاده صالح رفتیشد م یم

 ...اون داستان جفنگ نبود-

 که؟ يتمومش نکرد..که نصفه مونده نهیمهم ا..یاصال شاهکار ادب-

 نه هنوز-

 ؟یتمومش کن يخوا یم يچه جور-

 داره یچه فرق-

 ..که دختره هم عاشق پسره بشه و تمام نهیقشنگش ا-

 دیشا-

 ؟يکرد هیشده؟ گر یشکل نیچشمات چرا ا-

 ..آره-

 واقعا؟...منو  نیبب-

 ...آره واقعا-

 خب خداروشکر-

 .موضوع خوشحال شده بود نیواقعا به خاطر ا یعنی..تعجب به صورت خوشحالش نگاه کردم با

 ...خوام یازت عذر م شبمید يبابت حرفها-

 کرد؟؟؟ یم یداشت عذرخواه!! الخالق جل

تو شرکت  يایب يخوام ازت خواهش کنم اگه دوست دار یحاال م یول....کردم یم دتیتهد ياونجور دینبا-

 ت ندهیبه خاطر آ..يریگ یم ادی يکار هیاونجا حداقل ...خودم

 ممنونم-

 ...ایب,  یشتو شرکت من هم آرامش داشته با یتون یم يکنم هر وقت فکر کرد یاصرار نم-

 ممنون..باشه-

 ..پسره نیا ایمن تعادل نداشتم  ای...اوردمیشاخ درم داشتم

 یراه انداخت ویباز یکنم که اون کول یازت عذرخواه يامروز اومده بودم دفتر مجله حضور-

 ..رفتمیپذ تویعذرخواه-
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 !رینه بابا نپذ-

 .شد یداشت بدجنس م باز

 خوب شد؟..رفتمیپذ تونُیخوام که عذرخواه یباشه معذرت م-

 يکم حرف بود یلیقبال خ..يزبون دراز شد نقدریبه خوردت دادن که ا یثابت چ يدونم تو خونه آقا یمن نم-

 !يشد یسیانگار دچار دگرد..واال

اما ) م؟؟؟یهم دار یمگه ما باهم شوخ:( خواستم مثل خودش بتوپم بهش که یستم؟؟؟میمگه من دوز شعوریب

 یحالمو جا آورده بود و دلم نم نشیمطبوع ماش يبه موقعش و بخصوص گرما حضور شهیکه مثل هم فیح

 .خواست با اخم وتَخم خرابش کنم

 دن و اعتماد یتو خونه شون عشق به خوردم م-

 یو زنم بش یکن یو تو خونه م زندگ يایرو به خوردت بدم اگه ب زایچ نیتونم هم یمنم م-

 ...شهیزدم رو ترمز که با مغز برم توش یپام بود چنان م ریاگه ترمز ز یعنی

و به صورت آروم و  دمیبه سمتش چرخ اطیبا احت...دمیاشتباه شن دمیندازه شا یگفت؟؟؟ حتما داره دستم م یچ

نفسمو ...پست یعوض..دیخند یداشت م یپوست ریز. که کنار چشمش افتاده بود نگاه کردم يزیر يها نیاون چ

منم سم و :( دادم و گفتم هیتک یصندل یشتدوباره به پ. دستم انداخته بود..احت شدر المیخ....رونیبا صدا دادم ب

 )دم یزهر به خوردت م

 اشتباه گرفته بودما میتصم هیو گرنه  یخوب شد زود گفت-

 .خوابم برد  قهیچند دق دمینفهم.زدم و چشمهامو بستم يلبخند

 میدیرس..بلند شو سرکار خانوم-

-نونممم..خوابم برد؟  یک...ا... 

دوباره درو بستم ...) کم صبر کن هی...بهت بگم يزیچ هیخواستم  یم:( شدم که گفت یم ادهیپ نیاز ماش داشتم

 .شدم رهیبه لباش خ يبا کنجکاو.و نشستم

گرفت کل اتاق مشترك خودش و  میتصم, بابا ...که بمونم رانیکه اومده بودم ا هیمنظورم وقت.. شیچند وقت پ-

گفت خاطرات مادرت  یم...لشویکل وسا نطوریعوض کرد و هم ونشویبده کال دکوراس یاساس رییتغ هیمادرتو 

کردن  داینامه پ هیمادرت  لیون وسایبودن از م يکار زیخدمه مشغول تم یوقت....شهیکنه و دلتنگ م یم تشیاذ

خدمتکاراهم اونو ...اوشیپاکت گذاشته بود و رو پاکت نوشته بود برسه به دست س هیتو  یهول هولک یلیکه خ
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دراورد و به سمت من  یپاکت نیبعد از داشبورد ماش...) ینامه رو بخون نیخوام تو هم ا یم..............دادن به من

 .گرفت

 میزن یبخون بعدا راجع بهش باهم حرف م... ریبگ-

داشتم  یحس خاص. اشک تو چشمام جمع شده بود...که به خط مادرم بود گرفتم  يلرزون نامه ا يدستها با

 ....اورده بودن انگار مامانم بهم اس ام اس زده بود انگار پشت خطم بود غامیپ گهید يایانگار برام از دن

 يچرا زودتر بهم نشون نداد-

 ...نشد-

 ....ممنونم-

 .شدم ادهیپ نیاز ماش و

کن به  ییکم صرفه جو هی ریزرت زرت آبغوره نگ,و حاال که راه آبغوره ت هم باز شده قرصاتو به موقع بخور -

 ...يعز ریشبت به خ...یفتین یخنس

 .ِ آخر جملشو خورد زمینامه بودم که متوجه نشدم عز يتو حال و هوا نقدریا

************ 

 شد پس؟ یچ-

 )مهساجون؟ یچ:( نوشتم عیصفحه اس ام اسم نگاه کردم و سر به

 هیبابا قرار بود بابت پول جهازم ....نره ادتیکه  ردندونتیبذار کنار خم مرتویآلزا يهر شب قبل از خواب قرصا-

 یبکن ییکارا

 .کنم یربع فرصت بده خبرت م هیبه من ....االن نیهم...االن..يوا-

 دنیباز زدم و با شن مهیبه در ن یبه سمت اتاقشون رفتم و ضربه آروم اطیبا احت. دارهیدونستم مولود هنوز ب یم

 . مولود وارد شدم يصدا

گفت  یو صدا دارش م قیعم ينفسها. خوند یسر عباس آقا نشسته بود و قرآن م يبود و باال یاشک چشمهاش

 .شهیم کینزد شیانیپا يکه معلوم بود داره به روزا یدلم جمع شد از اونهمه عشق. دهیخواب هیقیکه دقا

 زم؟یشده عز یچ-

 خواستم باهاتون حرف بزنم یم-

 کرده؟ يکار اوشیشده؟ س يزیچ...بگو-
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 نشه؟ داریعباس آقا ب نجایا..ستیفعال اون مهم ن یعنی..نه-

 میزن یآروم حرف م...نه-

که  يمهسا هم نامه ا الیعجله داشتم هم به خاطر آسوده شدن خ...کردم فیمهسارو براش تعر هیتند تند قض و

 .تختم انداخته بودم و تمام هوشم را به خودش معطوف کرده بود يرو

راحت به دوستت بگو  الیغصه نخور از طرف من با خ...میکن یفردا اول وقت با بچه ها حلش م نیهم..باشه-

 زمیشماره کارت بده که براش بر هیفقط  میرسون یپولو بهش م گهیحله و حداکثر تا دو روز د

 سرعت؟؟؟ نیواقعا؟ به ا یعنی-

 یاوقاتمو به فضول شتریگفتم ب ادتهی..میکار نیمن و هفت هشتا از دوستام هجده ساله که تو ا...زمیآره عز-

و  میکرد یم ییشناسا ازمندویو مردم ن میگشت یخودمون م...بود نیمنظورم هم..گذرونم یکردن تو خونه مردم م

 یداشتن و دستشون به دهنشون م ریخ تکه دس ییدوست و آشنا و اون کسا نیب میافتاد یبعد دوباره دوره م

موند  یم یهم باق یکه اگه پول میحساب باز کرد هی یشد که حت ادیز تمونیحوزه فعال نقدریکم کم ا.... دیرس

 یگحاال بست..میدفترچه قسط هم دار...روزا  نیمعمول ا يبدون بهره ها میداد یو قرض م میکرد یپس انداز م

 ...ودب يطرفمون چه جور طیداشت شرا

 ...بده  یزودتر به عباس آقا سالمت یبده و البته هر چ رتونیخدا خ....خوبه یلیخ-

 د؟یچه خبر؟ با هم بود اوشیاز س....ممنونم-

 ریفعال شب به خ...کنم یم فیحاال فردا براتون تعر..ردمو زده بود و منو رسوند خونه...میبا هم نبود-

 ریشب به خ..زمیباشه عز-

حاال چند ...به مهسا اس ام اس دادم و خبر خوشو بهش رسوندم  عیتخت انداختم و سر يعجله خودمو رو با

معلوم بود  "بخش یبه نام هست"نامه که نوشته بود  ياز همون ابتدا...به دست خط مادرم. برگ نامه روبروم بود

 .دکر یاشو آغاز مجمله نوشته ه نیبا هم شهیهم..خودشه يدست خط و حرفها

 بخش ینام هست به

 )نه؟ ایدونم اصال مجاز هستم پسرم خطابت کنم  ینم(پسرم سالم

گذاشت  ینم ادتیاحتماال مشغله ز يهم بود یوقت ای ينبود ایخواستم باهات حرف بزنم اما  یبود که م مدتها

 !و نه مورد احترامتکه نه از جنس شما بودن  یرا داشته باش ییگپ و گفتگو با آدمها يبرا یفرصت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

اما ، حاال مجبورم که برات ...شدم یم مونیاما پش...ایو بفرستم اون سر دن سمیگرفتم برات نامه بنو میتصم بارها

 .باشم حداقل بعد از من به دستت برسه دواریو ام سمیبنو

مادرتو  يپدرت ماجرا..يدیمادرتو نچش يها یطعم محبت و دل نگرون يادیدونم که مدت ز یم...مادرم هی من

 يترحم نه، از رو يباور کن نه از رو یندارم ول يادیسن و سال ز نکهیبا ا.واقعا متاسف شدم. کرده فیبرام تعر

مادر چمدونتو  هیمثل  یگشت یران و برمیا يومدیهر بار که م. کنم يخواست برات مادر یدلم م میمادر زهیغر

مادر خودم  هیمثل . یکن دایکردم اونور کمتر پ یکه فکر م یالتخشک و تنق يکردم از خشکبار و سبز یپر م

 يتو تو ییمادر شبها به تنها هیمثل . يخورد ینم يبه بهانه ا شهیپختم و تو هم یموردعالقه تو م يغذاها

و هر بار که بر  يتا برگرد دمیکش یم يمادر چشم انتظار هیمثل . شد یمکردم و چشمهام تر  یغربت فکر م

برنامه  يو طور يکرد یسالم مهمونم م هیو به زور  يدید یو مشتاق منو نم ونیگر يچشمها یگشت یم

تو حق !!!..نه خود مادر!! گم مثل مادر یخودم م...متینیاز دوبار نب شتریکه تا وقت رفتنت ب يکرد یم يزیر

 .مادرت بشن کهیتونستن انگشت کوچ ینم چوقتیرنگارنگ بابات ه يزنها. یداشت

تونست  یپناه منم م. هستم که تمام پناهش من بودم یپناه یکه دل نگرون دختر ب یمادرم تا بدونمن  گفتم

که قول محافظت و  دیبه سرانجام رس یداشتن من فقط وقت يپدرت برا يسماجت ها. پدرت باشه، اما نبود

خدارو  یگفتم وقت یم دیبود با نایتر از ا يقو مانمیمنم اگه ا.کنه نیشو تضم ندهیکه آ. مراقبت از دخترم را داد

اشتباهو گرفتم و پدرت در  میتصم نیمن در حق دخترم ظلم کردم و ا. ندارم ينامرد چیه نیبه تضم يازیدارم ن

دلشو زده بودم مثل تمام اون ..دیمنو ند گهیچشم تنوع طلب بابات د نکهیاوضاع خوب بود تا ا لیاوا. حق من

 یکه سرم را روش م یتختخواب نیا. تلف پاشون تو خونتون باز شده بودمخ نیکه قبل از من به عناو ییزنها

 .دونستم ینم نویحرمت بود و من ا یگذاشتم ب

هم رنگ  کباری یکه حت ییچشمها...گه یبهم م بتیصاف و نج يچشمها نویا. یستیدونم تو مثل پدرت ن یم

 . ما گرم نشد يدرمون کنه اما برا دل سرد ما رو شیتونست با گرم یکه م ییچشمها. محبت به خودش نگرفت

زودتر از موعدش شروع  یلیدونم که خزان عمرم خ یم...اما حاال...اما...نه دخترمو يدینه منو د چوقتیه تو

با تمام وجودم  شهیکه باعث م يزیبرام نمونده و تنها چ يادیدونم که وقت ز یو خوب م مارمیب هیمدت.شده

کنه عاقبت  یکه فکر م يزیچ نیبه اول شهیکه مادر م يزن از لحظه ا هی... دخترمه رمیبم رتریمقاومت کنم تا د

را  يمادر یو دلبندش طعم ب رهیکه مبادا بم نهیا ارهیاشک به چشماش م شهیکه هم يزیو چ. فرزندشه 
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 یواقع يعنابه م دوارمیام...يتو مرد..نه مادر یتو نه زن هست...دنیاشک را چش نیهمه مادرا طعم شور ا...بچشه

 !یباش ردمادر م کیمثل ..یکلمه مرد باش

و  شناسمیرو نم یاز تو کس ریغ یعنی...مردونه ت يبه شونه ها...ام را بسپارم به تو یخوام تمام دل نگرون یم

رو نابود  وایکه پدرت بعد از من ه دونمیاما م هیخواسته نامعقول....بسپارم به دستش گرگوشمویندارم که بخوام ج

سپارم که تو  یم ییاول از همه اونو به خدا...دارمن یپناه چیاز خدا ه ریغ...ترسم  یم...ترسم یم....کنه یم

که بتونم دخترمو به تو  دوارمیامــــــ یعنی....را رقم زد و بعد هم به تو يمادر یو ب يپدر یب رشیتقد

 یهمه درد و دلهاش باش يش شنواکه گو ،یکه محافظش باش ،یکه پناهش باش...یکه مراقبش باش...بسپارم

خوش و  يروزا قی،که رف یباش هاشییسنگ صبور غصه هاش و تنها ی،که گاه یش،که مشاور و راهنماش با

بشه  بشینص یبخت اله هیکه  یتا وقت...و همه جا کنارش شهیهم یخوام باش یم... یسختش باش يهمدل روزا

 ...نکنه یچشماشو اشک شیزندگ کیمواظب باش شر..پشتش باش...اون موقع هم باش... رهیبگ یو سروسامون

که  یدونستیخودت نم يخواهر قیرو ال واینه تنها ه چوقتیدونم تو ه یکن چون م يگم براش برادر ینم

خوام که  یفقط م...فرشته ست  هی وایاما ه یدونست یهم خونه بودن با خودت و پدرت هم نم قیاصال ال

 . چشمهامو ببندم  يتر دهآسو الیخوام با خ یم....یمراقب و دلسوزش باش یاز دور ول یحت یکنارش باش...یاشب

 ياون چشمها چوقتیمواظب باش ه يو قبول کرد ياگه مرد بود یول یخواسته مو قبول نکن یتونیم اوشیس

 .روزگار و آدمهاش ، کدر نشه متیشفاف از نامال يقهوه ا

 یعل ای

 92بهار  وایه مادر

حال اون ...دمیفهم یم..خفه اما از ته دل....سرمو تو بالش فرو کردم و هق زدم...صورتم غرق اشک بود تمام

عباس آقا بود  یپدرم بود مثل دل نگرون يها یهاش مثل دل نگرون یدل نگرون...دمیفهم یمادرم را م يروزا

 دمیفهم یم...کرد یخودش فکر م ازبعد  ییهابه تن...شد یم یکرد و چشماش اشک یبه زنش نگاه م رهیخ یوقت

غده  هیبود و بغضم مثل  يوقفه جار یاشکم ب...دمیفهم یم...و عاقبت بازمانده اش را  ییترس مسافر از تنها

که چقدر دلم  يوا....گذاشت چشمه اشکهام خشک شه یرفت و نم ینم نییپا. را بسته بود میبزرگ راه گلو

مادر شدن داشتند و همون عده هم عمر  تیعده قابل هیزنها فقط  نیکاش از ب يا..مادرم تنگ شده بود يبرا

 . دیچش یرا نم يمادر یطعم وحشتناك ب یکس چیه ينطوریداشتند ا يابد

 .مونه یاز ازل تا ابد زنده بمونه اونکه اسمش مادر م بگذار
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************* 

 ....جون وایه....جون وایه-

 بله؟-

 .... گهیبلند شو د-

 .کرد یچشمهام درد م. نشستم خیس

  ؟يبر يخوا یسرکار نم ؟يدرس و دانشگاه ندار...بلند شو -

 ساعت چنده مگه؟-

 ....خوشگلتو باز کن و نگاه کن ياون چشمها-

 تونم ینم-

 ؟یچ یعنی-

 ...از بس...از بس ..ورم کرده..درد داره یعنی-

 )زم؟یعز يکرد هیگر:( گفت اطیشد و با احت کیکه بهم نزد دمیفهم

 ...ادیز یلیخ...آره-

 .دیمرا در آغوش کش ناگهان

تو  يزیبر یستیمجبور ن گهید...برات خوشحالم یلیخ....دیچشمه ها جوش نیخداروشکر که باالخره ا..خداروشکر-

 اون دل کوچولو

 ...ستایدلم کوچولو ن نمیهمچ-

بعد هم اگه ...چشمات باز شد دیابلند شو آروم آروم برو دست وروتو بشور ش:(از آغوشش جدا کرد و گفت منو

 )ولرم برات ماساژ بدم ییوقت شد با چا

 ؟ییچا-

آخر سر ...بد رنگتو هم جواب بده یآهان اون گوش.....حاال بلند شو تنبل خانوم بعدا سر نحوه درمان چونه بزن-

 بود  یصباناز بس ع..خودشو نگه داشت منو پشت تلفن لت و پار نکرد  یلیخ....مجبور شد زنگ بزنه خونه

 شما؟ یگ یم ویک-

 اوشتیس-

 اوشــــَــــم؟یس-
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 ... گهیآره د-

 مولود جون شما چرا؟-

 نتتینب افهیق نیچشات باز شه و با ا دیحاال زودتر برو دست و روتو بشور تا شا-

 .چشمهامو باز کرده بودم  يبه زور ال...رفتم که پاهام خشک شد یم ییبه سمت دستشو داشتم

 ؟یچ-

 ... يدیآره همون که شن-

 نجا؟یا ادیداره م یکله صبح یعنی-

 یپسره مشکوك م نیچون ا!  اوشـــــــتیس گمیم نیدوما واسه هم....ظهره کیو نزد ستیاوال کله صبح ن-

 .هست شیزیچ هیزنه، 

 يه وقت کردچندتا برگه هست اگ زیکنار تختم، رو م....ستیخبرا ن نیمولود جون ا:( زدم و گفتم يزور لبخند به

آقا هورمون .....به من نشون داده شبیتازه د...دست خط مادرمه....یفهم یم اوشویس يکارا لیاونارو بخون دل

 )زده باال تشیاحساس مسئول

عباسم هم امروز رفته ...زهیم يبه صورتت بزن صبحانه ت هم رو یآب هیخونم تو هم برو  یم رمیباشه االن م-

 یراست یول.....کرده یم هیدونست تنبل خانوم تا صبح داشته گر ینم...ير یکرد تو هم صبح م یدفتر فکر م

 گه؟ید يزده باال نه جا تشیفقط هورمون مسئول ی، مطمئن وایه

 .....دیچسب یم هیبعد از اون همه گر..دمیخند

 عباس آقا خوب بودن؟-

 ....یخواد رد گم کن یتو هم نم....بله-

******* 

 ...زمیسالم عز-

 ادمی...آره...یموقع خداحافظ شبید..بودم دهیانگار قبال هم شن دم؟یشن یچ! حضرت تعجب ای...تو گلوم دیپر لقمه

 ...اومد

 ..جنبه یبابا ب یخفه نش-

 ...لقمه فرو رفت...دمیم کوب نهیمشت به س با

 نییبخور تا بره پا تییقلپ از اون چا هی-
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 رفت-

 رفت؟ یچ-

 لقمه هه-

 نوش جونت-

 .نشست میو روبرو دیکش رونیمقابلمو ب یصندل

 ؟يسالمتو مثل لقمه ت قورت داد کیعل-

 .کردم یخودمو جمع وجور م دیبا.....) سالم:( گفتم دستپاچه

 د؟ینداشت...یامروز مگه دانشگاه نداشت ؟یکن یم کاریچ نجایا یکله صبح-

 .تو جلد دختر مودب رفتمیدوباره م دیبا...افتاد استادمه ادمی

 ؟يمگه با من کالس ندار...ياگه من کالس دارم تو هم دار-

 ....گفتم که اون واحدا رو حذ-

 ...کله شو بکنم بزنم سردر دانشگاه گهیم طونهیش...اینگفت یگفت گهیبار د هی وایه-

 گه؟ یم یچ گهید طونهیش-

 پف کرده ش بکن يماچ از اون چشما هی گهیم-

 !!!!!!که صحبتش بود ، پونزده برابر شد ییچشمها همون

 ....نگو نه....يجنبه ا یب گمیم-

 .کدام چیه:ج  نهیگز ایهردو؟  ایبودم؟  دیبد دیند ایجنبه بودم؟  یگفت ب یراست م..تکون دادم  نیبه طرف سرمو

 ؟ينامه مادرتو خوند-

 معلومه که خوندم-

 ؟يکرد هیگر نقدریا نیواسه هم-

 .کردم هیدلم واست تنگ شده بود گر يه فکر کردنکن... گهیمعلومه د-

 ...شیآخ. اون گرد شد يچشمها نباریا

 ....گهید يجنبه ا یب-

 !شیآخ....به اون درررررر نیا

 ....یستیزبون ن یاون دختر ساکت و ب گهید....يواقعا عوض شد-
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 شدم یعوض م دیبا-

 چرا اونوقت؟-

دادم ،  یزدم جسارت به خرج م یکردم حرف م یاز خودم از حقم دفاع م ستادمویا یراست م دیجاها با یلیخ-

 ....به باد داد مویترسهام زندگ...موقع منو داغون کرد یب يسکوتها....ضربه خوردم...اما نکردم

 ....کرد یرا نگاه م شیپا یکرد انگار داشت برنامه کارشناس ینگاهم م متفکرانه

 کیها شب ،شبکه  کشنبهی-

 تکون داد يسر متعجب

 ک؟یشبکه  یچ-

 ؟یکله صبح دیکن یم کاریچ نجایاستاد گرانقدر ا دینگفت....بابا یچیه -

 ؟يایبه نظر سرحال م-

با دست خط مادرم خونده  ينامه ا...کرده بودم هیگر ریبعد از مدتها دل س..گفت سرحال بودم یم راست

 .معلوم بود که سرحال بودم....تر شده بود ریپذ هیبه نظرم توج اوشیس يکارا...بودم

 ...تو پرم یبزن شهیمثل هم يخوا یآره البته اگه نم-

 ...امروز زنگ زدم کل کالسامو کنسل کردم...نه-

 !!بچه ها چقدر ذوق زده بشن-

 ....ییجا هی میدنبالت بر نجایاومدم ا...دونم یبله م-

 برم سرکار دیکجا مثال؟ من با-

 !...مسخره رو ول کن اون کار -

 ..شماها که دیذار ینم...قرار شده برم سرکار ، دو روزم پشت سر هم نرفتم سرکار یاز وقت ؟یچ یعنی-

 سر کار؟ يریم ياصال دار یچ يخب برا-

 هی دیمن کجا رفته؟ با يایبازه ح يزیدر د...خوابم  یخورم و م یخونه م نیدارم مفت مفت تو ا ؟یچ یعنی-

 نه؟ ایداشته باشم  يدرامد

 شهیکارا داره تموم م بایتقر..میریگ یم تیتموم حق و حقوقتو از خونواده هدا یکم صبر کن هی-

 خوام یاونو نم....اون آش..اون  يقرون از پوال هیمن قبال هم گفتم -

 توام؟ يعالف کارا یپس من الک-
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 ...دیخرج کن دیو هر جور دوست دار دیریسهمم را بگ... نه-

 !!چرا تعادل نداشتم؟...دادم یجمع مخاطب قرارش م ریداشتم با ضم باز

 کارت دارم ییجا هی میبر میبلند شو زودتر حاضر ش...یخواد بهش فکر کن یحاال نم....باشه-

 ؟یزن یحرف م ينجوریچرا ا ؟یچ یعنی!!!! ،يکار هی ،ییجا هی-

 گه؟ید يایب یتون یم يا قهیده دق...منتظرتم  نیتو ماش رونیمن ب وایه-

 ... گهید دیخورد یلقمه م هیپسرم شما هم -

شده خانم ثابت؟  يزیچ.....ممنو..نه:( به سمت مولود که تازه وارد آشپزخونه شده بود برگشت و گفت اوشیس

نه :( و گفت دیکش سشیخ يپلکها يرو یدست عیشد سر اوشیمولود متوجه منظور س) ثابت خوبن؟ يآقا

 ...)ته دفترعباس منم خوبه رف..ستین يزیچ...پسرم

 ...انگار دیکرد هیآخه گر-

 ستین يزینه چ-

 .نامه رو خونده بود  مولود

 .تکون داد و بلند شد يمعلوم بود قانع نشده ، از سر ِ ادب سر نکهیا با

 با اجازه مولود خانم...منتظرتم نیتو ماش وایه...-

 ...مامانت اشکمو دراوردا نیا وایه-

 .لبخند زدم فقط

 .نشست اوشیس یقبل يدرست جا روبروم

 ...یعنیحاال -

نباشه که فکر کنم به خاطر خواسته مادرم  يجور هیکنه  یکنم هر جور رفتار م یفقط خدا خدا م...دونم ینم-

 ...کنه یم ینیمنتش رو سرم سنگ ایکنه  یداره بهم ترحم م ای

 ... یول....بگم واال یچ-

 ؟یچ یول-

 ...رونایزود باش برو منتظرته ب یچیه-

*********** 

 فصل ما-آخر فصل
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 »اوشیس«

بهش وقت اضافه  قهیحداقل چهل و پنج دق دیحاضر شو با يا قهیده دق یگیخانوم م هیبه  یدونستم وقت یم

روحمو  يرا که نه کل فضا نمیماش يفضا یقیموس نیغمگ ينوا. حوصله سرمو رو فرمون گذاشتم یب. يبد

 . اصال امروز سرحال نبودم وایبر خالف ه.اشغال کرده بود

 کن شبو مثل من دایپ.....

 واسه عاشق شدن يا گوشه

 یکن اگه عاشق هیگر

 شنیگم م یگاه عاشقا

 یرازق يکن پا هیگر

 نسترن يکن پا هیگر

  يکه شکسته ا ییتو نیا

 .......ياگه خسته ا ییتو نیا

 »»ییکاشعر عبدالجبارکا.. نیفرزاد فرز يکن با صدا هیاز آهنگ گر یقسمت««

 دهیساده پوش شهیمثل هم. آهنگو کم کردم يصدا. بسته شدن در باعث شد سرمو از رو فرمون بردارم يصدا

 شهیچرا هم...ساده بود يادیز...ساده بود...طرحدار رهیشال ت هیو  یذغال یو شلوار ل ينوك مداد يمانتو هی. بود

 هنوز عزادار مادرش بود؟  یعنیکرد؟  یتنش م رهیت

 دیمعطل شد دیببخش-

بودم و خودم خبر  يعقده ا نقدریا یعنی...چقدر خوشم اومد...کرد یم یبار بود که ازم عذرخواه نیاول انگار

 نداشتم؟؟؟؟

 !)چه وقت شناس:( پخشو کم کردم و گفتم يصدا

که  یسادگ نهمهیا! معلوم بود.....استارت زدم و از گوشه چشم نگاش کردم. حاضر شده بود يا قهیده دق واقعا

 هیبا  یوقت ستیدختر مهم ن نیواسه ا یعنی!!!! نیهم..رژ کمرنگ زده بود هیبه زور ..خواست ینم يادیوقت ز

 ...نهیهم....ستیواسش مهم ن دحتما اون مر شه؟؟یمگه م اد؟؟؟یخوشگل تر به نظر ب رهیم رونیمرد ب

 ؟یکله صبح میبر میخوا یکجا م-

 !!!بگه کله صبحه یهم داشت ه ياصرار چه
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 !!!قهیو سه دق ستیو ب ازدهی نیحاج خانوم ساعتو بب-

بهم  نیجواب آتش هیکرد تا  یانگار داشت فکر م..خواست ینگام کرد انگار دلش کل کل کردن م يجور هی

نامه با  هی...کنه هیتونسته بود بعد از چند ماه گر....کوك بود فشیامروزم که ک...گهیبود د نروزهایا يوایه...بده

وجود داشت که برام مهم  یاصال کس همگ...اونم من...براش خوشحال بودم...رش رو خونده بوددست خط ماد

تمام کنارم  یکه با سادگ یموجود صدوهفتاد سانت نیهم..وجود داشت  یول...باشه و براش خوشحال باشم؟

 ....نشسته بود

 ...امایطالقان مالقان نم يالیم الیمن و...م؟یبر میخوا یکجا م یحاج آقا نگفت-

 دعوت نکرده الیو ویهم جنابال یکس رینگ لیخودتو تحو نقدریا-

 ستم؟یمن دعوت ن یعنی..گهیقرار آخر هفته کنسله د یعنیپس -

بودن با من  نقدریا یعنیگرفتم؟  یاگه دعوتمو پس م شدیخوشحال م یعنی..چشماش برق داشت...کردم نگاش

 کرد؟ یم تشیاذ

 ...سرجاشهاون قرار ...نه منظورم اون نبود-

را  شهیش. داد هیتک یصندل یافتاد و به پشت نییبشه ، شونه هاش پا یکه خال یمثل بادکنک... دیکش يبلند نفس

 ....اما نبودم..کردم سرحال باشم  یم یسع....داشتم اجیمنم به هوا احت! یچه فکر خوب.داد نییپا یکم

 سردتون نشه؟-

 ...نباشه ایداشت که به فکرم باشه  یتیبود؟اصال چه اهم نیسوال روت هی ایبه فکرم بود  یعنی

 ...نه -

 م؟یریکجا م دیگ ینم-

 کم هیصبر کن  ياومد ایمگه هفت ماهه به دن-

 !!!دنیحرص دادن چ انیبراساس جر شونویسهندا آناتوم نیاصال ا-

 !!سوال ریبرد ز ینه کل نسلو م ایگفت آره  یتا م ره،یخ دختره

 نکارویخواست نگاهشو بخونم ا یهر وقت نم...کنهینگاه م رونویو وانمود کرد داره ب شهیه شچسبونده بود ب سرشو

 .کردیم

 شده؟ یچ-

 مثال؟ یچ-
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 ؟یکنیفکر م یبه چ يدار-

 ...دونم ینم... نکهیبه ا-

 .از اخالق خوشش سوء استفاده کنم و ازش حرف بکشم شدیامروزو نرم بود م هی

 ؟یکن یبه نامه مامانت فکر م-

بعد . دمیبه سمتش چرخ. ستادمیکنار زدم و ا عیسر....خواست حرف بزنه یم.نگاهش نم دار بود .دیطرفم چرخ به

 شویاشک يچشمها گهیکرد ، د یم هیخورد و گر یبابام کتک م يدست و پا ریکه به جرم نکرده ز ياز اون بار

 ...روزها بود نیناب ا ياز اون صحنه ها.بودم دهیند

 از من بکنه نه؟ یدرخواست نیمامانت همچ یدوست نداشت-

 .درست به هدف زده بودم انگار

 نهیهم...شما دیگ یدرست م....گردم که بفهمم چرا دلخورم یجمله م هی ایلغت  هیدنبال  شبیاز د...قایدق-

 !!تم؟یحس مسئول...دختر توجه کنم هیبغض دار  يبه صدا دیچرا با را؟؟یگ...بود رایگ یلیبغض دارش خ يصدا

 ...دیببخش...وسط مطرح شد نیهم ا یدرخواست الک هی ومدیکم از ما بدتون م-

 ... هیدونستم دنباله حرفاش چ یم

 دیقبول کن دیستیمجبور ن-

 .گفت یم دیبا نویهم قایدق

 ؟يکرد یقبول نم يمن بود يتو اگه جا-

 ...رو تروخشک کنم بهیزن غر هیبه من چه بخوام بچه ..کردم یاصال قبول نم..نه-

 .شد یزبونشم داشت تلخ م! سخت بود و برنده. انگار بر خالف تصورم امروز اصال نرم نبود نه

 تیباشه که درستو با موفق نیخوام حواسم به ا یم تشینها...که بخوام ترو خشکت کنم يا رخوارهیمگه تو ش-

 ....نیکنم هم دایشوهر خوب برات پ هیو  یتموم کن

رنگش راه  یب يپلکش رو گونه ها ریخواست اشک ز یچرخوند نم یبه اطراف م سشویو خ براق يچشمها

 .رهیبگ

 کنم؟ دایواست پ يشوهر بد یترس یم یغمباد گرفت یحاال واسه چ-

 ...ستیکرد که ن دایبابات برام پ کهیبدتر از اون-
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زدم تو دنده و . به جا رو نداشتم یِتلخ نیکردن ا نیریحوصله ش گهید...خودم داغون بودم...واقعا تلخ شده بود نه

 .آسفالت جدا کردم ياز رو یغیج يبا صدا نویگاز ماش ادیبا فشار ز

 نداشتم يمنظور-

 يها ینیواسه بدب ایزده بود  شیکه بابام به زندگ یکرد؟ واسه نکبت یم ییاز من دلجو یداشت واسه چ!! العجب

 !هاشو به من نسبت بده یدونست که بدبخت ینم يدر حدبودم که منو  کیکوچ نقدریمن ا ایمن؟بزرگ بود 

اما داشت به ...سوژه بودم که سر به سرش بذارم هیدنبال . از گوشه چشم نگاش کردم.جو رو عوض کنم خواستم

مثل همون ..دمیترس...دادیکه قلبش ارور م ییدرست مثل موقع ها.دمیچرا ترس دمینفهم....دیچیپ یخودش م

لحظه احساس  هی.....شدم یم لبشق یگرفتگ یاوقاتشو خودم باعث و بان شتریشانس بدم بکه از  ینکبت يروزا

 من؟؟؟...کردم از دردش ، دلم جمع شده

  وا؟یچت شد ه-

 ....یبپرس یتون یمهربونترم م-

تکون  نیسرمو به طرف..خواست؟ یم...بخواد یداشت که دلش از من مهربون یلیاصال چه دل...بودم؟ آره نامهربون

 .کردم یم وونهیدادم رسما داشتم خودمو د

 قلبته؟ ؟يدرد دار-

 ....ستین يزیچ...نه-

دخترونه  يدرد نا بهنگام و آشنا هیحدس زدن علت ..دیدزد یبازم داشت نگاهشو از من م...دمیکش یراحت نفس

تحمل  فن؟؟یضعگفت زنها  یم یک....نبود ی، کار سخت شدیرنگ و روشون م یکه باعث گل انداختن صورت ب

 .کار ما مردا که عمرا نبود...خون یدرد و از دست دادن کل هی يهر ماهه 

 ...رم؟یبرات بگ يخور یم يزیچ-

 ....یمرس..نه-

 ....یکن یسرت نباشه حرف گوش نم يآخ که تو تا زور باال!!! ینه مرس-

 .دختر بدم نیکم آهن به خورد ا هیکنم و  دایخوب پ یگرکیج هیتونستم  یم..گاز فشار دادم يرو شتریپاموب

 ....بخورم یچیاالن صبحونه خوردم جا ندارم ه نیتوروخدا من هم-

 ...خواد یجا نم گهیکه د گریج خیس هی-

 ...نداره يا دهیبود مقاومت فا دهیفهم. عجز تکون داد يکه سرشو از رو دمید
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 ...در داشبوردو باز کن -

 خرابه؟....که شهیباز نم-

 !) خرابه..من اَنگ نچسبون نیرو ماش:( طرفش خم شدم تا خودم داشبوردو باز کنم و در همانحال گفتم به

خواست  ینم نکهیا ایدونم از شدت درد بود  ینم. جمع کرده بود یمثل جوجه بارون زده گوشه صندل خودشو

 .ناخواسته به من بخوره

 ....ادیبخور حالت جا ب...مسکنه...ایب-

 پروفنه؟-

 ژلوفنه...نه-

 مگه نه؟..اون که واسه دندون درده-

 )کنه؟ یمگه دندونت درد نم:( زدم به اون راه و گفتم یتصنع خودمو

 الیخ یبخواد نگام کنه،ب نکهیاول بهت زده چشماشو گرد کرد و بعد بدون ا. کردم یداشتم نگاش م یرکیز ریز

قورت بدم؟ اندازه  يچه جور نویبدون آب ا:( لب گفت ریشد و ز رهیبه بسته قرص تو دستش خ. حرفم شد

 نیدارو تا آخر نیمخترع ا:( اضافه کرد یلب ریز دمیکه شن رمیگ یخواستم بگم صبر کن االن آب م) انگشتمه

 )شده حتما مونیدفعه پش هیبسازه ،  افیخواسته ش یلحظه م

به . اوردیناخواسته فکرشو به زبون م یاههنوزم گ.بودم  دهینگاه گرد و متعجبشو بارها د......تکون خورد....دمیترک

 .خندمو گرفتم يزحمت جلو

 رمیگ یاالن برات آب م-

 ممنونم-

 .مظلوم بود قهیرفت و تا چند دق یتو قالبش فرو م دیکش یخجالت م یوقت شهیمثل هم. مظلوم شد بازم

 .گرفتم و دادم بهش یآب معدن يبطر هی يسوپر نیاول از

 ...خورم که ینشه من همشو نم یدهن دیگرفت یم وانمیل هی-

 ..بخور يهر چقدر خورد-

 شتریو به همون اندازه هم اعصابم ب میدیرس یکم کم م...مزخرفات باهاش بحث کنم نینداشتم سر ا حوصله

بودم و مثل  يگاریکاش س. من داغ کرده بودم ایهوا گرم شده بود .باز کردم رهنمویپ ییدکمه باال. شدیخورد م

 ...نمک یدارم تمدد اعصاب م گارمیکردم با پک زدن به س یر مفک ایگاریهمه س
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دختر پنجاه و سه چهار  نیکم آهن به خورد ا هیاول  دنیقبل از رس دیبا..رونیب دمینگه داشتم و پر نویماش عیسر

به خوردش  گرارویکنارش نشسته بودم و به زور ج گریج خیبعد با سه س قهیپنج دق. دادم یبلبل زبون م ییلویک

 ..دادم یم

چرا خودت ...بسه تورو خدا...شهیداره حالم بد م..دوست ندارم گریبابا من اصال ج..تونم ینم گهید دیباور کن-

 یاصرار م نقدریتوش ا یختینکنه سم ر...خودت بخور اگه خوشمزه ست..؟یگ یچرا زور م.. ؟يخورینم

 .........گهیو جون من بسه دتور...باال ارمیاالن م..جا ندارم.... يوا يوا...یکن

 .ربع تمام غر زد اما به خوردش دادم تا دونه آخر هی

 سرسام کردم....يچقدر حرف زد وایه ياه خفم کرد-

منظره خوردن زور .رونیب دمیپر) رو بدم و برگردم خایبرم س:( بزنه گفتم يو تا اومد غر اضافه ا دیکش ینفس

 هینشده  یباد کرده ، لپاش پر بود و هنوز خال یکارتون یماه هیمثل . رفت یچشمام کنار نم ياز جلو شیزورک

 .چپوندم تو دهنش یم گهید کهیت

************ 

 به ما داره؟ یچه ربط نجایآخه ا.......؟ياریمنو ب یخواست یم نجایا.... گه؟یکجاست د نجایا-

زبون دارم به  هیکه  ینیب یم...گم یات مسوال نپرس بذار خودم بر هیثان ستی، جون آبا اجدادت هر ب وایه-

 ...زنم ینترس خودم حرف م...الدیبرج م يدراز

 ....ِ شگاهیآسا نجایآخه ا-

 ......فکر کردم رستورانه..نه بابا-

 .باال انداخت و روشو کرد اونطرف يشونه ا. شماتت نگاهش کردم با

 ....گوشه نگه داشتم هیو  میباغچه سرمازده ش گذشت ونیم از

 شو ادهیپ-

 .شد ادهیپ.نزد یتا تکون خوردن لباش اومد اما حرف..بزنه  یخواست حرف. نگاهم کرد دیترد با

 یتو خودت مچاله نش ينجوریکه ا ياوردیچرا ژاکتتو ن-

 ...داده بودم؟ یزده بودم؟ سوت يحرف بد..نگام کرد که مجبور شدم دوباره تو ذهنم جمله مو مرور کنم يجور هی

 کنه یم تتیاذ شتریحالت سرما ب نیکت منو بنداز رو دوشت با ا ایب... ایب-

 .دمیفهم ینگاهشو نم یمعن. کرد یگرد نگاهم م يکه صاحبش با چشمها ییانداختم رو شونه ها کتمو
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 ؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا هیچ-

و دوش به دوش او  دمیکش ينفس بلند و صدادار) ..ممنونم...یچیه:( تکون داد و مختصر گفت نیبه طرف يسر

 .شدم.... ِ نیمعلول شگاهیآسا يوارد ساختمان مرکز

داشت به خواسته من و زبونِ دراز برج  ایبود  ریفکرش سخت درگ ای یبپرسه ول یبودم هر آن سوال منتظر

 .گذاشت یاحترام م میالدیم

 .تا برگردم نیبش نجایا-

 ....باشه-

به صورتش نگاه  کیر شده بودمو دوباره برگشتم و از نزدکه ازش دو یقدم هیساکت شده بود؟ نقدریا چرا

شده  نیقدمم سنگ. نشست اما نگاهش با من بود یکه من اشاره کرده بودم م يا یصندل يداشت رو....کردم

لخت  يموها....راشیگ يو چشمها دهینگاهم ؟صورت رنگ پر ایتونستم از اون چشمها دل بکنم  یبود که نم

 ....گونه ش افتاده بود يلش روخوشرنگش که از کنار شا

 بله؟-

 ...صداش به خودم اومدم با

 گردم یاالن بر م-

 دهینشن دهیمثل هر بار دو کلمه شن یحوصله و عصب یب...بلندم به سمت اتاق دکتر رفتم يکردم و با قدمها یپوف

 ...میو بعد از کسب اجازه به اتاق شهرزاد رفت میحرف زد

نگاه . بود بایهنوزم مثل گذشته ز شیرنگ و لعاب یبا تمام ب. کنج تختش کنار پنجره کز کرده بود شهیهم مثل

 .فروغشو به من و همراهم دوخته بود یو ب یخال

 سالم شهرزاد-

 ....شهیمثل هم...باال انداخت  يتفاوت شونه ا یب

 حالت خوبه؟-

 . چرخوند وایه ریاز من گرفت و رو صورت متح نگاهشو

 سالم-

 .سالم کرد دیهم با ترد وایه
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 يرو ینیحجم سنگ. انداختم ریسرمو به ز. تفاوت تر از قبل نگاهشو از هر دو مون گرفت و به پنجره زل زد یب

 یتر از قبل بر م يانرژ یتر و ب یخال ومدمیهربار که م...خواستم نفس بکشم یم...م نشسته بود نهیقفسه س

 اشتم مگه؟د يخودآزار.ومدمیاصال چرا م....گشتم

 کم؟ هی يهوا خور میبر يدوست دار....گفت حالت بهتره یدکترت م-

نشون  ينطوریجواب مثبتشو ا شهیهم...نگاه کنه لچرشویمنتظر بودم تا اونم و. افتاد واریکنار د لچریبه و نگاهم

 .نگاهم نکرد یاما حت. داد یم

 آوردم؟ یبرات چ نیبب-

بسته  يبودم همونطور دهیکه هر بار براش خر ییو لباسا لیسمت کمدش رفتم و درشو باز کردم تمام وسا به

 دمشیاز اونا قالب کردم و کش یکیبا حرص پنجه هامو به . تو کمدش مونده بود چیپ لونیشده و نا يبند

 دم؟یخر یاصال چرا م...رونیب

 ...بود اسی زیر يبا گلها دیشال سف هیرا باز کردم  لونشینا

 اد؟یخوشت م نیبب-

نگاهش به سمتم . دمیگونه ش کش يپشت دستمو رو اطیبا احت. تخت نشستم يسمتش رفتم و کنارش رو به

ذاشت مردا  یکه نم يزیکرده بود همون چ ریوسط گلوم گ يزیچ هی...گرفت شیدلم آت...نم دار شد...دیچرخ

 !!کنن هیگر

 .شده بود ،انداختم نیآذ يدیسف يش که حاال با تارها ییطال يموها يرو شالو

 !!يشد یچ نیبب..شهرزاد خانم  ادیچقدر بهت م-

پس چرا من . کرد یم غیازم در شوینگاه خوشگل و عسل شهیمثل هم..پنجره دوخت رونینگاهشو به ب دوباره

 يخودآزار نیزدم و خودمو از ا ینم دشویهنوز نتونسته بودم اون نگاهو فراموش کنم؟ اون نگاهو نخوام؟ چرا ق

 کردم؟  یرها نم

 ...دادم تا صدام نلرزه یتمام قدرتم انگشتامو تو حلقه مشتم فشار م با

 کمهینزد ياز دوستا یول....از شاگردامه یکی ه؟یخانوم ک نیا یدون یم-

برق  ایبود  سیخ..دیدرخش ینگاهش م..نگاه کردم وایبه صورت متعجب و بغ کرده ه...زدم  یزور لبخند م به

 کرده بود؟ هینگاهش بود؟ گر
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نبود محال بود  یاونم اگه استاد اقبال...تو دانشگاه برداشتم  سیچند ساعت حق التدر شیگفته بودم که از ترم پ-

 ....خوام واحد بردارم ینم گهید...خسته کننده بود یلیخ یول...بهم بدن

 .بود ستادهیلش ااو يهنوز سرجا. ...دیچرخ وایدوباره به سمت ه نگاهم

 کترینزد ایب-

 .نمیچشماشو بب کیخواستم از نزد یم

 .تا خودشو به کنار تخت رسوند دیقرن طول کش هی نشیسنگ يقدمها با

 آرزو.. دیام یعنی...هیاسم کرد هی گهیم..واستیخانوم ه نیاسم ا-

 یب..کنه فیخواست کسب تکل یانگار م.دیبه دنبال نگاه من چرخ وایه فینگاه بالتکل...نگاهش هم نکرد یحت

 هیقراره ....شرکت بزرگتر بزنم هیمحله ارزونتر  هیتوو ...خوام دفترو بفروشم یم:(توجه بهش رو به شهرزاد گفتم

 ...) رمیبگواحد آپارتمان جمع و جورم  هیبتونم  دیشا..رمیهم بگ یوام خوب

 .کرد ینگاهمم نم یحتمثل گذشته  شه،یزدم و مثل هم یحرف م خودیهدف و ب یب شهیهم مثل

 منتظر باشم؟ رونیمن ب شهیم-

 يهر دوتا دستش رو...سرشو به سمت در چرخوند...چشمم به حدقه لرزون چشماش افتاد...دیلرز یم صداش

 ...ستادهیدختر با اونهمه درد سرپا ا نیافتاد که ا ادمیتازه ...لعنت به من . دلش بود

 امیاالن م نیبش رونیبرو ب-

 ...زن کنده بشم و فرار کنم نیتونستم از ا یکاش منم م....فرار کرد یمعطل یب

 با من؟ يندار يکار....زنم یبازم بهت سر م-

 دمیپرس یاما بازم م....ده ینم یجواب چوقتیدونستم که ه یم

 ؟يالزم ندار يزیچ ؟يبا من ندار يکار-

..... 

 خداحافظ.....رمیدارم م...به من نگاه کن-

 .دیسرشو کنار کش شهیخم شدم تا صورتش را ببوسم اما مثل هم یموقع خداحافظ شهیهم مثل

************ 
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 يبا انگشتام رو..انگار متوجه حالم بود...تو اون کله خوش تراش پر از سواله اما سکوت کرده بود دونستمیم

نگاه  میکنار يها نهیخواست به آ یدلم نم یحت...کردم یروبرومو نگاه م میگرفته بودم و مستق نگیفرمون ر

 .کنم

 ؟یلیخ ستین ادیسرعتتون ز-

خواستم داد بزنم به توچه .قلبش بود يبند کرده بود و دست چپش رو شهیکنار ش ییباال رهیدستشو به دستگ هی

با ارزش امانت  هیافتاد که دلم خواسته مثل  ادمیدختر تاب مقاومت نداره  نیافتاد قلب ا ادمیاما  ادهیکه سرعتم ز

 ...ازش حفاظت کنم

 ...شهیدستمو مقابلش گرفتم تا با سر نره تو ش...کنار و زدم رو ترمز  دمیهمون سرعت کش با

 ؟؟يببند ویکمربند لعنت نیا یکن یعادت نم-

 !!!  یلعنت....) من که بستم:( گفت مظلومانه

 دیشما کمربندتونو نبست-

 !کنه یازش استفاده م ادیاونم ز... وایمثل ه!..!!لغت بودم نیچقدر عاشق ا!! لعنت!!لعنت بازم

 ...نیتو بش ایب گه؟ید یبرون یتون یم-

سرش  يو مثل اجل معلق در سمت اونو باز کردم و منتظر باال نییپا دمیپر...ندادم فکر کنه مهلت

اخماش ...پشت فرمون دیرد کرد و خودشو کش اطیبا احت یدنده و ترمز دست يبدنشو از رو. نگاهم کرد...ستادمیا

گفت  یاونروز تو محضرم م..دختر هنوز درد داره نیرفته بود که ا ادمیبازم ...شدیخورد و باز م یبه هم گره م

 نیاثر نکرده بود؟اَه اَه ا یاالنم درد داشت؟ پس اون ژلوفن کوفت...سه روزه درد داره؟ یعنیکنه  یدلش درد م

 !!!داشتن يمسخره ا يولوژیزیزنها چه ف

 یم....گفت که راننده ست یهمون مدل فرمون گرفتنش م...الحق که راننده بود...شروع به حرکت کرد آروم

 ....جرعه آرامش کوفت کن هیگفت که فرمونو بسپار دست راننده ش و  یم....گفت که چشماتو ببند و بخواب

 کجا برم؟-

) جا که آروم شم هی:( چشمهامو بستم و آروم گفتم.دادم هیتک یصندل یو کامال به پشت دمیجلو کش یکم خودمو

 )امایمن نم..طالقانه  يالیاگه منظورتون آرامش تو و:( گفت یبا لحن مضطرب یمعطل یب

طالقان حساس شده  ياالیو نینسبت به ا نقدریچرا ا نیا..شدم رهیچشمهامو باز کردم و با تعجب بهش خ عیسر

من؟؟؟ قبلنا به من اعتماد  د؟یترس یخورد ؟ نکنه از من م یوول وول م کشیتو اون کله کوچ يبود؟ چه فکر
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دستم  يرو هوشیچند بار ب... میبودبار تو خونه خودمون با هم تنها  نیداشت اما حاال چرا؟؟؟ تا حاال چند

ه داغون خودم ک....وونهیدختره د... یمل میحرصم گرفته بود در حد ت....حساس شده نقدریپس چرا االن ا....افتاده

 ...رفت رو اعصابم یم ژیغ ژیداشت با حرفاش غ نمیبودم ا

.. ياز دست دادن ندار يبرا يزیهان؟تو که چ ؟یترس یم یاز چ شه؟یم یچ میاصال بر...ه؟یطالقان کدوم کوفت-

 ......و ورود مم هیتازه اوضات چراغ قرمز

 ....شانس آوردم ...شهیکنار و زد رو ترمز که با کله رفتم سمت ش دیبا سرعت کش چنان

 بود سرم بشکنه کینزد وونهید-

داشت زور ...رنگ صورتش حاال قرمز شده بود  یرنگ ب....شد یم ینگاهش پر و خال....دیلرز یداشت م لباش

 .......تونست یانگار نم یزد حرف بزنه ول یم

من بودم که گند  نیبازم ا...ودمگند زده ب...لرزه یکه چهارستون بدنش داره م دمید یاز همونجا هم م...شد ادهیپ

جمعش  دیبا...میشونیرو پ دمیبود از دهنم در اومد؟؟؟؟؟با کف دست محکم کوب یچه حرف نیا...یزده بودم اساس

 یفاصله م نیجونش داشت از ماش یب يدمهابا ق...شدم ادهیبه سرعت پ...کردم یدرستش م دیبا...کردم یم

 ...فقط بره...خواست بره یم....شیدست فیبدون ک...گرفت

 نمیصبر کن بب وایه-

 دمیخورد و تعادلشو از دست داد نفهم چیکنه اما پاش پ شتریکرد سرعتشو ب یسع....ده ینم یتیدونستم اهم یم

 ....کردم یدستام حس م ریلرزش تمام عضالتشو ز...لعنت به من...خودمو بهش رسوندم و گرفتمش يچه جور

  نیتو ماش میبر ایب-

 یوقت.برافروخته ش راه گرفته بود يگونه ها يرو یهق هق چیه یاشکش ب یول....لباش به هم قفل بود زهنو

 ....کردم یفکر م یبه چ تیموقع نیتو ا..تف به من...شد یجذاب تر م یلیبود خ یچشماش بارون

 .... یعصب....خوام یمعذرت م...دم یم حیبرات توض-

که باال  يحال و نه با گند نینه با ا ينطورینه ا...ذاشتم بره ینم...خودشو از بند دستام رها کرد دیتکون شد هی با

 يبرا یحت يکلمه ا ایدونستم با چه جمله  یکردم و نم یاما داشتم عاجزانه رفتنشو تماشا م...آورده بودم

 .آرومش کنم هیچندثان

 توروخدا چند لحظه به حرفام گوش بده وایه-
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نداشت تعادلشو از دست  یراه ادهیپ چیکه ه یکنار اتوبان دمیترس یسست بود که م نقدریقدمهاش ا....رفت یم

با ..کردم و خودمو بهش رسوندم ادیسرعتمو ز... ایلعنت...سرعتشونو کم کردن نیدو تا ماش....ایعوض...فتهیبده و ب

 ادیبا سرعت ز نهایماش....ونه به شونهبودم ش شدرست کنار...ادامه دادن رشونیمن گازشو گرفتن و به مس دنید

 یلیبود که خ یمهم دل..قدم زدن انتخاب کرده بودم يبرا ویخطرناک يمهم نبود که جا...گذشتن یاز کنارم م

 ...ناجور رنجونده بودم

 نداشتم  يباور کن منظور....بدم حیبرات توض ستایچندلحظه وا-

 يگند بود به معنا...تونست پشتش باشه یم یچه منظور مثبت گهید یواضح نیآخه حرف به ا...زدم یم زر

جور آزارم  هیکه خودش بود  یموقع. کنم  یخواست بذاره زندگ یشهرزاد نم یفکر و اعصاب خورد کن...یواقع

 ....ينجوریداد حاال هم ا یم

داغون ...ستیودم ندست خ...شمیو رو م ریرم مالقات شهرزاد کال ز یهر وقت م....بودم یعصب یلیمن امروز خ-

 ...شمیم

 ...خورد  یداشت تلو تلو م شتریسرعت که نداشت ب...از سرعتش يشد نه ذره ا یاز اشکهاش کم م يقطره ا نه

 .....من اومده بودم دنبالت که باهات حرف بزنم که کنارت آروم بشم..توروخدا -

 رم؟یواقعا رفته بودم دنبالش که کنارش آروم بگ ایدهنم در رفت  از

 ساکت شو و تنهام بذار-

 ...کلمه حرف زد کی خداروشکر

 ...تنهات بذارم يدیحرفامو شن نکهیدم بعد از ا یقول م یول...حرف دارم باهات یساکت شو کل ویچ یچ-

 ...خوام برو ینم-

 ....کرد یم غیاز من در نمیا یحت...کرد یو فحش بارم م يور يچندتا در کاش

 باهات حرف دارم-

 ...کشم ینم..بسمه..دمیشن حرفاتو بارها-

قلب کار  نیا گهیبذار چند ماه د:(ش اشاره کرد و گفت نهیبا انگشت به قفسه س....من يرو در رو..ستادیا باالخره

 ایدن...ایدن...تا اون موقع جاتو تنگ نکنم...دم تا یقول م...مامانمو براورده کنم يتا آرزو..کنه تا درسم تموم شه 

 ...) بابات يبرا....تو يبرا... اشیبا همه قشنگ..
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 نیو وحشتناك تر ا...تلخ بود...کوبنده بود....دیلرز یدستام م...حس شده بودم یب...توستم لب از لب باز کنم ینم

 تیمالک میدونستم که حاال داشتم م یاونو متعلق به خودم م یاز ک وام؟یه....نباشه وامیباشه و ه ایبود که دن

؟ از  دمیلرز یچرا داشتم م...کردم  یاستفاده م وایه يکردند، برا یکه مولود و شوهرش،مرتب استفاده م یقشنگ

دستهام مشت شده از دو طرفم  ؟يزییسرد پا يهوا ای کشیو کار نکردن اون قلب کوچ وایترس نبودن ه

زور زدم تا  یواقع يبه معنا...دمزور ز....نداشت وایه سیرو گرفتن از نگاه خ يبرا ینگاهم رمق یحت...بود زونیآو

 ...اما نتونستم...ستیبدون تو قشنگ ن ایکه بگم دن...فقل لبم باز شه

 ......صداتو بشنوم یحت ای نمتیخوام بب ینم چوقتیه...چوقتیه گهید-

 .چشمام زل زد يگوشه شالش اشکاشو پاك کرد و تو با

 یاز خونه ثابتا م...رمیم گهیبار د هیبه روح مادرم قسم ....يایدور و ورم ب يزیو آبرور دیبا تهد ياگه بخوا-

را  مونمیو ا نیبه روح مادرم د یکن دامیاگرم پ...یکن دامیپ گهید یتون ینم....رم  یم...کنم یدرسمو ول م...رم

 ...بکنم مویگبرو بذار زند....کنم یپام و خودمو خالص م ریذارم ز یم

 ستادهیهنوز روبروم ا....کردم یتک تک کلماتشو نوش جان م انهیازپلک زدن داشتم ت یحت یحرکت چیه یب

امروز که بعد از مدتها سرحال بود ،  نیدرست هم....شد ینم یلحظه هم از اشک خال کیصورتش  يپهنا...بود

 هی...من....کم آورده بودم....تونستم درستش کنم یجور نم چیمن خراب کرده بودم و ه...داغونش کرده بودم

حرفاش کم آورده  یدر مقابل تلخ...دختر کم آورده بودم نیا يدر مقابل آتش چشمها!!....به ظاهر مرد...مرد

خواستم سرپا باشم و باهاش حرف  یخورد اما هنوز م یتعادلم داشت به هم م...دیلرز یپاهام داشت م....بودم

بود  کینزد کهیطور دمیلرز...دتو چشمام بو شیو بارون رندههنوز نگاه ب....حرف داشتم یکل...بزنم

 .هوا دور بازوم حلقه شد یکه ب یفیظر يدستها...و...فتمیب

 ....شهیرد م نیماش...مواظب باش-

هنوز حواسش  یتو اوج درد و ناراحت....ستادمیکرد که صاف ا قیتزر میبه رگ و پِ یدوجمله چ نیدونم با هم ینم

 چیکه ه یبه کس...کرده بود مارستانشیب یهاش راه هیها و کناکه بارها با حرف یبه کس...به من...به من بود

 شیو آوارگ یاما در بدبخت میمستق ریغکه اگر چه  یکس....نبود رشیپذ بیو آس کیوقت حواسش به دل کوچ

 .....نبودم چوقتیاما من ه...حواسش به من بود....نقش موثر داشت

بعدش از ...بار به من فرصت بده حرفامو بزنم هیدم فقط  یبه روح مادرت قسمت م....باهات حرف دارم وایه-

 ......شمیگم م تیزندگ
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 یول.. به من چشم دوخته بود نییاز پا....از من کوتاه تر بود یلیهنوز خ شیبا همه قدبلند....کرد ینگاهم م فقط

 .....بودم ریحق شیبودم در مقابل همه بزرگ ریحق..کرد یابرها بهم نگاه م يانگار از باال

 ....قول بده-

 .بود یقدر هم برام کاف نیهم...شکرت ایقولهامو باور داشت؟؟ خدا هنوز

 ..دم یقول م-

با اون همه اهن و تولُپ الل شده ....خورد شدم...عقب نشست...دنبالش رفتم...برگشت نیبه سمت ماش آهسته

 ...سهند اوشیس....من...بودم

******* 

 ینه اشک م. پنجره چسبونده بود شهیسرشو به ش. کرده بودم میصورتش تنظ يمو رو نهی، آ ریطول مس تمام

 !وقت هینفس هم نکشه  دمیترس یم.زد یم ینه حرف ختیر

 ...زود باش..بزن کنار-

 .زد یدهنش گرفته بود و داشت پرپر م يدستشو جلو. تکونم داد صداش

 .......درو باز کرد و آورد باال دمیکنار کش نکهیمحض ا به

کرد به لبه جدول  یاما کمکم را رد م دیلرز یکه م ییشد و با دستها ادهیپ نیاز ماش..سوت کنارش بودم سه

 ...اوردیانگار داشت جگرشو باال م...وحشت کردم...داد و دوباره خم شد و عق زد هیتک

 ه؟یچ...نایا...نایا-

نشسته بودم و وحشت زده به صورت دو زانو کنارش . لرزون و خش گرفته ناآشنا متعلق به من بود يصدا نیا

 .کردم یش نگاه م دهیرنگ پر

 ستین يزیچ...يکه به زور به خوردم داد هییگرایهمون ج-

 ....راحت شد المیخ..مهم نبود...چقدر خنگ و بچه گانه برخورد کرده بودم.نفس حبس شده م رها شد...رفتم وا

 .برداشتم و به دستش دادم یصندل ياز رو ویآب معدن يبطر

 ..بزن سرو صورتت-

 یمرس-

 ینم يمن کار...نه...کنم که در اوج خشمش ازم تشکر کنه يتونستم کار یهنوز م...بود یعال نمیهم! نیهم

 .....ارمیدر ب کشیرو که زدم از دل کوچ ییشد تمام گندا یم یعنی...بخشنده بود یلیاون خ..کردم
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دم و  فیضع کیتمیر يبعد صدا یقیدقا. چشمهاشو بست .داد هیتک یه صندلعقب نشست و سرش را ب دوباره

 ....گفت که خوابش برده یبازدمش م

 ..بود اریهوش...چشمهاشو باز کرد...ستادمیا نکهیمحض ا به

 شو ادهیپ-

 بارش کنم؟ گهیقلمبه د هی دیترس یم...کجاست نجایا دینپرس یحت

 د؟یقولتونو که فراموش نکرد-

مدل  یحت!!ارمیاز دلش درب امویکردم که گندکار یچه ساده فکر م!!! تمام هم و غمش کندن از من بود...رفتم وا

 !تُن صداش یحت! بود بیغر...حرف زدنش دوستانه نبود

 .به زحمت تکون دادم مویتُن کیکردم و سر ِ  یپوف

 ؟يخوا ینم فتویک-

انگار  یداشته باشه ول اجیاحت فشیداخل ک لیبه وساممکنه  شیفعل طیدونستم تو شرا یم...فکر کرد یمدت

 .خودش حواسش نبود

 الزمت شد دیبرات شا ارمیم-

 .رهیبگ فویدستشو دراز کرد تا ک. عقب برداشتم و درو بستم یاز صندل فویک

 ...برات ارمیخودم م...لوئهیشصت ک فتی، اونوقت ک ییلویخودت به زحمت پنجاه و دوسه ک-

خودش  اریکه زبونش به اخت يبا مرد...ده کمتر با من دهن به دهن شه یم حیمشخص بود که ترج. ..نزد یحرف

نشده بود  چوقتیه یعنی...پروا زر زر نکرده بودم یمثل امروز ب چوقتیه...حق داشت..زد ینبود و گزنده حرف م

 !مفتضح باشه نقدریبپره که ا رونیاز دهنم ب یحرف

 ؟ياومد نجایتا حاال ا-

 .تکون داد یبه عالمت نف يسر

 که؟ ستیسردت ن-

 نه-

 ...باصفا تره مینیکنار رودخونه بش ياز تختها یکی يرو ایپس ب-

 م؟یدور شد یلیاز شهر خ -
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دورش  شیبود که از محل امن زندگ ییلومترایدختر تمام حواسش به ک نیکرده بودم که ا کاریچ....به من لعنت

 .کرده بود

 ..قهیدق ستیبه اندازه ب....نه-

 . تکون داد و به سمت رودخونه رفت يحوصله سر یب. حرفم تموم بشه نگذاشت

جاده  یبیسراش يتونست از سنگالخها یم..خداروشکر ...دیپوش یم یکتون شهیمثل هم...کفشهاش نگاه کردم به

 ...بره نییتا رودخونه پا

 مواظب باشا-

 !...فتهیمبادا ب..پاشم رصد کردم ریز يسنگها یواس حتخودمو بهش رسوندم و با وس. نشون نداد یالعمل عکس

 نیهمونجا خوبه بش-

 ....هنوز قرمز بود شینیمثل نوك ب..بهم دوخت شویخال يو چشمها نشست

 منتظرم حرفاتونو بشنوم-

 .....میبخور يزیچ هیصبر کن -

 اشتها ندارم-

 شمیدارم هالك م یمن از گرسنگ یول-

 .کرد رمیاما غافلگ يم بگه به درك که گرسنه امنتظر بود...اشتها نداشتم منم

 !دیقلپ آب هم نخورد هیخوردم اما شما  گریج خیمن از صبح سه س دیحق دار-

 دهیبود و من ند ينطوریهم شهیهم ایبزرگوار شده بود  نقدریامروز ا...خواست داد بزنم یدلم م ایخدا

 !خشک شده م يبه گلو یحت...به من...حواسش به من بود...بودم

 یقلبم بود ،خال يرا که رو ینیکه اون حجم سنگ يکار هی...عکس العمل بود هیفقط ...بلند شدم اریاخت یب

 ....کنه

 ......سفارش بدم يزیچ هیبرم ...امیاالن م-

 رفتم اما دوباره برگشتم یم داشتم

 ؟يخور یم یچ-

 گفتم که اشتها ندارم-

 ...پرورش قزل آالست نیکنن اونطرفو بب یب مکبا یماه شتریب نجایا نیبب...باشه -
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 .تکون داد يسر

 ...پلوهاشم حرف نداره یباقال....هم هست گهید يزایچ-

 چه؟یحتما با ماه-

 !داستانت يوایدرست مثل ه....يمتنفر چهیپلو با ماه یتو از باقال-

سه بار ...مونده باشه ادمیمعلوم بود انتظار نداشت ...کرد یتعجب م یشد وقت یچقدر بانمک م....گرد شد چشماش

 ....خط به خط اون رمانو خونده بودم

 نجوریو از ا یماه هیقل ،یکباب یسرخ کرده ، ماه یکل منوش ماه....پلو نداره یاصال باقال نجایا...کردم یشوخ-

سرده  یفقط ماه....یهست یشق ماهو عا يدوست دار ییایدر يداستانت غذاها يوایتو هم که مثل ه...زاستیچ

 ....حالت نینکنه با ا تیسرد...

 اصال گفتم که من اشتها ندارم........رینخ-

 ...باشه حاال-

کم ازش فاصله  هی دیبا.اما خودم رفتم رنیبگ لیسفارشمو تحو انیتا ب نمیتونستم بش یم...تخت فاصله گرفتم از

 .از همون فاصله چشمم بهش بود.داغون بودم .بود شونیفکرم پر.گرفتم یم

 ؟ دیدار لیهم م یترش ریس-

 همون ماست خوبه...نه-

 ....شهیسرده با ماست خوب نم یجسارته پسرم اما طبع ماه-

 ؟یگ یم نویمتنفرم چرا هر بار هم ریمن از س یدون یحاج ظفر، شما که م-

اونم مثل ...) گم یگُم که واسه اون طفلک معصوم م یواس خاطر تو نم:( گفت شیرازیش نیریاون لهچه ش با

 ..روبروش زل زده بود کیداده بود و به رود خونه بار هیبه دستاش تک....بود وایمن نگاهش به ه

 ش؟یبکُش يمو خوا..جام معلومه رنگ به رو نداره نیاز هم-

رو رصد کرده  وایبا دقت ه نقدریا گهیدنفر  هیچشم و دل پاك ِروبروم  ۀسال 70 رمردیاز حاج ظفر پ ریاگه غ یعنی

 !!کردم یزدم لهش م یبود ، م

 بذار کنارش ریهم س الهیپ هی یباشه حاج-

 گل پسر نیآفر-
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نگاهم افتاده بود دست  اریاخت یدونم از ک ینم....رفت وایتکون دادم و دوباره نگاهم به سمت ه يسر

 یشد؟؟؟ داشت عق م یچ...لحظه خشکم زد هی...کنار تخت افتاد نیزم يرو ایو تقرب دیناگهان از جاش پر...دلم

سالم  گراینکنه اون ج ؟؟؟دختر؟ نیچش شده بود ا...خودمو بهش رسوندم يچه جور دمینفهم...زد دوباره

 .....نبوده؟؟؟ مسموم نشده باشه

 ...دور شونه هاش حلقه کردم دستمو

 .....نمیبلند شو بب-

 .کرد یم هیداشت گر..بلند شد ..دیلرز یم

 ...سردمه-

االن :( بردمش ، گفتم یاون محوطه م ياز اتاقکها یکیبه سمت  کهیو در حال دمشیبه طرف خودم کش شتریب

 .....)یشیاالن گرم م...ایآروم ب....شوندمتیم نجایهوا ا نیتو ا دیمن بود نبا ریتقص...اون اتاقکا گرمن...یشیگرم م

 ....دوشش انداختم ينشوندمش و کت خودمو رو يکنار بخار. روشن بود شیبخار خداروشکر

 ارمیگرم م ییچا هیاالن برات -

 .عجله رفتم و برگشتم با

 ..جمع کرده بود يخودشو کنار بخار يهمونطور هنوز

 شهینباتو بخور حالت بهتر م ییچا نیا ایب-

 .. دیببخش-

 کرد آخه؟؟؟؟ یم یعذرخواه یواسه چ!!!واریخواستم کلمو بکوبم تو د یم یعنی

 يایببخشم؟ گندکار ویببخشم؟؟؟ د چ ویچ:( بهم چفت شده گفتم يو با دندونا رمیحرصمو بگ يجلو نتونستم

نامفهوم نگاهم کرد وچند جرعه ..زنم یجلز و ولز م یبود دارم از چ دهیانگار نفهم) نکن وونهیمنو د وایخودمو ؟؟ه

 ....بست هاشوداد و چشم هیپشت سرش تک واریو بعد سرشو به د دینوش شوییاز چا

 .دادم  هیکه به زحمت دو متر ازش فاصله داشت تک شییروبرو وارید به

رنگ  یلباش ب. بود و صورتشو قاب گرفته بود دهیدو رونیشالش ب ریلخت و خوشرنگش نا منظم از ز يموها

 یگ بود ، گونه نکاشته بود اما هر وقت مش را عمل نکرده بود اما قشن ینیب..دقت کردم شتریبه صورتش ب...بود

و نه  یغزال و نه مژه بلند و مشک يانه چشمه...نداشت يافسانه ا ییبایز......شدیگونه هاش برامده م دیخند

به چشم  نقدریخوشگلتر و خوش آب ورنگتر ، ا ياونهمه دانشجو ونیم یپس چرا حت... يقلوه ا يلبا
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کردم چون دختر زن  یفکر م لیاوا...داشت تینفر جمع 50 يباال یکه گاه ییتو اون کالسا یحت!!!..ومدیم

ندونسته راجع بهش حرف  یجوون گروه عموم ياز استادا یکی یوقت یول ادیبه چشمم م شناسمشیپدرمه و م

اون  ياداوریاالن ..االن ینداشتم ول یاونروز حس خاص...ادیبودم که اون واقعا به چشم م دهیفهم...زده بود

 :داد یمات هم شکنجه م مکل

 که بشه روشون فکر کرد یکن دایپ یتک وتوك دو تا آدم حساب يکل کالسو بگرد-

 ؟ یگیمثال؟کدوم کالسو م يچه فکر-

 ..گهیازدواج د....عمران کالس داشتم ياالن با بچه ها-

 يریاز دانشجوهات زن بگ يخوا یدختر قحط شده که م نقدریا یعنی-

در و  يهمون دخترا...از دانشگاه ای يریزن بگ هیدر و همسا يداره از تو یداره؟ اصال چه فرق یچه اشکال-

 گهیدانشگاه د انیکه م لنیو فک وفام هیهمسا

 ؟ يکرد دایهم پ يحاال مورد...میتسل..باشه بابا-

 ....دونم یراجع بهش نم یچیالبته ه..آره-

 هست حاال؟  یک-

  ؟یشناسیرا م یاسیاستاد ق-

 ِ خودمون؟  یاسیتر قدک-

 ...ده یدرس م اتیهمون که ادب...گمیم ویدانشکده علوم انسان سیرئ...ما یاسینه نه دکتر ق-

 آهان خب؟-

سال آخر عمران  ياز بچه ها یکیبه  میمستق ریدو سه بار که صحبت ازدواجم بود غ..هیمیصم یلیبا من خ-

فقط ...گفت نه مشخصاتشو  ینا مروت نه اسمشو م...داشته اتیگفت ترم گذشته باهاش ادب یم...اشاره کرده بود

 یم داشیخودت پ یباش اهلگفت اگه تو هم  یم..دادم یدخترو از دست نم نیگفت اگه پسر داشتم ا یم

 ...گفت یهمون بود که دکتر م..کردم داشیپ...خالصه..یکن

 !! زیپسره ه...گرفته بود حرصم

و دکتر  یاسیهست که دکتر ق یدختر بدبخت ک نیا نمیبب نیچن يکبر يصغر نقدریا..بابا  يخفم کرد-

 !!چشمشون گرفتتش يریجهانش

 ؟یشناسیرو م ییصدرا وایه-
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 .تو گلوم دیپر یکه دستم بود را خورده بودم حتما م يا ییقلپ از چا هیاگه  یعنی

 ....شاگردته شیشناسیحتما م گهیآره د-

 اون؟-

 .....باره که یبشر نجابت و مالحت از سر و روش م نیا نقدریا یعنی...آره-

 دهینخراش يبا صدا....کردم عضالت بدنم سخت شده یحس م....خشک شده بودم...دمیشن یحرفاشو نم هیبق

 )اون دختر شوهر داره:(کوتاه گفتم ،يا

 ....بود که خشکش بزنه يرینوبت جهانش حاال

 دتشیبا شوهرش ند یاصال تا حاال کس...ستایستش نحلقه د یول ؟یدون یتو از کجا م ؟یکن یم یشوخ-

 !!!زده بود دیهم دختر مردمو د قیدق چه

 ...شناسمیشوهرشم م...هامونه هیاز همسا-

همون ساعت باهاش  ادمهیخوب ...ترك کردم دویدرهم اتاق اسات يبا اخمها...بودم انگار یعصبان...شدم بلند

نشم  عیضا نکهیا يکرد که برا یم رینگاهمو غافلگ نقدریو ا فتادینگاهم بهش م نقدریناخوداگه ا...کالس داشتم

 ...دادم یم ریبهش گ یالک

از ..م اون موقع هم از کوره در رفته بودم»»!!!!..نداشتم  یاون موقع حس خاص««« ,...زدم واسه خودم یم حرف

اون موقع ها هم از ...هم باشه حرص خورده بودم يا گهیشناختم مورد توجه مرد د یکه من م ییوایه نکهیا

خوردم و به  ی، حرص م باشندداشته  دید راشیگ يپسرش رو چشمها يها یکه همکالس نهیبش ییجا نکهیا

 ...کردم یدادم و مرتب جاشو عوض م یم ریگ وایه

 د؟یبگ دیخوا ینم-

بود؟؟؟ دهیمنو د رهیچشمهاشو باز کرده بود و نگاه خ یک 

 و؟یچ-

 ...حرفاتونو-

 ....گم یم میبخور ينهار هیبذار ....آهان-

 .لحظه در اتاقکو زدن و بساط نهارو آوردند نیهم در

 .معذب نشده بودم نقدریدختر ا هی رهیتا حاال از نگاه خ...نشسته بود و به من زل زده بود يهمونطور

 برات پاك کنم؟ تویماه يخوا یم-
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 ...شوکه شدم...زد لبخند

 م؟؟مثل فرزام فاتحِ داستان-

تونستم به بخشش اون  یهنوز م یعنی نیا...کرد یم سهیاول داستانش مقا تیداشت منو با شخص...شکرت ایخدا

 .باشم دواریام

 !!!......آره مثل فاتح-

 .خودم و مشغول پاك کردن شدم  يروبرو دمیکش شویظرف ماه بعد

شد که پسر مردم به  یخجالت سرش م کم هینبود  یاون مثل جنابال...پاك کرد شویماه وایالبته آخرش خود ه-

 ...فتهیزحمت ن

 .نزد فمیلبخند ضع هی یام حت یاما بر خالف تصورم، از مزه پران...دینگاشو دزد. کردم نگاش

فاتح وجود :( دمیرا پرس دمیترس یم دنشیاز پرس لیدل یکردم ب یحس م یتو ذهنم بود و گاه شهیکه هم یسوال

 )داره؟ یخارج

 ....مردم تا جوابشو بدونم یداشتم م...هیچند لحظه چند ثان..کرد نگام

 ...تونست داشته باشه یم-

 به من چه؟؟؟واقعا به من چه؟؟...خب باشه...بود؟ شیتو زندگ یکس یعنی...کردم خی

 ...االن یعنی-

 .... گهینه د-

 ...که  نهیمنظورم ا یعنی-

سهند  ینه مصطف....نه شوهرش...قمیشف قینه مهسا رف...ارهند یرونیداستانم نمود ب يتهایکدوم از شخص چیه-

 میکه تو زندگ ستنین یاون چکدومیاونا ه.... ییایرو يوایاون ه ینه حت....چکدومیه....نه فاتح...سهند اوشینه س

رها  وارویه....شونیداستان من با همه بد ياسهند...داشتم ولم کرد ازیدوستم اون لحظه که ن....وجود دارن

 وایعاشق ه...زد یطعنه نم....زد ینم شیبا حرفاش ن...بود وایمواظب ه شهیبود هم شهیفرزام فاتح هم...نکردن

 ..کنارش بود...شده بود و ازش رونده شده بود بازم بود وایکه محرم ه ییاون لحظه ها یبود حت

منظورش من بودم؟ ...ه باشهداشت یتونست وجود خارج یگفت م یمن بود؟؟؟ فاتح داستانش من بودم؟ م با

خواسته بود که من  یاز ک....طعنه ها رو من زده بودم...زدم یرو من م هیو کنا شیمن بودم؟ ن شیفرزام زندگ

 فرزامش باشم؟؟
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سهند داشت  اوشیس...بار بود که در طول امروز کم آورده بودم نیچندم نیا...مثل دلم دیلرز یداشت م دستام

 ....شکست یم...شد یدختر خورد م هی يبار حرفها ریز

 ...کم بخور هی ایب-

 .نفسم تنگ شده بود. رو مقابلش گذاشتم ظرف

 !رتمونیگاز نگ...شهیم نیاتاق داره سنگ يلحظه درو باز کنم هوا هی شهیم-

 رهیدرو بستم و به او که هنوز داشت خ. سرد حالمو بهتر کرد يهوا انیجر.نکردم گوشه درو باز کردم معطل

 .کرد چشم دوختم یهم منگا

 ؟يخور ینم وا؟چرایه هیچ-

 ندارم لیم-

 بره نییمنم پا يکوچولو بخور بذار از گلو هی-

 ...باشه-

 ...کنه یم يبا نهارش باز شتریحواسم بود که ب.و مشغول شدم دمیکش يبلند نفس

 دستتون درد نکنه خوشمزه بود-

 ادبت منو کشته-

 ...انگار نرمتر شده بود...زد لبخند

 منتظرم-

 منتظرِ؟-

 حرفاتون-

 ... یقبل يدادم به جا هیتک. دمیپاك کردم و کنار کش دستهامو

 ؟ياالن بهتر-

 .دوشش برداشت و کنار گذاشت يتکون داد و کتمو از رو دییبه نشونه تا يسر

 دردت چطوره؟-

 )بهترم:(و گفت دیدزد نگاهشو

فقط من عاشق شرم دخترونه چشماش  ایبودن و شرم نگاه جنس مخالفشونو دوست داشتن،  ينجوریمردا ا همه

 زدم؟ یاز مگوهاش حرف م یبودم وقت
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 کرد؟ یجذبم م وایفقط شرم نگاه ه ایبود  یخواستن نطوریشرم نگاه همه دخترا هم اصال

اما برنامه طور ...مادرم..نامه ش ..رت مثل ماد..باهات حرف بزنم زایچ یلیامروز اومده بودم دنبالت که راجع به خ-

 شیگرفتم برم پ میاز همون موقع که تصم..از صبح...امروز کال خراب بودم یعنی...رفت شیپ يا گهید

 هی یماه دیکنم چرا با یفکر م یگاه..شمیداغون م نطوریزنم هر بارم هم یدفعه بهش سر م هی یماه...شهرزاد

منو به سمتش  يزیچ هیتونم  ینم یول....زده دمویزنم همونطور که اون ق ینم دشویدفعه خودمو آزار بدم چرا ق

 ....مادرم بشم الیخ یتونم ب ینم....مادرشه يعشق هر مرد نیاول...یعنی...عشق من بود نیاول..کشه یم

 مادرتونه؟؟؟-

 بهت نگفته بود؟ يزیمامانت چ..؟یدونست ینم...آره-

 ...ون مردهکردم مادرت یفکر م شهیهم...چوقتیه..نه-

 ...نسبت به پسرش نداره يمهر چیکه ه یزن...منم مرده بود يخواست برا یدلم م...پدرم مرده يآره برا-

 !! یخاطرات لعنت..دیکش یم ریکتفام داشت ت نیب ییجا هی.دمیکش يبلند نفس

رفتم مدرسه  یم یوقت...رفتم مدرسه یتا وقت...بچه که بودم پرستار داشتم...سرم نبود يمادر باال ادمهی یاز وقت-

من ...هیمن خال ینفر هست که جاش تو زندگ هی دمیتازه فهم..اومدن دنبالشون یهام م یو مامان همکالس

 یلبخند مادرمو نم يجا دشیباشسالم و خسته ن چیه چوقتیکلفت که ه لیسب هی..داشتم  یراننده شخص

پرستارا عطوفت  هیمامانم پرستار بود اما هرگز مثل بق..اشمب دهیلبخند مامانمو د ادینم ادمیاصال ...گرفت

بود و به  دهینرس یبهرحال رتبه ش به پزشک.....عشق به فرزند را نداشت  یعنیمهر ، نیتر يفطر یحت..نداشت

مامانم خوشگل بود زود تو ......خواست یمونده بود دلش همسر پزشک م کامناچار پرستار شده بود و حاال که نا

 بیباالخره نص.......کارخونه دار بو هیتک پسر ...بود يبابام لقمه گنده ا..متخصص بود جا باز کرد هیبام که دل با

 لیاوا...عاشق بابام نبود اما پدرم عاشق شهرزاد بود چوقتیمامانم ه...داشتن يادیز یاما تفاوت سن....مامانم شد

پدرم که  ياز دوستا یکیمادرم با  نکهیتا ا...رفتهیم شیآروم پ زیاومدن من ظاهرا همه چ ایتا قبل از به دن یعنی

نداشت چون در همون مدت کوتاه  یتیاون پولدار نبود اما اهم....شهیجوونتر و جذاب تر از پدرم بوده آشنا م یلیخ

م اومد ایبه دن یوقت...کرده بود شکشیپ زشیمختلف به زن عز يمناسبتها بهرو  يادیهم پدرم مال و اموال ز

 ینم داشیپدرم پ...شش ماه تمام به حالت قهر از خونه رفته بود...رو هم نداد هیاول ریبه من همون ش یمادرم حت

 نگهنشد و هر جور بود اونو  یاما پدرم راض...خودش برگشت و گفت قصد داره جدا بشه نکهیتا ا...کرد

شهرزاد طماع بود و به طمع پول ....نه روحش نه جسمش ستیمتعلق به اون ن گهیمادرم د نکهیغافل از ا...داشت
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متوجه  یبابام اتفاق...من تازه دوساله شده بودم  یروز وقت هیباالخره  نکهیتا ا....کنار بابام مونده بود شتریب

مادرم تموم حق و حقوق داشته و ....طالقش داد...شد  ومبابام تم يبرا زیو اونروز بود که همه چ شهیم انتشیخ

 ....منو گذاشت و رفت...پدرم رفت قیاشته شو گرفت و خوش وخرم با رفند

 ...نفس تازه کردم...مکث کردم يلحظه ا.دیکش یم ریبدجور داشت ت پشتم

 د؟یخوب-

 شویکه هنوز تلخ یمرور اون خاطرات تلخ...ادامه دادم..به زور لبخند زدم....شمیخوب م یپرس یتو حالمو م یوقت

 :دامه دادمکردم را ا یمزه مزه م

لنگه  یکیشد ...که بعد از رفتن مادرم عوض شد يپدر...بدون محبت پدر...محبت مادر، بزرگ شدم یمن ب-

خونه مون کاروانسرا شده ....مادرم شروع کرد کینزد ياول از همه از دوستا...اشیپول پرست و ع...شهرزاد

هم بدون توجه به سن کم من و  ارمپرست...شدم بابام يرفتارا یمن تازه شش سالم شده بود که متوجه زشت....بود

اون  زارویچ شتریب...کرد یم قیاز گذشته وجود داشت مثل سم به تنم تزر یتلخ یبچه هر چ هیحساس  اتیروح

 یم یدگیخدمه خودشون در نبود پدرم بهم رس...به پرستار نبود يازین گهیمدرسه رفتم د یوقت...کرده فیبرام تعر

پسر  هیبرعکس ..نشدم  ریرفت اصال افسرده و گوشه گ یخالف اونچه انتظار م رب... شونزده ساله بودم...کردند

که داشتم و  ییها ينبود پدر و آزاد.......و باهوش ركیز....يبدجنس و موذ...فعال اما درسخون بودم شیب

 ردهبار آو دیمنو نترس و جسور و الق ختیر یکه به پام م یو پول فراوون تمیاش تو ترب يدیق یب نطوریهم

 گهیبابام د...بابام افتاد يدست از پا درازتر و به پا...همون موقعها بود که بعد از چهارده سال شهرزاد برگشت..بود

بابام ...دختر فرار کرده بود هیبود و با  دهیپوالشو باال کش قشیرف....نه تنها عاشقش نبود که ازش متنفرم بود

اونم ...گفت مادر منه یم یوقت یبهش نداشتم حت یحس خاص...نهعنوان کلفَت تو خونه مون کار ک قبول کرد به

گذشته شو به دست  تیبود بتونه دوباره موقع دواریاومده بود خونه مون و ام يناچار ياز رو....نداشت یحس

داشت دوباره  شینداشت اما پدرم با همه سخت یمن فرق يبود و نبودش برا...به خاطر من برنگشته بود...ارهیب

پدرم  ياون فقط زن پولها..مادر داشتم اما نداشتم یاز شونزده سالگ....عقدش کرد گهیبار د هیو ....شد یخامش م

شهرزاد  يچشمها يچهارده سال گذشته ش خو گرفته بود جلو يبابام عقدش کرده بود اما با رفتارا....نیبود هم

 یم...دمیفهم یمن بزرگ بودم و م...گفت یهاش م یاشیاز ع یکرد و تو مست یمست م....ونهآورد تو خ یزن م

درست شب  نکهیتا ا...کرد یرفتار م الیخ یبراش مهم نبود ب يزیبابام چ ياز پوال ریسوختم اما شهرزاد که غ

ازش گرفت که نصف  یبابام چنان وکالت لیوک یمست کرده بود با همدست یکه بابام حساب میسالگ 18تولد 
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سه روز بعد خبر تصادف ...و....بعد از گرفتن امضاها مارو ترك کرد ههمون شبون...اموال بابامو ازش گرفت

مغزش  يجد بیکه به سرش خورده بود باعث آس ياز کمر قطع نخاع شده بود و ضربه بد....وحشتناکشو آوردن

 چوقتیکه ه یدفعه به زن هی یدارم ماه یسالگ 18درست از همون ....شده بود یمعلول ذهن هیشده بود مثل 

که بابام به  یتنها لطف...که از بابام کش رفت برگشت به من و بابام ییتمام اون پوال...زنم یسر م دیمنو ند

اما ...ده یم شگاهشویبود که از اون موقع داره خرج آسا نیطرفه کوتاه مدتش در حقش کرد ا کیاحترام عشق 

 .......زنم یکنم و ماهانه بهش سر م یدارم در حقش لطف م یحترام چدونم من به ا ینم

 .انگار نگاهمو خوند.با تعجب نگاش کردم ..به سمتم گرفت یدستمال

 ...دیاشکاتونو پاك کن-

دستمالو گرفتم و به سرعت اشکامو . غرق اشک بود دمیکرده بودم؟من؟؟ با عجله رو صورتم دست کش هیگر

 .پاك کردم

 یرو م یدکتر اقبال....دانشگاه قبول شدم یبخصوص وقت...آشنا شدم یخوب يبه مرور که بزرگتر شدم با آدمها-

 یداشت و نداشت ، اون داشت هرچ یم دیبابام با یهر چ...اون موقع استادم بود..دانشکده سیرئ گهید یشناس

فعال که کم کم  شیپسر ب هی....کرده بود ذبشرفتارش منشش منو ج...داد ادیداد و نداد، اون  یم ادمیبابام  دیبا

تا بتونم بگم با وجود اون گذشته افتضاح و با وجود اون  دیطول کش...گشت یبه راه بر م یدکتر اقبال يبا کمکها

که االن  ینیو شدم ا...خودمو تو درس و کار غرق کردم...دارم ینرمال یهمه کمبود محبت ،نرمالم و زندگ

 ........اما ....اما....هستم

 د؟یخوب-

 !يخوا یباشه که م یپرسه همون یتر وجود نداره اگه اونو که م نیدلنش نیاز ا يجمله ا یعنی

 حسو دارم نیکنم هم یمزخرفاتو مرور م نیهر وقت ا...هیعاد...کنه یکتفام درد م نیکم ب هی-

 قلبتونه؟؟-

 اغراق یووزن دارم البته با کم دو برابر تو قد...یمردما ناسالمت..ستمینترس من مثل تو الجون ن-

 !!!ستیبزرگتر از قلب من ن یلیقلبتون که خ یول-

 !!!زد یحرف م یچقدر صادقانه و کودکانه گاه....گفت یم راست

 ...از قلب من بزرگتره یلیبرعکس، قلب تو خ-

 )حرفاتون تموم شد؟:(نداد و منتظر گفت یتیمن اهم فیبه تعر..هردو ای..حوصله نداشت  ایبود  ریدلگ
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 .یدادم تا تو کنارم باش یتا ابد با مزخرفاتم کشش م شدیهم تموم م اگر

 دم،ید امرزتویبار که تو و مادرخداب نیاول...به زنها بود ياعتماد یعوض نشد ب چوقتیکه در من ه يزیاما چ-

جا ...عقد دائم کرده ویکینهمه سال بابام بعد از او دمیفهم یتعجب کردم وقت...دیدیفکر کردم خدمه جد

نگران بودم و ...دیر یو م دیذار یهفت خطم م يکاله گشاد سر بابا هیزود شما هم  ای ریدونستم د یم..خوردم

زنونه  بیفر هیکرد به چشم  یمادرت هرچه قدر بهم محبت م...کردم یبا شما رفتار م اطیو احت دیبا ترد شهیهم

اون رفت اما تو هنوز مونده ...فکر نکردم نیاز ا ریبودم هم غ ایتا لحظه مرگش که اونور دن یحت...دمید یم

بابام برام مهم ...یکن یو پدرمو سرو ته م يد یدونستم تو راه مادرتو ادامه م یو م يجوون تر بود....يبود

قشه بکشه به غرورمو بر بتونه برامون ن یمثل من کس يخواست با وجود پسر یبود که دلم نم نیمهم ا..نبود

 دمتیو کش يخورد یبابام کتک م يدست و پا ریز یاونروز وقت....دورادور مواظب بودم.....خورد یم

 یم جهینت نیداشتم با خودم به ا..چشمات سوخت  تیمعصوم يلحظه دلم برا هی..لحظه هی يفقط برا....رونیب

تو  يپدرم ماجرا یاما وقت...باشه بکاریفر هیکالهبردار و  هی يتونه چشمها یمعصوم نم يچشمها نیکه ا دمیرس

وسط  نیا يزیچ هی..اما ..اما .باور کردم وچون وچرا دروغش یآماده بود که ب نقدریکرد ذهنم ا فیو مهردادو تعر

 گهید زیچ تمیاما باورم، ترب...کنم یداد که دارم اشتباه م یقلبم مرتب ندا م...قلبم...دمیفهم یبود که خودم هم نم

 الیخ یرفتم که ب یو کلنجار م دمیجنگ یبا خودم م دمتید یکه سر کالسام م یتمام مدت وایه...بود يا

اما چرا؟ ..به سمت کشش داشتم ..کنارت بودم ....دادم یم ریناخوداگاه و آگاه بهت گ...شد یحضورت بشم اما نم

 ......یاون مهران عوض يماجرا یحت...باور کن...دادم نه به عمد یبودم اما آزارت م شهیبودم ، هم...دونستم ینم

 ...سهند يبسه آقا-

 .شده بود یدوباره بارون چشماش

 .......بسه..دیاما لطفا ادامه ند...به خاطر گذشته تون متاسفم ...حرفارو بشنوم نیدوست ندارم ا-

 گهید یکیاز مال و اموالمو به نام  یم جزئحس کرد....بدونم چرا داغ شدم نکهیبدون ا يزن مهرداد شد یوقت-

 ....دمیفهم یاحساستمو نم یمعن...کردن

 ....بسه دکتر سهند-

لرزونش  يصدا. داد یدستهاشو مشت کرده بود و داشت بهم فشار م...سکوت کردم...متعجبم کرد ادشیفر

 :دوباره بلند شد
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شرمنده داغون را  اوشیخوام س یمن نم....دیننداز نییسرتونو پا نقدریا....ندارم یاجیحرفا احت نیمن به ا...بسه-

 ....خوام ینم....نمیبب

 .شد بلند

گذشته من ........خوش به حالتون...هان؟ دیکن هیکه توج دیگفت.. دیاز گذشته گفت...دیگفت یبسه هر چ....میبرگرد-

 يزیچون دست خورده ست و چ....که...که...دست خورده وهیزن ب هی...کنه هیتونه االنمو توج یجور نم چیاما ه

تن و بدنشو  دیبترسه، نبا دینفس داشته باشه ، نبا عزت دیغرور داشته باشه ، نبا دیاز دست دادن نداره، نبا يبرا

 .....کنه چون دست خورده ست يمجازه بهش دست دراز یهر کس...نداره یحفظ کنه، کرامت نداره زندگ

 بلند شدم تا مانع سقوطش بشم یمعطل یکه ب دیرزل یچنان م پاهاش

قماربازه ،  یعوض هیتن و بدن اگر چه دست خورده  نیا....بهم دست نزن گهید یطیشرا چیتحت ه چوقتیه-

 ...ادیاگه به چشم تو و امثال تو نم یبدن هنوز ارزش داره حت نیکه ا گمیمنم م..اما صاحبش منم

 .داده بود تا مانع سقوطش بشه هیاتاق تک يا شهیبه درش دستشو

 ....و .....االن نیهم..خونه دیمنو برگردون-

 ...نکنه قلبش نکشه...نفس کم اورده بود انگار

 ......رونیبرو ب میسر قولت باش و از زندگ...و-

*************** 

 ...ماه بعد ده

 ...مهرماه

 یم تشیحما یمولود خانم و همسرش هم حساب.نتونسته بودم دو کلمه باهاش حرف بزنم یماه بود که حت ده

. شهیخبر گم و گور م ینشم وگرنه ب کشیداده بود که نزد غامیبرام پ..فرستاده بودم  غامیبراش پ. کردند

اسه امتحان و یحت.حرف بزنم اشفرصت بودم تا باه هیبهونه،  هیده ماه تمام دنبال . هیجد دشیتهد دونستمیم

بودم که دلم  یکالفه و عصبان نقدریا...و امتحان بده ادیتا اون ب امیدادم که من سر جلسه نم غامیترمش پ انیپا

 یدلم هم نم...نتونستم کمتر از نوزده بهش بدم.کرده بود رمیخواست شش واحدشو صفر رد کنم اما غافلگ یم

 ....خواست کمتر بدم

 دهیخر شیکه چندماه پ یگشتم به آپارتمان یسرکار و آخر شب بر م رفتمیصبح زود م...شده بود جهنم میزندگ

 یرو همون کاناپه م...نداشت يا گهیمبلمان د چیه ونیتلوز هیکاناپه و  هیکه جز  یآپارتمان خال هی.بودم
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رو شکسته بودم  یدل....اب وجدانعذ دترم و از همه ب ییبود پر از گرد و غبار تنها کیتار میزندگ....دمیخواب

قطع کنه اس ام اس  شیمنو از زندگ يپا نکهیا يبرا...ارهیب ادیخواست منو به  یجور نم چیکه صاحبش ه یدل...

 ....کنم یشماره مو عوض م....تورو یکنم تمام حرفامونو و حت یفراموش م زویمن همه چ: داده بود

بازم ننه من  ؟؟یاصال چه حرف...فرستادن حرفامو بهش بزنم تونستم با اس ام اس ینم یو من حت!!! نیهم

 یخودم هم خودمو مستحق بخشش نم یمن حت!! که گذشته م ال بوده بِل بوده منو ببخش ارمیدرب يباز بمیغر

 .دونستم

 وقت شب؟ نیا هیک یلعنت-

ناله ام  یِنکبت يمنو از حال و هوا میگوش برهیوز وز و.پام بود  يبودم و لب تابم رو دهیکاناپه دراز کش يرو

 .آورد رونیب

 .مطمئن نبودم یزد ول یش آشنا م شماره

 بله؟-

 سالم دکتر سهند-

 ؟یجنابال..سالم -

 اومد؟؟ ادتونی...یراسخ اشاری...هستم  اشاری-

 :دمیتلخ که بودم زهر مار شدم و غر. رو فراموش کنم واستیکه مرتب کنار ه يبود اسم مرد محال

 ؟يخوا یم یچ-

 تا آرومت کنه ياز من بخوا يزیتو چ دیفکر کردم شا یخوام ول ینم يزیمن چ-

هم  يچشمهامو رو!!!.کتفم نیب یمیدوباره همون درد قد..یلعنت. سکوت کردم.معما حل کردن متنفر بودم  از

 ...کردم یحسش م شتریاواخر ب نیا..فشردم

 ؟یساکت-

 .جوجه روانشناس نبودم هیسرو ته  یب يحرفا دنیتصورش مشتاق شن برعکس

 نمتیخواستم بب یم-

 .بشه؟؟هنوز ساکت بودم یچ که

 ....وایخوام راجع به ه یم-
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که از دفتر  روزیافتاده بود براش؟ د یاتفاق... وایه...لحظه احساس خطر کردم هی.اسمش صاف نشستم دنیشن با

ثل هر چهارشنبه که با خودم قرار داشتم برم و از م..بودمش سالم بود و سرحال  دهیاز دور د رفتیم رونیمجله ب

و حال خوبش چقدر منو  دنشیخند نیو ا...دیخند یم...نداشت یمشکل..رفته بودم روزمیدور نگاهش کنم، د

 ...حال آدمو خوش کنه دمیمثل من با ینبودن زخم زبون!!  دیخند یم دمیبا...کرد یم دیناام

 ؟یچ وایه-

 باهات حرف بزنم وایو راجع به ه نمتیبب يایسر ب هیفقط خواستم ..خوبه نگران نباش ...یچیه-

 چشه مگه؟ وایه-

کردند  یداغ م لهیانگار م! یدرد لعنت...داد یخطر م غامیبهم پ ونیدر م یکیقلبم داشت ...نکنه؟ ..ه؟یخبر نکنه

 ...کتفام نیب

 فرستم یآدرسشو برات م...به دفتر مشاوره من ایبرات مهمه فردا ساعت سه بعدازظهر ب یلیاگه خ-

 دارم-

خان رفته  میکر ابونیکنارش نشسته بود و باهم به اون ساختمون سه طبقه واقع در خ وایبارها ه...داشتم

 دهیند. گشت یبعد که اون برم قهینشست تا ده دق یم نیتو ماش وایرفت اونجا؟؟؟هر بار ه یم یواسه چ.بودند

 شناختم یم....بودم داخل ساختمون بره 

 سوخته مال توئه يقهوه ا یپس اون سوزوک-

 .داره اصال یتیبذار بفهمه چه اهم. کردم یم بشونیبود که چند بار تعق دهید پس

 شک نکن که خودم بودم-

-؟يعوض کرد نتویماش یک 

 .نییپا ارمیخواستم از همون پشت خط بزنم فکشو ب یم

 ....بود  دهیکنه ترس یم بشیتعق رهیت نیماش هیهم چند بار حس کرده بود  وایچون ه-

 !!!بود دهیمن ترس يوایه

 ..يکه مطمئن باشم خودت بود دمیپرس نیواسه هم..باشه تیاز طرف خونواده هدا دیکرد شا یفکر م-

 ...تر از داداشش یعوض تیمهران هدا شیرفته بود پ فکرم

 عوض کردم دیع-
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خواست اما من تا قرون آخرِ حق و حقوقشو  ینم یچیه وایه...درست کنن؟ يدردسر وایه يممکن بود برا یعنی

 ....غلط کردند...کنن؟ یتالف واینکنه بخوان سر ه...همه رو وقف کردم وایگرفتم و با وکالت از ه

 هنوز؟ یپشت خط-

 بگو-

 ..دبو دهیند يزیچ نیهمچ دیاحتماال چون قبل از ع يپس خودت بود-

 ....کنه ینفس راحت بکشم احتمال داشت مهران بخواد تالف هینتونستم  نحالیا با

 فردا ساعت سه منتظرتم-

 .رو قطع کرد یگوش ییاروپا یلیو خ یبدون خداحافظ و

 .......یب....یب یِمردك اَلدنگ جوجه فوکُل-

 فیها داشتم اراج ییبچه ابتدا و مثل دیرس یفحش آبدارم به ذهنم نم هیذهنمو مشغول کرده بود که  نقدریا

 !فحش هیکردم که سر جمعش بشه  یم فیپشت هم رد

 ...لعنت-

 نیحداقل تلق ای نیتسک يبرا یکوفت هیاصال کاش معتاد بدبخت بودم و ...بودم یکاش الکل..بودم يگاریس کاش

من موندم .....شهیدردم درمون م کیپ هیپوك و  هیکردم با  یها فکر م چارهیکاش مثل اون ب..داشتم نیِ تسک

گوشه کنار  يزهر مار يبطر يپام و بطر ودست  ریپول ز یگون یننه بابا باال سرم نبوده و گون نکهیبا وجود ا

 بار اومدم؟؟؟؟ زهیپاستور نقدریخونه مون بوده، چطور ا

صبح  يکهاینزد...ه شدمدنده به اون دند نیکاناپه نافرمم که کمرم هم بهش عادت کرده بود از ا يصبح رو تا

 یمسجد محل م ياذان از مناره ها يخونه ، متوجه صدا نیبار بود که تو ا نیاول...دمیاذانو شن يصدا...بود

 نیکه اول یرنگ يسجاده سورمه ا. فتمبلند شدم و وضو گر.شد یصبحم قضا م يوقت بود که نمازا یلیخ....شدم

بعد از گذشت . سرد بدون فرش ، پهن کردم يسنگفرشها يرو يمادربزرگم بود را گوشه ا ادگاری نیو تنها تر

بودم اما  دهیرس فیبه سن تکل.نداختیمهربون م رزنیاون پ ادیمنو  دنشیپونزده شونزده سال هنوزم هر بار د

 ستیب...اومده بود خونه پسرش...از شهرستان اومده بود که پاشو عمل کنه.تمدونس ینم غمبریاز خدا پ زیچ چیه

به  یچ دمیفهم...بدشکل و زشت من ، نرم شد، شکل گرفت رهیروز خم ستیه مون موند و تو اون بروز خون

خواستم همراهش برگردم  یتشنه محبتش بودم که م نقدریشده بودم و ا ییکنارش هوا نقدریا...هیچ
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سر از  گهید!سروصدا  یساده و ب....و چند روز مونده به رفتنش فوت کرد ومدیاجل هم با ما راه ن ماا..شهرستان

 ...سجده نماز صبحش برنداشت 

 تمیمهربون هدا يخدا..زد یو دلم با زبون خودش حرف م دیچرخ یم یزبونم عرب...بستم و شروع کردم قامت

 .....نکن دمیناام... دوارمیت ام یبه اندازه بزرگ! کن

 ...طلوع کرده بود و من هنوز سر سجاده م بودم دیخورش

 به سمتش دمیپر...زنگش بلندتر و آزار دهنده تر بود ياز صدا میگوش برهیوز و وز

 ...رهیخ یاول صبح-

 .گهید يشماره ناآشنا هی بازم

 بله؟-

 سهند؟ اوشیس يآقا-

 خودم هستم -

 ....شگاهیاز آسا-

 ....خدا ای... دمیکلماتشو نشن هیبق ختیفرو ر قلبم

 ...اومدم اومدم-

منو در حسرت  شهیکه هم ییچشمها.چشمهاش بسته بود...سرش را کنار زدم يرو دیرفتم ومالفه سف....رفتم

 نینداشت که روشو برگردونه و هم یتوان نباریا.دمیسردشو بوس یشونیخم شدم و پ...نگاه مهربونش گذاشته بود

 .کنه غیرا از من در یبوسه خداحافظ

انگار .کردم یم ید اما احساس سبکدلم بو يرو یغم بزرگ. دمیسرش کش يو مالفه رو رو دمیکش يبلند نفس

هفتاد سال سن  کینزد...بودمش دهیمدتها بود ند. دمیبه سمت پدرم چرخ. شونه هام برداشتن يبار از رو هی

 نهیدست به س. نشسته بود اهرور يسبز تو یصندل يرو.ومدیداشت اما هنوز مثل سابق جوونتر از سنش به نظر م

 !!!یخنث .نه غم داشت نه خوشحال بود. و محکم

 متاسفم بابا-

 خودت متاسف باش  يبرا-

 ....)یقلب ستیا:(بهم دوخت و ادامه داد شویخال يچشمها...مثل خودم..شهیمثل هم..بود و گزنده  سرد

 .هنوز هم قامتش راست بود. ستادیم ا نهیبه س نهیبلند شد و س. تکون دادم يسر
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 فرستمش ببرن زادگاه خودش دفنش کنن یم-

 کرمان؟-

 ....خبر دادم لشیبه فک وفام-

 يپاتو بذار يحق ندار:(، اضافه کرد زشیگشت که بعد از کنکاش ت یم یچشمهام دنبال چ يدونم تو ینم

 .شدم رهیبا تعجب بهش خ....) کرمان

 یب ییگدا نیتو رو از بند ا...فرستمش اونجا که تورو آزاد کنم یمخصوصا دارم م....ایبه خودت ب زونیاحمق آو-

 .....آزاد کنم حاصل

و دوزانو  دمیترس!!! افتاد یصندل يزانوهاش خم شد و رو قتیدر حق...نشست.بودم دهیحرفاشو نفهم یمعن هنوز

 .کنارش نشستم

 د؟یخوب-

 .دمیبعد از سالها تو چشماش اشک د. کرد نگاهم

 .....یفیتو ح-

 من؟ يبرا ایاشکها به خاطر فوت شهرزاد بود؟ نیا هو؟یچش شده بود . بودم گنگ

 دكیکه اسم مادرو به اشتباه  یزن دنیبه د يومدیخبر نداشتم که هر ماه م یکن یفکر م....اوشیس یفیتو ح-

برام ...از رفقام هستن نجایا يکارکنا یبعض...یگشت یتر برم دهیخم يو با شونه ها يومدیماه م د؟هریکش یم

 يو برا يایدونستم که م یم...گشت یتر و آشفته تر بر م نیو سنگ ومدیم نیگفتن که جوونت پر و سنگ یم

 ...يکرد یم ییگدا يو اون نبود ، مهر مادر یخواست یکه مادر م ییتک تک لحظه ها

م شدت گرفته  قهیشق ينبض رو..نکوبم واریبه د اریاخت یگفت؟؟ دستهامو مشت کرده بودم که ب یم یچ

 .اگه بابام نبود دهنشو گل گرفته بودم یعنیمحبت بودم؟  يمن گدا...بود

که  یکه به خودت ثابت کن يومدیتو م..یتو اونو دوست نداشت...یو نگرفت يدیطلب یبسه هرچ..اوشیبسه س-

که دلت آغوش مادرتو  ییها هیپر از حسرت، تو تک تک ثان يتو تمام اون لحظه ها یکه ثابت کن يمادر دار

شده ، تو تمام اون لحظه  یدلت جمع م يهر مادر و فرزند دنیکه با د ییخواسته ، تو تمام اون لحظه ها یم

 شوییتوانا شیضیتونسته پرش کنه اما به خاطر مر یبوده که م يموجود هیپر از درد و کمبودت  يها

مادر تو از تولدت !..تیکوفت لهیپ نیاز ا رونیب ایب....که نبودنش ناخواسته بوده یکن هیتوج یخواست یم...نداشته

اون رفته .. یکن ییگدا شویمحبت مادر گهید ستیالزم ن...گهیکن د مشتمو!! نه از تصادفش به بعد!! مادر نبود
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و از ...نگفته ت يسنگ بشه مونس و همدل حرفا کهیت هیقبرش کجاست و  یخوام بدون ینم....شهیهم يبرا..

 رمیمن خودم باهاش م....یسر خاکش و از دل سنگش عشق طلب کن ي، بر شگاهیآسا يبه بعد به جا نیا

 ...يایدم ب یبهت اجازه نم یعنی يایتو ب ستیالزم ن..دونن بچه داشته یاصال نم ششیخو وقوم ....کرمان

انگار .درست مثل گلوم.زانوهام خشک شده بود. من توان بلند شدن نداشتم یول.اشک چشماشو پاك کرد.شد بلند

 .زده بود خی.زنه یکردم نم یحس م.قلبم سکوت کرده بود.فته بودچشمام کنار ر يبعد از چندسال پرده ها از جلو

 .توان داشت که کمکم کنه بلند شم نقدریشونه هام حس کردم هنوز ا يرو دستشو

 بلند شو-

 .لرزش تن خودم بود ایزلزله شده بود ...دیافتادمو گرفت و منو باال کش يشونه ها ریز

 ارمیبرات آب ب یرو صندل نیبش-

 خوام ینم-

 خش دار و لرزون مال من بود؟؟؟ يصدا نیا

 .نبضم گذاشت يعادت پزشک بودنش مچ دستمو گرفت و انگشتشو رو به

 ..گم برسونتت خونه یم..ندارم يازیبا آقا ن يفعال کار-

رنگ و  یم هم ب یبچگ.خاطراتم رنگ و رو رفته شده بود..بود یذهنم خال ؟؟يازیراننده ش بود؟ ن منظورش

زن؟؟ نبودش،  نیبا من چه کار کرده بود ا...کردم یحقارتو با تک تک سلولهام حس م...روتر از قبل شده بود

نگاه  هی يملتمسم برا يتمام اون نگاها...چشمام بود يجلو لمیتمام رفت و امدهام مثل ف!! بودنش

 !لعنت به من ...مهربونش

 رم یخودم م-

 ....حالت نیالزم نکرده با ا-

دو کتفم مانع  نیداغ ب لهیدست خودمه اما سوزش و درد همون م ارمیبلند شم و داد بزنم که اخت واستمخ

 ..سقوط کردم...شد

 .دمیبود که شن يزیچ نیوحشت زده بابام ،آخر يصدا

******* 

******* 

 یشیگفت امروز مرخص م یپدرت م-
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 ...)یبله دکتر اقبال:( زدم و گفتم يرسم ادب لبخند به

 !دیاز آب در اومد یدوره چرا زپرت نیا يپسرم؟ جوونا هویشد  یچ-

پر از ...بابا یب..ننه  یب...بته به عمل اومده بودم ریاز ز قایمن دق..بودم ومدهیعکس تصورش من از آب در ن بر

خوام و  یم یکه بفهمم چ دیکش یبودم که مدتها طول م بهیبا خودم غر نقدریا...یحس حسرت و پر از دو گانگ

ها خودمو گم کرده  هیال نیه شده بودم که بیال هیال نقدریا یک!!!...دمیفهم یتازه اگه م...دارم یچه حس

 طوفان زده شده بودم؟ یک...بودم

 نه؟ هیمال روغن نبات-

 ..نرم ومطمئن  شهیمثل هم..دیخند

 هاتونهیمال ندونم کار..نه -

 بله حق با شماست-

 بوده آره؟ یشوك عصب هیگفت  یپدرت م-

 ...داشته یاز رگ هامم گرفتگ یکی...دونم ینم-

 !دیپاتاال جلو افتاد ریشما جوونا چقدر از ما پ ولیبابا ا-

در  نیخواست پشت ا یچقدر دلم م. که به در خورد سر هر دو نفرمونو به اون سمت چرخوند يتقه ا يصدا

 ...پرستار  هیهمکار  هیدور  لیفام هیدوست  هینه مثل هر بار .که مرهم دردم باشه یکس! باشه د،یکه با یکس

 ازت بکنم و مرخصت کنم نهیمعا هیاومدم ..دیسالم بر جوون رش-

اصال چرا منتظرش بودم؟ اصال از ...اون نبود . شونه هام افتاد. شد یم حبس شده بود، خال نهیکه تو س ینفس

 ...ومدیم دیبا یچ ياصال برا...خواست خبردار شه یکجا م

 میدکتر فه سالم-

 اوضاعت چطوره؟-

 .پوزخند زدم ناخواسته

 توپ-

 ... دیو چرخ دیچرخ..کرد، شرح حال گرفت، فشارمو چک کرد نهیمعا..دیدور و برم چرخ یکم

 ...کنه یامضا م صتویترخ ياالن پدرت برگه ها-

 ممنونم-
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 ...کاره نیا رینباشه پ یپدرت خودش حواسش هست هر چ...بمون خونه و استراحت کن يسه چهار روز هی-

 کار؟؟؟ نیا ریپ!! هم پوزخند باز

 چشم-

 ..رفت و

 .رفتم و

******** 

 یکیاونجا ملک هست گلناز هست ...برگرد خونه خودمون!! استقالل درآوردنت يادا نیبا ا يشورشو در آورد-

 بده دستت یآب هیهست 

 ؟ینگرانم-

 نباشم؟-

 یباش ندفعهیا يکه بخوا ينگران من بود یشما ک...معلومه که نه-

 .به نشونه تاسف تکون داد يسر

 ...خواد یکه دلت م يبه درك برو هر گور-

 .از سکنه ام یگشتم به همون آپارتمان خال یبر م. رونیزدم ب مارستانیاز ب. نداشتم نیاز ا ریغ يانتظار

دونم چند  ینم.قدرت نداشتم به سمتش بر گردم یحت. کرد خکوبمیبه در ننداخته بودم که صداش م دویکل هنوز

و قهوه  یمانتو شلوار رسم. خواب نبودم. خودش بود. تا تونستم به عقب بر گردم دیچند ساعت طول کش ای هیثان

اصال رشد هم داشت؟؟؟چشمهاش  دختر نیا!!! چقدر الغر شده بود! چرم هم وزن خودش  یدست فیک هیبا  يا

 !!بود شیسانت 170نکرده بود قد  رییکه تغ يزیتنها چ.....دو سر یخال...بودند بهیغر

 نجا؟؟یا-

 .دونستم یحرف زدن سخت بود و من نم چقدر

 ...گفته بود اشاری...دیمارستانیدونستم ب یم...د؟یکردن بلد بیفقط خودتون تعق دیفکر کرد-

حرف  یهنوز داشت با من رسم یکرد ول یصداش م ينجوریشده بود که ا یمیصم نقدریا یراسخ اشاریبا  یک

 زد؟یم

 ..دیمارستانیاون گفت ب...داشته، زنگ زده پدرتون جواب داده يقرار هیانگار باهاتون  اشاری..-

 )مالقاتم؟ يومدیسه بار م يروز نیواسه هم:(نشست تو صدام وگفتم میچشم انتظار يتموم لحظه ها یتلخ
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 یزهر مار م ومدیکه م قویر یراسخ نیچرا اسم ا!! مالقاتم دایمن توقع داشتم ب یاصال به چه حق!!!به من لعنت

 ...شدم

دست  نیاز ا فشویتازه کرد ک یو نفس نییخواد باهام دهن به دهن شه ، سرشو انداخت پا یبود که نم مشخص

تازه  يمثل پسرا) د؟یمنو به خونتون دعوت کن دیخوا ینم:(به اون دست داد و دوباره به چشمهام زل زد و گفت

 دیترس یخاطره زشت از سرم گذشت؛ نم هیاما دوباره ....به خونه داغونم ادیخواست ب یم....لغ دست پاچه شدمبا

 گه؟؟؟؟ید

 ...تلخ شدم باز

 یتو خونه م با من تنها باش یترسینم-

جمع و جورش  دیبه فالکت افتادم با....بازم خراب کردم دمیفهم....دور شد...بیِ غر بیغر...تر شد یخال نگاهش

 .اما مهلتم نداد...کردم یم

 ....دیخداروشکر مثل سابق...اومده بودم حالتونو بپرسم-

بود ،  دنمیبخش ياگه اومدنش به معنا..عوض نشده بودم ...هنوزم مثل سابق بودم یمنِ لعنت...طعنه زد...زد طعنه

 ....از دستش داده بودم

 ....خداحافظ-

کردم  یم یکیارتفاع داشت و در مقابلش احساس کوچ نیماش...بلند مولود شد و رفت  یشاس نیسوار ماش..رفت

 بودم؟ ریواقعا حق ای

 یتماشا م هامویبودم و رفتن تمام چشم انتظار ستادهیا. کنم ینداشتم که ازش خداحافظ نویقدرت ا یحت

من ...خواستم چشم تو چشمش باهاش حرف بزنم یبود که ده ماه تمام م یکه روندم همون يدختر نیا...کردم

 ...رفت..رفت...رفت يانتظار چیه یروندمش و اون ساده و ب

 میجو یچه م گریاز او د بعد

 میپا یچه م گریاز او د بعد

 فشانمیتا ب يسرد اشک

 میاسایتا ب یگرم گور

 یمن که م...شدم یغرق م ضمیرذهن م يها هیچرا با خودم روراست نبودم؟ چرا داشتم تو ال...ذاشتم ینه نم نه

داشتم  صیمن که بالغ بودم من که قدرت تشخ. من که عاقل بودم..ستیمثل مادرم ن چوقتیه وایدونستم ه
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که  اوشیخاك تو سرت س...دونستم یشد تا قدر داشته هامو م یبه سرم نازل م یآسمون يبال هیحتما  دیچرا؟با

 ! یرنگ باش هیبا خودت  يشجاعت ندار خاك تو سرت که!  یحرف دلتو بخون يعرضه ندار

 .بودم ستادهیقفل شده بود ، ا مارستانیو ساك ب دیقدرتش دور کل تیکه با نها ییپشت در با دستها هنوز

به خودت ...يزن جذب شد هیبه طرف  هیهات ،مدت ینیبگو که با تمام دل چرک...به خودت حداقل بگو..بگو-

 ید بگو لعنت...کرد یجذبت م شیبود که با تمام سادگ دهیزن زخم د هیهات ،  ياعتماد یکه با تمام ب یبگو لعنت

بوده باشه اما حاال شده به خاطر  گهید یکیقبال مال  يکه دوستش دار یخواست زن یبگو که دلت نم..که 

 ....با خودت رو راست باش...دل خودت یاهیحماقت و س

 پسرم؟ یخوب-

 ..نفسم رها شد...باز شد مشتهام

 ...مزاحمت نشم یکن یا تلفن صحبت مب-

 .نشست هیچهره مرد همسا يتفاوت رو یب نگاهم

 ...یالب نیایست ساعت نه ب رهیمد اتیخواستم بگم امشب جلسه ه-

 ....تکون دادم يسر

 نیآخر...عقب یصندل يساکو انداختم رو.. نگیبه سمت پارک دمیدو....زدم یهر طور شده باهاش حرف م دیبا

 .....خدارو شکر هنوز داره...داشت نیکه پشتش نشستم بنز يبار

******* 

 »»»»وایه«««

کردم ده ماه  یچرا فکر م شه؟یخوشحال م یمن کل دنیکردم با د یهستم؟ چرا فکر م ییایساده و رو نقدریا چرا

 ...دل ساده و احمقم نیلعنت به من و ا...رو عوض کرده زایچ یلیگذشته خ

 ....دمشید شهیاز هم شتریو ب شتری، ب نمشیخوام بب یم نمکه گفت یاز وقت درست

 خود گفتم  شیاول پ روز

 دیهرگز نخواهم د گرشید

 گفتم یدوم باز م روز

 دیبا اندوه و با ترد کیل

 سوم هم گذشت اما روز
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 خود بودم مانیسر پ بر

 کشت یزندان مرا م ظلمت

 زندانبان خود بودم باز

 )فروغ(

تموم  دیبا...پامو رو پدال گاز فشار دادم ظیشد با حرص و غ ریسراز...رمیاشکهامو بگ ينتونستم جلو گهید

 امروزم بدترش کرد دارید...سرخورده بودم...کنم یزندگ ينطوریتونستم ا ینم..شدیم

 يوا ،يداریچه د يوا دمتید

 بود يدل آزار داریچه د نیا

دختر  هیاگه من هنوز ..تونست یم...تونست خوشمزه باشه یم! یکباب یاون ماه..رهینم ادمیاون روزو  چوقتیه

 یقرار عاشقانه م هیچقدر دلم  یخال ياونروزها...واسه حرف خوردن نداشتم ياگه بهانه ا!!دست نخورده بودم

 شد؟؟؟ یاما چ...و شرط دیق یمحبت خالصانه و ب هیخواست 

 ..نداره یدلمه تموم که رو ییاما زخمها..تموم اون زخم زبونا تموم شده..شده تموم

 هستم يگل پژمرده ا من

 غم ریچشمه خشک کو میچشمها

 دیبوسه خورش کی تشنه

 قطره شبنم کی تشنه

 )فروغ(

از کدوم روزنه ناخواسته، دلم ..بودم دهیکش واریکرده بودم؟ من که دور خودم د دایپ ازین دیبه بوسه خورش یک از

 یپس از ک...بودم دهیباشه خط قرمز کش میتونست تو زندگ یکه م ییمن که رو تمام فرزام فاتح ها...در رفته بود

شده  اوشیطالب توجه س یبود، ک ریبه ز گاهممن که ن..سهند و پاك کرده بود؟؟ اوشینفر خط قرمز س هی

 بودم؟؟ 

حاال ...کرد یقلبمو پاره م یاز هر زخم شتریب اوشیس شتریچرا هر ن دمیفهم یکردم م یکه از دورتر نگاه م حاال

دونستم از  یبود که م ییایزدم نصف دردم رو یضجه م ینرفتن تو خونه مهرداد عوض يبرا یوقت دمیفهم یم

 دمش؟ید دیدست سف کیتو اون لباس  یوقت ؟ازیممنوعه من؟؟؟از ک يایشده بود رو یاز ک.....دمش یدست م
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بودم و هر بار چشمامو باز  مارستانیب یوقت ایاومد سر کالس دانشگام؟  شیتو کت شلوار کرم قهوه ا یوقت ای

 ذره ذره تو وجودم خونه کرد؟؟؟ ایدم؟ید یسرم م يکردم اونو باال یم

گفت  یم اشاری...نمیخودم مرتب و با نظم بچ يروبرو مویزندگ اتیکرده بودم واقع یده ماه گذشته سع تمام

 ...نظم و جهت بدم میو به زندگ امیکنار ب تهایکنه با واقع یکمکم م نکاریا

خونه  هیساکن ...شاغل در دفتر مجله..چهارپنج ساله ستویب. عمران لیفارغ التحص.. وهیزن ب هی.دختر تنها بودم هی

 ییهر جا...نداشت یبودم و تو جامعه من ظاهر خوب وهیب. داشت انیهنوز جر بهیگرم که درونش عشق دوتا غر

تونستم رفت و امد  یخواست نم یدلم م ورهر ج..تم دوست باشمتونس ینم یتونستم کار کنم و با هر کس ینم

 یشانس خوب ازدواج ، فقط منتظر م هیبه وجود اومدن  يبرا دیاز همه مهمتر با وجود سن کمم با...کنم

ازدواج  يبرا دیبا...گشت ینم وهیپسر مجردش دنبال زن ب يبرا یکس چیه.انتخابم محدود بود رهیدا...موندم

اصال ..خواست؟ یمشترك دلم ازدواج م یاصال بعد از اون خاطره تلخ زندگ...نه..نه..کردم؟؟؟ یخوب تور پهن م

 یجامعه ام کاف يروزها نیخورد کننده ا غهیهمون ص ایافتاد  یم وهیزن ب هیبه فکر عقد دائم  یکس

 نیهم میایرو..گذاشتن گذشته ام نییمانده بود؟؟آره باال رفتن و پا میبرا ییایداشتم؟؟رو ییآرزو..بود؟؟

االنم  نیهم...بود دهیارزش و پست د یمن مرا ب يایمرد رو....بود یخلوت صداقتم ، جوابم منف ؟؟؟درییتنها...بود

من ..جامعه من فقط جسم زن مالك ارزشش نبود يکاش تو...دونست یارزش م یهنوز هم منو ب...منو شکست

 ...من روحم نه جسم...زنم

 یروندم و اشک م یداشتم م..روندم یم....منو به وسط اتوبان برگردوند نیماش هیبوق ممتد  يصدا

قهوه  یو سوزوک نهینگاهم به آ....خواست فشار پامو رو پدال گاز کم کنم یبود اما دلم نم ادیسرعتم ز...ختمیر

 یر اتفاقبا هی یمطمئن نبودم ول لیاوا.خواست که اون باشه یته دلم م.بودمش  دهیبارها د...سوخته افتاد يا

تونستم بدون  یم.کرد یبود و با افسر به خاطر پارك ممنوعش جر وبحث م ستادهیا نشیکنار ماش..دمشید

دوباره به داخل .بفهمه از دفتر خارج شم اما منم به نگاه همراه چهارشنبه شباش ،عادت کرده بودم نکهیا

هر چند بدون ..از بر بودم نشویپالك ماش....زدم رونی، ب نهیب یمطمئن شدم منو م یساختمون برگشتم و وقت

تمام ده ماه گذشته تو ...بود شهیهم...بود...کرد یرا حس م میاهایرو اهیمرد س یکینزد..کردم یپالکم حسش م

روندم  یم المیازخ. شد یکنم ، پررنگ تر م رونشیکردم ب یم یسع شتریب یهر چ.من بود يتک تک لحظه ها

ده ماه ناخواسته و ناباورانه از ...رفت یفکرم رژه م يپروندمش تو یاز خواب م دیکش یبه خواب شبم سرك م

 ..روزا دلم لب بوم غروبش بود نیاما ا...انگار آفتاب دلم بود سوزنده اما گرم... دمیزجر کش شیدور
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نخواه ...يشنوینرو حرف م. يخور ینکن ضربه م« :زد بیاما عقلم نه نمشیهزار بار خودمو قانع کردم که بب..

  »یش یپس زده م

همون ! سوخته ام  یسوخته زندگ يقهوه ا نیماش...شدیتر م کیو نزد کیبا سرعت نزد..بود نهیآ خیم نگاهم

 !!!نداشتن دیهمه که رخش سف...ذاشت یبود که منو تنها نم اهمیبخت س

 ....یلعنت-

تقاطع  کینزد....يوا...کرد یم کاریمزخرف وسط اتوبان چ ریسرعت گ نیا...تمام قدرتم زدم رو ترمز با

. صاف منحرف شد ریو از مس دیچرخ یوحشتناک يبا صدا نیفرمونو با تمام قدرتم گرفته بودم اما ماش......بود

 یفشرده م گهیرو هم د جانیچشمهام از ترس و ه....فقط فرصت کردم سرمو بدزدم و خودمو مچاله کنم

شکستن و  بیمه يصداها.. رو حس کردم نیزم ياز رو نیشدن ماشوبلند ...نیماش دیشد يتکونا............... شد

بدنم جمع شده بود و از شدت ....دهیدور کامل چرخ هی نیکردم ماش یفکر م....آهن پاره ها  شیخورد شدن و سا

 ....ستادیوا يدیشد يکوناباالخره با ت....کرده بود ریترس نفسم گ

و بالفاصله ....کردم یرو حس نم يدرد چی؟ بخصوص که همرده بودم  یعنی. بود نیتو ماش یترسناک سکوت

زنده ..پس هنوز بودم...کردند ، شکسته شد یکه ترمز م گهید ينهایماش کیالست غیج يسکوت با صدا

چقدر گذشته بود که  دونم ینم....بکشم رونیدستام ب نیسرمو از ب ایجرات نداشتم چشمهامو باز کنم  یول...بودم

داشتم  اجیبهش احت یآشنا را بارها و بارها وقت يصدا نیا. اسمم را صدا کرد يلرزون و حشت زده ا يصدا

 .بودم و بازهم به موقع کنارم بود دهیشن

 :کردم زمزمه

 فکر کنم سالمم-

نه ....به سرم خورده بود و کور شده بودم يضربه ا یعنی دمیترس..دمیند یچیدر نظر اول ه...باز کردم چشمهامو

 نیزم يکامال چپ کرده بود و درست از سمت راننده رو نیبودم اما ماش دهیچسب یبه کف صندل...دمید ینگار ما

شاگرد اومده  کیگذشته بود و تا نزد عقب شهیدرست از وسط ش لیگارد ر هیدقت کردم  شتریب...بود دهیخواب

 داغون و له شده بودند یاما درها حساب..ها سالم بودن شهیش هیعقب بق شهیاز ش ریغ...بود

 ؟يتکون بخور یتون یم وایه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٣٩٢ 

در جلو کال جمع شده  یلعنت...کم تنگ شده هیحس کردم جام ...مطمئن نبودم بتونم تکون بخورم هنوز

به بدنم ... شده بود یبدبخت چه شکل نیماش نیبب.....نکرده بودم ریتکه پاره ها گ نیا يخداروشکر ال...بود

 دمیکش ینفس راحت..خداروشکر ودمسالم ب...مبادا تکون نخورم دمیترس هیچند هزارم ثانبه اندازه ..حرکت دادم

 خوبم-

 ...رونیب يایب یتون یم-

 ..کرده ریکمربندم گ-

 ...يبسته بود ندفعهیا تویخداروشکر که اون کمربند کوفت-

 ...حاال که مزاحممه-

 ...رونیب يپرت نشد نیحداقل از ماش..به درك-

 رون؟یب امیحاال اصال بازم کنم از کجا ب-

 ....ویاول بازش کن اون لعنت-

 ...دهیترس ای هیعصبان شتریدادم ب ینم صیتشخ

 کاش نبسته بودم... شهیباز نم-

 رون؟؟یب یپرت ش نیکه موقع چپ کردنِ ماش-

 ؟یچ شدیخورد به سرم و کله م کنده م یم لیاگه اون گارد ر..شدم که بهتر بود یاگه پرت م یول-

 ...دلخراشت لطفا لیاَه اَه ساکت باش با اون تخ-

 یمردم هم جمع شده بودن و داشتن منو رصد م..باز کردن کمربند بودم ریو هنوز درگ دمیکش یقیعم نفس

 ...کردن

 .....باال نیاز ا..نیمنو بب...کنار لطفا دیبر-

 .کردم یم هیگر يها يبه طور کل فراموش کردم که داشتم ها. فرشته نجاتم بود انگار

دو سه ...کرده بود رینفر نبود گ هیکرد بازش کنه اما کار  یخودشو از در سمت شاگرد باال کشوند و سع اوشیس

بعد از اونش فکر  یداغون دستم و شرمندگ یامانت نیفقط به ماش تینفر افتادن به جون در و من تو اون وضع

در هنوز باز نشده بود و از ...دنیعقب کش هو ناگهان هم...) نشت کرده نشیبنز:( داد زد یکیدفعه  هی. کردم یم

 ...کرده بود ریهمه بدتر کمربند مزخرف گ

 باز شو یلعنت-
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االن ...رو هوا میبر نینشت بنز هیاکشنه که با  لمینترس مگه ف ؟يکرد یشکل نیا افتویچرا ق هیچ... واینترس ه-

 کنم یخودم بازش م

 سمت در عقب رفت به

 ...کرده ریکه گ نمیا یعنتل-

 گهیشانس منه د-

 ...يبا سرعت نر نقدریا یخواست یچشمت کور م...حاال يریخب بابا آبغوره نگ-

 .کرد یبارم م يور يداشت در تیوضع نیتو ا...شد یعوض نم چوقتیه اوشیس...دمیاز تقال کش دست

تو سرتو  یول زنیشن بر یخورد نم نایرا بشکونم ا شهیخوام ش یم:(کردم که گفت یبغ کرده نگاش م داشتم

 .را شکوند شهیزد ش یبا چ دمیو نفهم) اونور ریبگ

 ...نشد میکمتر خسارت بزن میخواست یهر چ-

 اوضاع احوال نگران خسارت بود؟؟؟ نیا تو

 .، نصف تنشو رد کرد و خودشو به من رسوند شهیش ونیم از

 ...انگار نگاه آخر بود...و نافذ قیعم...ستادیا يلحظه ا يکرد که قلبم برا یداشت بهم نگاه م يجور هی

 دستتو بردار بذار بازش کنم-

 .تکون دادم يسر فقط

 رون؟یب یبکش رشیخودتو از ز یتون یم..شکسته قفلش نیا وایه -

 با عجله سر تکون دادم. بود دهیبه فکر ناقص خودم نرس چرا

 ....رونیب ایباال تو هم ب رمشیگیمن م-

 میباشه باشه فقط عجله کن تا منفجر نشد-

 خونسرد و آروم کارتو بکن..طونهیعجله کار ش-

انگار چشمام به ..کرده ریمشت نخ کاموا گ هی نیرا داشتم که ب یمن حس انگشت یول. بود لکسیر نقدریچرا ا نیا

 .دید یم دهیکالف در هم تاب هیهم رد شده بودن  يدو رج کمربند که منظم از رو يجا

 ...گم آروم یم-

 میترک یاالن م-

 ....آروم..نترس-
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 ....موفق شدم....شدم موفق

وحشت  شتریصداش ب غیج.شد یم کیآمبوالنس که نزد ایبود  سیدونم پل ینم.  دمیرشنیآژ يلحظه صدا نیهم

 .کرد یزده ام م

 سه؟یپل-

 )از انفجار يریجلوگ يبرا..هینه آتش نشان:( به عقب چرخوند و گفت سرشو

 ...خونسرد بود نقدریبشر ا نیپس چرا ا....دیلرز یدستام به وضوح داشت م....اومد تو دهنم قلبم

 ...دیتر کش عقب

 ؟ رمیاجازه هست دستتونو بگ-

 .داشت یمزخرف دست از طعنه زدن بر نم یلعنت

 .به سمتش دراز کردم دستمو

 به جهنم ریبگ-

 .و امن گرم.داغ بود.انگشتاش قفل کرد ونیزد و دستمو م يلبخند

 )شم؟؟یرد م شهیآخه من از تو اون ش:( گذاشتم و گفتم یصندل یپشت يرو بلند پامو

 ...فقط دقت کن -

 ....شهیچنده االن منفجر م لویک دقت

 شم از اونجا یمن رد نم-

 یشیرد م ییلویهمش پنجاه ک...بخون أسی هیاول امتحان کن بعد آ..وایدقم نده ه-

 ...باشه-

سخت نبود اما تمام بدنم از ترس انفجار ...رونیب دمیدرازم ، کش يخودمو با اون دست و پا يچه جور دمینفهم

 دیلرز یداشت م

 یسالم....نشده یزخم تیی؟جایخوب-

لب  ریو ز دیکش يخوب رصدم کرد نفس بلند یدور چرخوند و وقت هیدستام تو دستش بود منو  هنوز

 !)نه ای مارستانیب یگردون برم یتون یم نمیبب. امروز مرخص شدم نیهم:(گفت

 .کنار دمشیدادم و کش ریشرتش گ یآزاد کردم و به گوشه ت دستمو

 شهیاالن منفجر م-
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 .شد  دهیکش يمن به گوشه ا همراه

 گفته؟ یک-

 نشت کرده؟ نشیگفتن بنز يدینشن-

 اونو که خودم گفتم-

 ...ستایعقب وا ایگفته، ب یداره ک یخب اصال چه فرق.........؟يتو بود-

 ..ارمیگفتم مردم متفرق بشن بتونم درت ب یمن الک-

 ...از تعجب باز مونده بود دهانم

 دهنتو اونقدر باز نگه ندار! خب زشته-

 !!! یلعنت-

 .زد لبخند

م از حرص  نهیقفسه س کهیعاجزانه در حال.بزنم غیج ایکنم  هیدونستم گر ینم....داد یمنو رسما سکته م داشت

 ....کردم یشد فقط داشتم نگاهش م یم نییتند تند باال پا

 حداقل یخب فحش بده نترک-

 ...زدم غیصدام باز شد و ج...رها شد نفسم

 ...وونهیِ د یعوض-

 ....دیخند بازم

 ممنونم-

 ل؟؟؟؟یکرده بود منو بده دست عزرائ تیچرا ن نیا يوا

 دمیاز کنارش دو متر اونطرف تر پر کهیدادش بلند شد طور يصدا ناگهان

 ؟؟؟يمنو سکته بد يخوا یشد؟؟؟ م یاز وسط گردنت رد م لیخوب بود اون گارد ر ه؟؟یچه وضع رانندگ نیا-

فهمم اصال چرا به شما  یمن نم ه؟؟؟یچ ایبچه باز نیا گهید..بردار بزن تو سرم لیب هیاگه قصدت کشتن منه 

 دن؟؟؟ یم نامهیزنها گواه

 باشه دادنزن آبرومون رفت-

 .گرفتن یم لمیهم داشتن ف ایبعض. له شده  نیه من راننده و اون ماشملت زل زده بودن ب همه

 :ادامه داد يخفه تر يخودش برد و با صدا نیاز نگاه مردم ،منو به سمت ماش یوعصب خسته
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شناسنامه شون جلوتر ابطال  نکهیزنهاشونو ابطال کنن قبل از ا نامهیبه درك بذار همه مردا بشنون برن گواه-

بار بفهمم باالتر از  هیبار، فقط  هیاگه  یعل يبه وال وایه...که...که...که  ياگه االن مرده بود هوونید د...بشه

 ....باطل شه شهیهم يت برا نامهیدوزم که گواه یبرات م یچنان پاپوش يکرد یسرعت مجاز رانندگ

 کردم یهاج و واج نگاش م ينطوریهم

 ...نگیاحتماال بخوابه تو پارک نتیماش...خونه يبر رمیدربست برات بگ هی امیتا ب...من نیبرو تو ماش-

 خانم حالتون خوبه؟-

از دست تو ...یآمبوالنس بود نه آتشفشان ریآژ يپس صدا...امدادگر آمبوالنس بود..طرف صدا برگشتم  به

 !اوشیس

 ..بله خوبم-

 .... نهیمعا هی نیداخل ماش دیایب-

 .. ینخورده باش یماخل یت کنن ضربه داخل نهیبذار معا وایه میبر-

به بدنم  يدونستم که ضربه ا یخودم م ینکرد ول قیدق نهیمعا نمیهمچ...اون دوتا سوار آمبوالنس شدم همراه

 ...نخورده

 ادیتون ب ینیخون از ب یحت نکهیبدون ا دیچپ شده ،سالم موند نیماش نیکه با ا ستیکمتر از معجره ن-

 بله-

 سالمه؟ نیماش نیراننده ا-

 .نگاهمو خوند اوشیبود؟ انگار س یک گهید نیا

 ...تو چک کنن نامهیو گواه نیکارت ماش دیبا...شو ادهیپ...هیرانندگ یی،افسر راهنما گهیمعلومه د-

 یچ يبود که کال فراموش کرده بودم برا ادیشوك تصادف و دردسراش ز نقدریا..شدم ادهیپ یشرمندگ با

 !!!افتاده یاتفاق نیهمچ

کم رنگ  هیبخور :( گرفت و گفت نیریش وهینگه داشت و دو تا آبم ریمس ونیجا م هی..منو رسوند خودش

انگار ...میکلمه حرف اضافه تر هم نزد کی میکه به خونه برس یو تا موقع نیهم) نهییفشارت پا...يریبگ

 چه بهتر که ساکت اصال.ساکت یحت...بود یمن کاف يکه بود برا نیهم...خورد یبه درد هم م شتریسکوتمون ب

 !!باشه

*********** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٣٩٧ 

 »اوشیس«

آهن پاره  يکه از ال کشیاون تن و بدن سالم بار. کردم یصدا تماشا م یشد و من ب یم ادهیپ نیاز ماش داشت

و چپ کردن و  لهایمنظره برخوردش با گاردر!! چقدر خدا رحم کرده بود...بودم ، تماشا هم داشت دهیکش رونیب

زدم تا  ینفس نفس م سژنیاک رعهج هی يداشتم برا...رفت یچشمام کنار نم ياز جلو نشیشدن ماش دهیکش

 به من؟؟؟واقعا به من؟؟؟...خدا دوباره به من برش گردوند.....دمیشن فشویزمزمه ضع نکهیا

 ينره قرصاتو به موقع بخور ادتی-

 نکردم؟ دایرم کننده تر پدلگ نیبشر داشتم؟؟؟؟؟جمله از ا نیکه به ا یبود تمام اون همه احساسات نیا

 . سمتم برگشت به

 دیمواظب خودتون باش شتریشما هم بهتره ب-

 !!اشیباز بهیرفته بود تو جلد غر بازم

 ....بابت امروزم ممنون-

 ....وایه-

 .ستادیا

 ؟يبه من بد دتویشماره جد شهیم....شهیم....-

 دیبا همه خورش دیخورش دیدون یم:(گفت سرش دوخت و بعد دوباره به من رو کرد و يبه آسمون باال نگاهشو

 ....)ازمون دور باشه يسال نور ونهایلیبخشه که م یزندگ یبودنش ، وقت

هم از من  ادیحرفش بهم فهموند که ز نیاما حداقل با ا...دیبخش یدختر منو نم نیا...نفسم حبس شد...کردم خی

 .ستیمتنفر ن

 تفاوت جمله مو تکرار کردم یزدم به اون راه و ب خودمو

 ...به من بده دتویشماره جد شهیاگه م-

 !بچه پررو برو رد کارت یعنینگام کرد که  يجور هی

 شماره مو عوض نکردم چوقتیمن ه-

چشمهامو باز  یوقت!!! ده ماهه منو رنگ کرده!!! دختره بال...بستم و نفس حبس شده مو رها کردم چشمهامو

 .شمام زل زده بودبرنده به چ هیکردم مثل 
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بندازم و خطمو عوض کنم؟؟؟نه ارزششو  یاضاف نهیبه خاطرتون خودمو تو دردسر و هز دینکنه انتظار داشت-

 .نداشت

 .فکرمو خوند و به سرعت دو قدم عقب رفت. قدم به سمتش رفتم هیشدم و  ادهیپ نیماش از

 بلبل زبون؟ يدیترس-

 ؟ از شما؟ یاز ک-

 .دیعقب رفت که به در خونه چسب نقدریا نباریا. شدم کیبهش نزد گهیقدم د هی

 کنم؟ کاریخواد چ یدلم م یدون یم-

 ؟یکلمو بکَن-

 ...نه-

 ...خداحافظ...حاال یهر چ-

 .و به طرف خودم چرخوندمش دمیمچ دستشو رو هوا قاپ يخواست درو باز کنه که با فرز و

 ؟یکن یکار م یچ-

 کنم؟  کاریواستم چخ یکردم؟ اصال م یم کاریداشتم چ واقعا

 يدم همونطور که تو با دروغ بچه گونه ت منو حرص داد یدارم حرصت م-

 ؟یگ یشماره مو م-

 !!یکش یاز ذهن آکبندت کار م يدار ولیا-

 هیزشته جلو درو همسا...دیلطفا دستمو ول کن-

چه  اوردنیر ممورچه هم حرف د هیراه رفتن  يکه برا يهمون موجودات نادر ه،یدرو همسا. گفت یم راست

 !!دختر و پسر هیبرسه 

 دیگفتم ولم کن-

 )؟يایتو هم م......مدت برم سفر  هیخوام  یم:(و گفتم دمیکش يرها کردم و نفس بلند دستشو

چشماش گرد ..وایکرد، شوکه شدم چه برسه به ه ریکه از دهنم در رفت و مغزمو غافلگ يشنهادیهم از پ خودم

 .شد

 سفر؟؟؟ با من؟؟؟-

 به؟یعج...آره با تو-
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 ست؟ین بیعج..دیخودتون بگ-

 یحق به جانب افهیخودمو از آب و تاب ننداختم و با ق یکردم؟؟؟ ول یفکر زرزز م یو ب دهینسنج قدریمن ا چرا

 )به؟یکجاش عج يسفر کار هی:( گفتم

 به من داره؟ یچه ربط! يکار-

تو اون دفتر مجله کار  گهیخوام د ینم....م نه نگوگ یم يزیچ هی امرزتیبه خاطر من نه ، به خاطر مادر خداب-

به وجود تو هم ...کنم یجذب م دیجد يروهایدارم ن...دم  یدارم کارمو وسعت م...تو شرکت خودم ای، ب یکن

 ؟؟يشد مترجمتو دفتر مجله  یاونوقت رفت یمثال تو مهندس مملکت....دارم اجیاحت

 من کارمو دوست دارم-

 ؟يریبگ ادیتو رشته خودت کار  يخوا ی؟؟؟نميچهارسال واسه کشک عمران خوند یعنی-

 ...قبول کنه شنهادمویباشم که پ دواریتونستم ام یبود م ینشونه خوب...کرد یکرده بود و فکر م سکوت

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شرط دارم هیاومدنم  يبرا-

 ...شد یچراغون یکردم چشمام از خوشحال حس

 ؟یچ-

نه  دیخارج از کار با من دار ینه حرف...هیکارمندم مثل بق هیمن ..دید ینم ییبا من آشنا یطیشرا چیتحت ه-

 قبوله؟؟؟....رمیکنم م یکنه ول م تمیکه اذ دیبزن یحرف ایسختم بشه ...دید یم یالک ریبهم گ

 افهیبا ق نحالینبود با ا يزیحرفا که چ نیکردم ا یگفت همه شرکتتو به نام من بکن هم ، قبول م یاگه م یحت

دفترم و شب و روز بادت بزنم و  يبرات بذارم باال یتخت پادشاه هیدفعه بگو  هی ؟؟؟یچ گهید:( گفتم يا يجد

 ..)شمارو اجرا کنم يشایفرما

و خواست درو باز کنه و بره ) میپس بهتره مثل ده ماه گذشته اصال دور و بر هم نباش:( کرد و کالفه گفت یپوف

 ...)ط دارمشر هیمنم :( گفتم نهیکه با طمان

 .کنه یبارم م يور يخوندم که داره تو دلش در یاز نگاهش م. به سمتم برگشت دوباره
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دوست ندارم با اونا ...جوونن يمردا - البته فعال-  میشرکتم که البته به زور به هفت نفر برس يکارکنا شتریب-

 ...یبزن یحرف يجمله کار هیاز  شتریب

 )د؟یکن یم يحسود:( زد و گفت يمعنا دار پوزخند

دوره  نیا يخوام آدمها یطبق خواسته مادرتون نم...به اون درب و داغونا؟؟؟ نه خانوم ؟؟؟یبه چ!!!! يحسود-

 ....زمونه از راه به درت کنن و 

 بسه دکتر سهند-

 بازم خراب کرده بودم؟ یعنی.شده بود تلخ

 ....ستمیشما هم ن تیو وال تیومیتحت نظر و ق. ستمیمن بچه ن-

 ...شرط من بود نمیا یول.. هیحق با جنابال...خب اریبس-

 ...دمخور نشم یعزت نفس دارم که قدر خودمو بدونم و با هر کس و ناکس نقدریمن خودم ا-

 .شدم موفق

 ....دنبالت  امیفردا صبح خودم م-

 امیخودم م دیآدرسو برام اس ام اس کن-

 اصفهان میدنبالت که بر امیاشتباه متوجه نشو م-

 اصفهان؟-

دونم چند، قرار مالقات  یمنطقه نم يشهردار نیاز معاون یکیو با ...دارم دیبازد هی...هیسفر کار هیگفتم که ..آره-

 دارم

 !!!بودم اگه قرار داشتم دهیهفت پشتم خند به

 د؟یگ یراست م-

 کدوم قسمتو؟-

 گهیگم د یم ویسفر کار! دیمنو دست ننداز-

احمق  نقدریا ادیبه من م!!! و پوچ چیه يکنم برا یرانندگ لومتریچهارصد ک صدیبلند شم س کارمیمگه من ب-

 باشم؟

 .کنه یاحمق باشم که داره راجع بهش فکر م ادینکنه واقعا به من م. کرد ینگام م دیترد با

 ان؟یاز همکاراتون م یکیکدوم  گهید-
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 يایخودم و اگه تو ب... یکس چیه-

 داره؟ یحضور من ِ تازه کار چه ضرورت-

تا شب خبرم کن که فرصت داشته باشم اتاق رزرو  يایب یاگه دوست داشت!!..اَه ولم کن دختر:( حوصله گفتم یب

 ریتفاوت تاث یلحن ب نیتنم دست به دعا برداشته بودند که ا يبرگشتم و تمام سلولها نمیو به سمت ماش...) کنم

تونم باهاتون  یمتاسفم من نم:( گفت کهبودم  دهینرس نیهنوز به در ماش. خودش را بذاره و موافقت کنه

مشغول به کار شم البته اگه نظرتون تا اون  امیب دیشرکتتونو بد دیآدرس جد دیهر وقت از اصفهان برگشت...امیب

 )موقع عوض نشده باشه

فشار  هم يدندونامو رو تیاز شدت عصبان....سرسخت بود یلیخ شیدختر با تمام ظرافت و شکنندگ نیا!!! یلعنت

روزا ، در حال سرچ  نیاز دهنم خارج نشه و در همانحال ذهنم به سرعت گوگلِ ا يدادم که حرف اضافه ا یم

 .راه حل موثر بود هی

کرده بودم ، باز  دایکه پ يهم به واسطه راه حل بکر شمینبودم که ن ینه تنها عصبان.به سمتش برگشتم یوقت

 .بود

 دیذهنم نشسته بود وکل يتو مارستانیب يتو روزیاصال کلمه اصفهان از همون پر. امرزهیکاوه را ب نیپدر ا خدا

اومد مالقاتم گفته بود قراره  یمهندس کاوه وقت. گشت یخاطره بر م نیمغزم هم به هم یناگهان ینافرمان نیا

 شین هماگفت ضم یم. ارائه بده االتشواز مق یکیخواست  یظاهرا م. سه روزه شیهما هی يبره اصفهان برا

 .توپه یلیکه خ شهیم ریدا ينرم افزار کاربرد هی یمعرف يهم برا یکارگاه آموزش هی

 . دمیتو هم کش اخمهامو

 یبا دست پر وارد شرکت بش یفکر کردم دوست داشته باش-

 .، گره خورد دنیبه نشانه نفهم اخمهاش

 ه؟یمنظورتون چ-

 ینسبتا مردونه بش طیمح هیتازه کار وارد  هیخواستم به عنوان  ینم-

 بازم متوجه نشدم-

 .بردم یکودکانه ش لذت م یروراست نیاز ا چقدر

و ) يایکنم ب یبرگشتم خبرت م یوقت..فراموش کن یچیه:( تفاوت گفتم یبرگشتم و ب نیبه سمت ماش دوباره

 .ارضا کنه شویتا حس کنجکاو فتهیبه دست و پام م نباریمطمئن بودم که ا
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 هان دارهبه اصف یچه ربط نیا-

 .عالقه مند و کنجکاوش کرده بودم. بودم به هدف زده

از سفر  یباشه وقت..داره ؟ يا دهیپس دونستنش چه فا. يایب ستیتو که قرار ن:( و گفتم دمیسمتش چرخ به

 .)کنم یم فیبرگشتم برات تغر

داشت با خودش  یطور با نمک هی. خوندم یروشنش م يقهوه ا يچشمها يرا از تو یو دودل يکنجکاو حس

 شیاز همون طرف هم حس کنجکاو یماجرا نشه ول ریگیپ نیاز ا شتریحفظ غرورش ب يکرد که برا یمبارزه م

 .کرد یم تشیبد جور اذ

 دیدون یباشه هر طور صالح م-

 گهیآب و گل د هیبشر انگار از  نیا....کرد  یپرس و جو م دیبا.. گفتیجمله رو م نیا دیاالن نبا!!!..رفتم وا

بازم اون صورت گرد و ...را برده ونهیمعلوم بود غرورش م..ختیمحاسبتمو به هم ر گهیبار د هی...رست شده بودد

حس  گهیبار د هیو  فتادمیبه دست و پا م دیبا همن بودم ک نیاما حاال ا...بود یکنجکاوش خواستن ياون چشمها

 .کردم یواگذار م دونویم دینبا.کردم یم کیخواستنشو تحر

 ؟یشناسیمهندس کاوه را م-

معلوم بود که از بسته .بود ناخوادگاه لبخند بزنم و کارم خراب بشه کینزد کهیبه وضوح برق زد طور چشماش

 .نشدن پرونده خوشحال شده

 گه؟یهمون دوستتون د..که با هم مقاله کار کنن دیکرد یمعرف نایا يدیسع دیآهان همون که به حم..آهان....نه-

 ياون که از بچه ها ؟یشناسیرو از کجا م يدیسع دیتو حم:( کردم و گفتم زیچشمامو ر.رفت  ادمیرا  هیقض کل

 )نبود تیهمکالس..ارشده

 دوست شوهرِ دوستمه-

 .اوردمیسر در ن يزیم خوند که چ افهیق از

 یرو مقاله کار م يدیسع دیهم با حم دیمج......که ادتونهیشوهر دوست من مهساست  دمیمج..دهیدوست مج-

 ...کردند

 .برگشت یعیباز شد و چشمام دوباره به اندازه طب ابروهام

 ...آهان-

 خب؟-
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 يبرا یکارگاه آموزش هیدر ضمن ...شهیهما هیاصفهان اونجا  رهیاز مقاله هاش م یکیارائه  يکاوه داره برا -

ه، از کاوه خواستم اسم تورو ثبت کنه و عموم آزاد يخوشبختانه ورود برا..هم هست ينرم افزار کاربرد هی یمعرف

و ازش  میشرکت آموزش بد يبخرم و تو رونرم افزا نیا ندهیخوام در آ یچون م یتو اون کارگاه شرکت کن

همه به  نکهینه ا یو با دست پر وارد کار بش يریبگ ادینرم افزارو  نیبهتر باشه تو ا دیگفتم شا..میاستفاده کن

 آماتور نگات کنن هیچشم 

زودتر دست به  دیحاال با.دمینفس بلند کش هیباالخره تموم شد و .خوندم یمتن م هی ينگار داشتم تند تند از رو ا

 تشیکردم ظرف یدعا دعا م..تو کارگاه جور کنه وایه يجا برا هیخواستم هر جور شده  یشدم و از کاوه م یکار م

 ...پر نشده باشه

 واقعا؟؟-

 واقعا؟ یچ-

 ؟ دیاول نظر منو بپرس نکهیبدون ا.. دیاسم منو داد نکهیا-

 یشروع قدرت هی يبرا ییفرصت طال هی...نه ای يایب یتون یفکر کنم که م نیواقعا فرصت نبود به ا..آره-

 ...يد یفرصتو از دست نم نیمطمئن بودم ا..بود

 د؟یدر حق من کرد یلطف نیچرا همچ-

پس کار منو . نفس حبس شده خالص شد نیبار ا ریاز ز م نهیقفسه س. رونیتمام قدرتم نفس آسوده مو دادم ب با

. پس کارزار را برده بودم...کنه یسرسخت نیاز ا شتریپس قرار نبود ب. رهیپس قرار نبود جبهه بگ. لطف دونسته بود

 شترینباشه و ب دایدرش هو يروزیپ نیکردم آثار ا یم یکه سع يزدم و با چهره ا روزمندانهیلبخند پ هیدلم  يتو

 یِط يبرا نهیگز نیو بهتر يخوب من بود ياز دانشجوها یکی نکهیجدا از ا وایه:(متواضع به نظربرسه ، گفتم

 ....)معل..نه..؟یتون یم م،یکه به واسطه پدرم و مادرت دار یبش یکینزد ییمنکر ِ آشنا یتون یدوره، نم نیا

که  ییصدا نیانداخت و با آرومتر نییو سرش را پا دیحرفم پر ونیکرده بود، م ریهنوز تو جمله اول من گ انگار

قبول شده بودم و االن سر کالسام  سانسیبودم االن فوق ل یخوب ياگه دانشجو:( گفت يدیممکن بود ، با ناام

 )بودم

حسرت  نیا...نهیواسه هم نمیبیدر خونه م تا االن دارم م يکه از جلو یخال يچشمها نیا...نهیا هیقض! خدا يوا

به خاطر : به خودم اعتراف کردم  يدیو با ناام......همه به خاطر قبول نشدن ارشده!! غم  نیا...هشنگا يتو

 !تو  يارشده ، نه به خاطر دور
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لرزه ، همون بهتر که  یتو نم يبه خاطر حجم وجود یقلب یوقت..کم حجم...شدم یبادکنک پر باد ، خال مثل

 ...یباش یخال

 ...د شددو کتفم ر ونیدرد از م رهیت هی

 !!کنم که ارشد قبول نشدن؟ یخوب نبودن؟؟؟چندتا نخبه رو بهت معرف یعنیگفته قبول نشدن  یک-

 .گرفت نیینگاه کوتاه بهم انداخت و دوباره سرشو پا هی

 خواستم یمن م یول. حتما نخواستن قبول شن -

 ؟يخواستن تالش کرد نیا ياونوقت چقدر برا-

 .و سرد یکرد همونطور خال نگام

 ....میبگذر-

 . شد یو تر م یبارون ک،یغم کوچ نیکه داشت به واسطه ا یاما نه از خواسته هاش ، از چشمان گذشتم

 ...حاضر باش...دنبالت امیفردا صبح ساعت چهار صبح م-

 چهار صبح؟؟؟چه خبره؟-

 ...میخوام ساعت هشت نه اونجا باش یم-

 م؟یبر میخوا یم نیبا ماش-

 ..میدارن ، با همون بر لیتما یحضرت اشرف با چ-

 .شخندیر یحت ایلبخند  کی ینه حت.دیخند ینم

 ...نیبر نیبخوا مایبا هواپ دیگفتم شا-

 ستین ياعتبار میومدین نییپا گهید يدیموقع د هی میاریاز کجا سر در م ستیمعلوم ن مایبا هواپ...نه ..نه-

 ...بهشون

 رنیم نیکه از ب ينخبه ا ياون خلبانا فیحق با شماست ح...آره-

 چمدون ببند يهفته ا هیسفر  هیواسه ...آماده باش..دنبالت امیپس ساعت چهار صبح م..خب -

 سه روزه ست شیهما یهفته؟؟؟شما که گفت هی-

 ؟یکارامون چ هیبق...کارگاه سه روزه  نیا-

 ..)ممنونم...خب اریبس:( تکون داد و گفت يسر مظلومانه

 وایه-
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 بله؟-

 و سالم دست مولود خانم باشه حیصح گهیدم سه چها روز د یم یبیترت هی... ثابت نباش يآقا نینگران ماش-

 .تکون داد يسر شرمنده

 ...شهیم تیاذ یلیخ..رونیتونه از خونه بره ب ینم نشیمولود خانم بدون ماش-

 اونم حله گهیتا دو سه ساعت د..غصه اونم نخور -

 .تونستم حرفشو بخونم یبهم انداخت که نم یخاص نگاه

 ...گمیم.. گمیم-

 ...زیعز یبگ يخوا یم یچ-

, داد  یبه سکوتش ادامه م ينطوریاگه هم. اراده خوردم یآخر جمله مو ب زمیعز یخاص تر شد وقت نگاهش

 .شدمیم وونهیرسما د

 گمیم تیتسل.غصه خوردم یلیبابت فوت مادرتون خ-

 .نبود تیتسل نیدرآمد ا شیخاصش پ ينگاه ها نیمطمئنم ا. دمیکش یقیهم فشردم و نفس عم يرو چشمهامو

 ...باالخره تموم شد-

 )ساعت چهار فردا منتظرتونم:( با عجله گفت. حرف نداره نیبه ادامه ا يبود عالقه ا معلوم

 .کرد و در را بست یو با حرکت سر خداحافظ دیبه سمتم چرخ. را به در انداخت و وارد شد دیکل و

 یعنی, بود سانسیچشمها فقط به خاطر قبول نشدن فوق ل نیغم ا یعنی...کردم ینگاه م رهیته خبه در بس یمدت

تونستم بفهمم  یکه نم یینگاه ها نیمهم نبود؟ پس ا مارستانیشدنم تو ب يبستر یمن حت ينبود من ، دور

 بود؟ یچ

شده تصور کرده  دهیکه چ يامه اهر چه زودتر برن دیبا. رونیب امیب الیتکون دادم تا از فکر وخ نیبه طرف يسر

 ناشویاز ماش یکیگرفتم و  یتماس م امکیبا س دیزدم و بعدم با یبه کاوه زنگ م دیاول با.  دمیچ یبودم ، م

 .مرحله  نیآخر يرزرو هتلم باشه برا. سپردم دست مولود خانم یکردم و م یم هیچند روز کرا يبرا

************ 

 بخوابون و بخواب ویصندل-

 .کردیمقاومت م یچشمهاشو به زور باز نگه داشته بود و با سرسخت يال

 ...ادینه خوابم نم-
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 .درجه ،خوابوندم نیتا آخر ویتنه ش رد کردم و صندل يدستمو از رو..نگه داشتم و به سمتش خم شدم نویماش

-د؟یکرد کاریچ..ا 

 ..بخواب-

 ..آخه ادیخوابم نم-

 د؟؟ینوع دم و بازدم با ورژن جد هی! ه؟یور عادت تنفسج هیصرفا  یکش یکه م ییها ازهیپس خم-

 ...نه-

 !واریبه در و د مینخورد یجاده کف نیو تو ا يبخواب تا منم خواب نکرد وایه-

 بره آخه یمن بخوابم خوابتون م-

سرش که  يشامپو میاون عطر مال.کردم ینفسهاشو حس م یکه گرم کینزد نقدریا.به سمتش خم بودم  هنوز

 شتریخواست ب یدلم م. براق و خوشرنگشو بسته يها کهیو همونطور اون بار سهیمعلوم بود هنوز موهاش خ

 . نفس بکشم

 صاف کنم؟ مویصندل شهیم-

 رینخ-

 .....بره یخوابم نم ينجوریمن اصال ا...آخه دهیخواب یلیخ-

معلومه که  یگاه نشست هیکه تو بدون تک رنطویا..نه ایبره  یخوابت م نیکل کل کردن دراز بکش بب يتو به جا-

 بره یخوابت نم

 .نگاه گرفتم و صاف نشستم. خوندم که معذب شده یاز نگاهش م. دیدراز کش دیترد با

 !یموهاتو بست سیخ سیخ نطوریا يخور یسرما م یگ ینم-

 )؟يدیازکجا فهم:( شد و با تعجب گفت زیخ مین

عادت مزخرفو  نیهنوز هم ا..يبند یم سیگرفت که چرا موهاتو خ رادیخودم ازت ا يمامانت چند بار جلو-

 ؟يدار

 ؟یخب که چ..آره-

 اَه ؟اَهیزنیم یشامپوت خفه م کرد چ يبو-

 .مردد و نگرانش بود يحواسم به چشمها نهیآ يکردم از تو یحرکت م کهیزدم تو دنده و درحال نویماش

 .و بو کرد دیکش رونیشالش برد و چند تار از موهاشو ب ریز دستشو
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 .ده که ینم يبد يبو یول-

گرفته بود ،  شینیکه هنوز کنار ب یینگران و شرمنده و اون چهره خوابالود و اون دسته موها يچشمها اون

 .رمیگاز از اون لپاش بگ هیاز دست بدم و  ارمویبود اخت کیبا نمکش کرده بود که نزد نقدریا

 بره ینترس من خوابم نم میدار راه یهنوز کل..گهیبخواب د یهنوز که نشست--

 ..)یدست مولود جون، مرس دیداد شبیکه د ینیبابت اون ماش:( گفت یآروم يو با صدا دیکش دراز

 .ستیبهش ن يازیست ، ن فهیوظ يادا ياگه فقط از رو..اگه قصدت واقعا تشکر کردنه ، بلند و رسا حرفت بزن-

 )دیبه من کرد یلطف بزرگ...واقعا ازتون ممنونم..نه نه:( نشست و گفت دوباره

 باشن لهیوس یثابت دارن ، ب يکه آقا یطیخواستم با شرا یبه خاطر تو نبود نم-

مسخره  يعادتها نیا!!! وایه یحت..رو ندم یزن چیشدم؟؟؟ عادت کرده بودم به ه یسرد؟؟؟من آدم نم نقدریا چرا

 ...کردند یدرازتر م مشونیداشتن پاشونو از گل

 )بازم ممنون یول...دونم یم:( محسوس سرشو تکون داد و گفت نا

 )؟یدون یم ویچ:( دمیناخوادگاه با حرص پرس...نداشتم  انتظار

 ...دیکه خودتون گفت نیهم-

 ؟یچ-

 .حوصله شده بود یب

 ...دینکرد نکارویکه به خاطر من ا نیهم-

داغون  يرا با هوس باز ونهیآش هی یکه گرم ییلعنت به زنها...لعنت به من...گفتم آخه یم یچ...گفت یم راست

 .... يکه با هوس باز ییلعنت به مردا و زنها..کننیم

 بخوابم؟-

 .کرد یگرفت ، نگاهم م یبچه که از پدرش اجازه م هی مثل

 ...راحت الیبخواب با خ..بخواب-

 .آزارت ندادم نیاز ا شتریب ضمیتا با حرفهام و افکار مر بخواب

******** 

 ...شده ؟ یچ-

 ....نشده یچیه..آروم..شیه-
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 .از جاش بلند شد و به اطراف نگاه کرد هراسون

 م؟یسادیچرا وا-

 حالت خوبه؟...وایآروم باش ه-

 ؟یچ یعنی-

 ؟يدید یخواب بد م..يشد داریاما خودت ب..کنم  دارتیکه ب سادمیوا يکرد یتو خواب هق هق م یداشت-

از . ادامه حرفش را خورد....) خواب مهرداد :( و آروم گفت دیهشو دزدنگا. دیخجالت کش دمیشا..شد  دستپاچه

راجع بهش حرف بزنه و  وایخواست ه یدلم م نحالیبا ا. شدند یاسمش هم تک تک سلولهام منقبض م دنیشن

 .رهیقرار بگ یکم

 کرد؟یم تتیتو خواب اذ-

 .تو دنده زدم و دوباره راه افتادم) اوهوم:( و مختصر گفت دیبه صحبت کردن ، دراز کش اقیاشت یب

 بود؟  یچه جور آدم شیخصوص یساختمون بود، تو زندگ يدالل حرفه ا هیاون -

 . نشست دوباره

 شه؟یصاف م يچه جور نیا-

 .گفت یرا م یصندل

 .کن مشیدکمه کنارته ، بزن و تنظ هی-

 کنه که یکرده کار نم ریگ..اَه..اَه-

 ! و مهردادبه ت لعنت

 ..بذار اصال خودم درستش کنم.....حوصله کن-

بعد ..نگه دار  قهیدق هیخب :( حوصله گفت یبا اعتراض و ب.  دمیتونستم خودمو به سمتش کش یاونجا که م تا

 ...)کن مشیتنظ

 .حوصله و بدخلق شده بود یب

 هیدرست مثل قلبم که . ده بودش دهیفرمون بود اما تمام تنم به اون سمت کش يبه جلو و دست چپم رو نگام

 .شدیم دهیکرد و به اون سمت کش یم یبود نافرمون یچند وقت

 يبه جا یصندل یباالخره پشت...خودشو جمع کرده بود که مبادا به من بخوره. گوشه چشم حواسم بهش بود از

 .اولش برگشت
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 .نشستم صاف

 کمربندتو ببند-

 .حوصله بست یب

 ؟يخور یم يزیچ-

 ؟یمثال چ-

 .بود يریمثل بچه ها دنبال بهونه گ درست

 یدوست داشته باش یهر چ-

 !!شهیم دایهم پ يزیمگه چ ابونیب نیتو ا-

 .روشو کرد به پنجره نهیبه س دست

 .یداشت یدختر بر نم نیتو خوابم دست ازسر ا یبه تو مهرداد که حت لعنت

 .میخور یم یصبحونه حساب هیو  میشیم ادهیپ..استراحتگاه هست هیجلوتر -

 صبحونه ندارم يبرا ییمن اشتها-

 .بچه اخمو را بکشم نیخواست ناز ا یپدر دلم م هی مثل

 پس؟ کشهیم لتیم یچ-

 فکر کنم.. تزایپ-

 تزا؟؟یپ یکله صبح-

 !رمیم ینخورم نم.. ستیمهم ن شهینم دایاگه پ-

 واریجرز د يال نمیبرم بش دیکنم که با دایپ تزایپ هیمن اگه نتونم -

 .شد یباز نم اخمهاش

 چقدر تشنمه-

 ....عقب هست یصندل يآب رو-

 خوام یم خی خیدلستر ..خوام  یآب نم-

 !!...نشست یو نق نق بچه گونه ش به دلم م يریبهونه گ نقدریا چرا

 ....ریدلت خواست بگ یهرچ میبذار برس-
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 هی اشیو بداخالق يریبهونه گ نیدونستم تمام ا یم. مشغول شد رونیب يتکون داد و دوباره به تماشا يسر

 .حرف بزنه خواستمیخواستم بشنوم م یاما من م..که نذاره سر صحبت مهرداد باز بشه هیباز

 بود؟ يمهرداد چه جور شوهر...وایه-

 )شوهر بد هی:( و خالصه گفت.حرص نگام کرد با

 ؟یچ یعنی-

 ..از من از مهرداد از کنکور ارشد و از روزگار. بود یهم شاک یلیخ. بود یشاک

 د؟یبدون نیخوا یم یچ يبرا-

 ؟يدید یم یچه خواب یداشت-

 ...خواب بد هی-

 .کن فیبود تعر یچ-

 زند،یروز آرزو داشت بر هیکه  ییکرد که اشکها یداشت مقاومت م. سرشو باال گرفت. دیکه چونه ش لرز دمید

 .نشه زیسرر

 .يداریمثل ب...میکرد یم یزندگ مینبود داشت يدیجد زیچ-

دخترو مثل  نیا یکه هر لحظه زندگ نقدریبود اما نه ا یعوض هیدونستم اون  یم...لحظه دلم مچاله شد هی

 .کابوس کنه

 ...حرف بزن -

 .ستین یقشنگ يزایچ. دیفراموش کن-

 همونارو بگو-

 .جنگه یاشکهاش م زشیکه داره به شدت با ر دمیفهم یم. سکوت کرد یمدت

و  یمست..کتک و تجاوز..و ترس ییبودنش هم تنها....و ترس ییسکوت وتنها...نبود ای....و قمار و رفقا یاشیع-

 ....رذالت

جمله بود کوتاه و  هیشرح دردش .گرفتند انیتب دارش جر يگونه ها يشدند و رو روزیاون اشکها پ باالخره

 .ایگو

 ...خودم و يبرا..مرگ  يو آرزو-

 .دیکش یم نییچشمهاش باال و پا يشعله نفرت تو. سمتم نگاه کرد به
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 !پدرت يو برا-

 .کرد یمرگ م يمنم آرزو ياگه برا یکردم حت ینم تعجب

اما درد بر ...انهیوو حش یلیتحم يدرد اون رابطه ها...و زخمها هایدرد اون کبود. تموم روزام به ناله ودرد گذشت-

 یباور م دیکه خوردم و اون که نبابود  یاز اون بدتر هم درد تهمت...از همه بدتر بود ایباد رفتن اونهمه آرزو و رو

 ...کرد، باور کرد

 یباور م دیاون که نبا..با من بود .دمیفرمون کوب يچند بار با مشت رو اریاخت یب. شد لیش به هق هق تبد هیگر

 !لعنت به پدرم..لعنت به مادرم ! لعنت به من!!!!.کرد 

 !دختر نیلرزون ا يشونه ها يشدم برا یمرهم م هیخود دردم،  دیبا. کنار زدم

 ...آبو بخور نیا ایب..وایه-

 .شد ادهیپ نیاز ماش عیتکون داد و با عجله کمربندو از دور تنش کند و سر نیبه طرف يسر

 ...گرهیج خیچند س تیکردم به خاطر مسموم یفکر م.قبال هم تکرار شده بود...زد یشده بود و داشت عق م خم

 ...یبا معده خال-

و کمکش کنم سوار شه اما خودشو  رمیبازوشو بگ ریخواستم ز.حال شد یب. زد یفقط عق م اوردیباال نم یچیه

 .هنوز به من بود سشیخ يچشمها. دیکنار کش

 وا؟یه هویشد  یچ-

خودش را . برگرده عیکه دوباره حالت تهوع ناچارش کرد سر دیکش یباال م نینزد و داشت خودشو از ماش یحرف

 .ارهیمعده ش را باال ب یخال اتیکرد محتو یم یانداخته بود و سع نیزم يدوزانو رو

خاك نم دار  يرمق کامال رو یحال و ب یب. ش هم شدت گرفته بود هیاز شدت ضعف گر.نبود  يزیچ

 .کنار جاده نشست یصبحگاه

 شد آخه یچ...نیبرو تو ماش ایب ایب...وایه..وایه-

 یمستاصل کنارش زانو زده بودم و نم.گرفت یشدت م شتریب اون هیشد گر یکلمه که از دهن من خارج م هر

و ترس از پس زده  اطیبا احت. کردم یآرومش م دیبود که با نیدونستم ا یم کهیزیتنها چ.کنم کاریدونستم چ

و سرش را  دمشیخودم کش تآروم به سم. مقاومت نکرد. لرزونش حلقه کردم يشدن ، دستم را دور شونه ها

 .م گذاشتم نهیس يرو

 ...آروم...زمیآروم باش عز...آروم باش..وایه ستین يزیچ-
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اون بود و اون داشت با نفسهاش  يشونه ها يشدم انگار سر من رو یمن بودم که داشتم آروم تر م نیا انگار

بود  یخالص ژنیاکس نیمن ع يو هر بازدمش برا خوردیگلوم م ریپر حرارتش ز ينفسها یگرم.کرد یمنو آروم م

 .دادم یکه با ولع قورت م

کرد بلند  یسع. دیحرکت خشن خودشو کنار کش هیبه خودش داد و با  یتکون. آرومتر شده بودم.شده بود آرومتر

 یاگه زن درست یبعدا بگ يخوا یم ؟یگفت به من دست بزن یک ؟یکنیم کاریچ:( بشه و در همانحال گفت

 )هان؟؟!! تو بغلم يکرد یکه خودتو ول نم يبود

 . موفق شد...کرد خودشو باال بکشه یو در مقابل چشمان متعجب و گشاد من سع ستادیرمق ا یب

اعتماد ..دیترس یم....حقم بود...اما ...خورده بودم ینیحرف سنگ...حالم بد بود....خراب بودم...شدم بلند

 !!کرد یباور م دین که باباورش نکرده بود او...تهمت خورده بود...حرف خورده بود..نداشت

 یچشمهاشو بسته بود و تند تند نفس م. ش انداختم دهیبه صورت رنگ پر ینگاه مین. فرمون نشستم پشت

 . دیکش

 ؟ي؟ بهتر یخوب-

 ) آره:( کرد زمزمه

 .قهر نبود خداروشکر

 :هم زمزمه کرد باز

 .....کنم یخودم هم تکرار نم يبرا یحت..دونه  ینم یکس چیه-

 مرد سراپا اشتباه ، شده محرم اون حرف؟ نیدونه و حاال ا یکس نم چیهست که ه یچ.م گوش شدوجود تمام

 ...و دارم...داشتم تیحساس يریجلوگ يبه قرصها-

 .نیآروم ، محجوب و مت. کرد صداش رنگ شرم گرفته بود سکوت

 یاما قرص، داغونم م...خواستم یصد البته که منم نم..خواست بچه دارشه ینم...داد یبه زور به خوردم م-

 یالکل م يبطر هیکرد که اگه قرصو نخورم  یم دمیتهد...براش مهم نبود...فتادمیبه حالت مرگ م یگاه...کرد

همونطور که به زور قرصو تو حلقم فرو ...تونست یم... تر و درشت تر از من  يقو یلیخ..بود يقو...تو حلقم زهیر

 ........همون موقع..بخورم گهیقرص د هیال آوردم مجبورم کرد خودش با يچندبار جلو...کرد یم

 .تازه کرد ینفس

 .......فتمی، به همون حال م شهیم یکه برام تداع یمدت گاه نهمهیبعد از گذشت ا-
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داشت جاده  یدونم کدوم چشم ینم....شده بود خیقرمزش م ينگاهم به چشمها....به من دوخت نشویشرمگ نگاه

 د؟؟ییپا یرو م

 ....تتونیاگه اذ دیببخش...ستیدست خودم ن...متاسفم-

 .بود شهیاگه دستمو سپرش نکرده بودم ، تو ش شهیزدم رو ترمز که مثل هم چنان

 ! ببند اون المصبو-

نامردتر از  يمرد چیبود که ه یاز حرف...از اونهمه درد بود. حرصم از کمربند بازش نبود.حرص کمربندشو بستم با

 یمثل من حرف م يدلش با نامرد ياز مگوها دهیدختر درد کش نیا یمن محرمش نبود و حاال رو چه حساب

چرا ضجه ..بودم یچقدر عوض...چقدر پرت بودم چقدر دور بودم چقدر احمق و ساده باور ...ِ خودم یاز پرت..زد؟؟؟ 

چرا شده بودم نمک !! سپاره دست مهرداد آشغالهفت خطم اونو ب يکنار تا بابا دمیهاشو باور نکردم و کش

 دهید..بودم دهیدردو ند نهمهیچرا ا...کردم یو مرتب زخماشو پاره م شتریاون؟ چرا شده بودم ن يزخمها

 ....پس چرا باور نکرده بودم...بودم

 .آبو برداشتم يبطر. شدم ادهیپ نیماش از

 ..بزنم صورتم یآب هی رهیگ یداره خوابم م-

دلم، دلم ..شدیاما بازم خنک نم..کردم یتمام آبو رو سر و صورت گُر گرفته و داغم خال. فاصله گرفتم نیماش از

را  رهنمیپ قهی...سوزم یکردم دارم م یحس م..و خنک کنم؟ رونیب ارمیب يگرفت اونو چه جور یم شیداشت آت

سوار .برگشتم نیدوباره به سمت ماش...تونست مرهمم بشه یاواخر مهر هم نم یخنک صبحگاه يهوا...باز کردم

 قرمزو نگرانش به من بود يچشمها. شدم

 حالتون خوبه؟-

 ...داغون ترم نکن...نگرانو ندارم يمن ارزش اون چشمها! ینپرس لعنت نپرس

 خوبم-

 ...نکنه فشارتون باالست؟ قلبتون دوباره د؟یسرخ شد نقدریچرا ا-

 خوبم....یچیه..وایه ستین یچیه-

 د؟یخور یقرصاتونو م-

 نگو لطفا یچیه...آره -

 ...باشه-
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 ....وایه-

 بله؟-

 ؟یدر حقم بکن یلطف هی شهیم-

 .نگاهم کرد منتظر

 م؟یشونیپ يرو يچند لحظه بذار يدستتو برا شهیم-

 يرو فشویو دست ظر دیبه سمتم کش یکم. شد مونیبزنه اما پش یخواست حرف.متعجب نگام کرد مرددو

 ییکردم از اون دستها یچشمهامو بستم و سع. بود شیآت ياما آب رو.داغ بود مثل پوست تنم.گذاشت میشونیپ

بشه ، باور بشه  تیحما دبو دواریمن دراز شده بود و صاحبش ام يگرفتن به سمت دستها ياری دیبه ام يکه روز

 .رمینشه ، قرار بگ ریمثل مهرداد و پدرم اس یتا تو قفس گرگ

 ...دیاما بود..تلخ و گزنده..دیداشتم شما بود اجیکه به کمک احتموقع ها  یلیخ-

اعتماد ...دیترس یم...بد برداشت کنم و دوباره حرف بارش کنم دیترس یم.. دیترس یم. ..کرد یجبران م داشت

 !لعنت به من..نداشت

 ازت بکنم؟ گهیخواهش د هی شهیم-

 .نشست دیترد تو نگاهش ترس و..دیدستشو کنار کش...باز کردم چشمهامو

 ؟یچ-

 ...یخطاب نکن یمنو رسم نقدریا شهیم-

 )د؟ی؟ قرصاتونو خورد.دیهست.دیشما بود:(لحن خودش اضافه کردم با

دکتر سهند  یمن واسه هر ک....ستمیاستاد تو ن گهیمن د...با من حرف نزن ينجوریا گهید:(.تر ادامه دادم کالفه

 .....)حرف اضافه تر هی ینه حت...اوشمیتو س يبرا ستمیتو ن يباشم برا

بهتره ....خوام ینم:( داد و گفت هیبه سر جاش تک. داشته باشم ییخواسته نابجا دیترس یانگار م. رها کرد نفسشو

 )دیمنم همون دکتر سهند باش يبرا

صدا  يمنو اونجور گهیبار د هیتو :( گفتم طنتیو با ش میکنده شد نیزم يتو دنده و با فشار پدال گاز ، از رو زدم

 !)ینیکن تا عاقبتشو بب

 .نهیتونست بب یاز من نم ریغ یکس چیخورم ه یزد که قسم م يمحو لبخند

*********** 
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 میو دکتر سهند رزرو کرده بود ییدو تا اتاق به اسم مهندس صدرا-

 دیشناسنامه هاتونو لطف کن شهیم....دیخسته نباش.....دیخوش اومد یلیخ..بله بله-

 .دمیچرخ وایسمت ه به

 ؟يد یشناسنامه تو م-

 .اوردمیهمرامه اما شناسنامه مو ن میو کارت مل نامهیگواه-

 ؟ياوردی؟؟شناسنامه تو ن یچ-

 ...هیکاف ییکارت شناسا..که شناسنامه مونو بخوان میستیزن و شوهر ن....که ستین يمورد-

 )ه؟یکاف ییکارت شناسا..ستیشناسنامه م همرام ن:( به سمت مرد برگشت گفت بعد

 ...ستین يمساله ا..دو تا اتاق مجزاست..بله-

 . میمرد گذاشت يرو روبرو وایه یو کارت مل شناسنامه

 ...کنن یم تونییاالن راهنما..دایکل نمیا دییبفرما-

 ..کرده باشه یرا مخف يزیچ هیانگار ..دیدزد یدونم چرا نگاهشو ازم م ینم

 ..خانم..آقا دییبفرما-

 ....گهیهمد يدو تا اتاق روبرو...میشد ادهیپ طبقه سوم.میآسانسور شد سوار

 !خورد مردك الدنگ یرو م وایداشت با نگاهش ه.به مهماندار دادم و ردش کردم رفت یانعام هی

 !نهیسنگ نقدریا یتو چمدونت گذاشت یچ-

 .غر غر نکن نقدریا یعنیبهم انداخت  ینگاه هی

 ...که ستیتوش ن يزیچ...خودم بردارم دیذار یشما که نم-

 !!يتریقو یاز منِ چند من یوجب مین کلیقدوه نیتو با ا یعنی-

 .داد یما نم لیهم تحو یلبخند خشک و خال هی یبا روزگار که حت ایبا من  ایخودش قهر بود  با

 ...ممنونم-

 .تخت نشستم يگذاشتم و رو نیزم چمدونو

 بخوابم قهیده دق هیخواد  یچقدر دلم م-

 دیایتا شما ب نمیش یم یرم الب یمنم م...دیخب بخواب-

 تو اتاق تو بخوابم؟ یعنی-
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 یسادگ نیبه هم ستیمال من ن گهیچمدونمو ببرم اون اتاق ، اتاق د...داره یچه فرق-

 ...شمیسرحال م رمیدوش بگ هی...اتاق خودم رمیم الیخ یب...نجایزور زدم تا آوردمش ا ینه بابا کل-

 ه؟یاز چه ساعت شیهما-

 .دو روز پشت ِهم...دوباره از دو تا ششه... کیاز ساعت ده صبح تا  یکارگاه آموزش.. ستیمهم ن ششیهما-

 نرم افزار؟؟ هیکال چهارده ساعت واسه  یعنی يوا-

 .انشاال ارزشش را داشته باشه و واقعا به درد بخور باشه..قابل تحمله یخسته کننده ست ول-

 .شدم و به سمت در رفتم بلند

 !من یباز نکن حت یکس چیه يدرو به رو-

 .ابروشو انداخت باال يتا هی

 ...نمتیب یم نییپا گهیساعت د مین-

*************** 

 خانم مهندس؟ دیدار لیم يا گهید زیچ-

 .دیخسته ش به سمت مهندس کاوه چرخ نگاه

 ....بابت شام هم ممنون... نه-

 .شد دهینگاه به سمت من کش همون

 که منو برسونه هتل دیریبرام بگ نیماش هی شهیم...خسته ام یلیمن خ-

 .بود ، رو کردم  فیسرِ ک یمهندس کاوه که از ارائه موفق مقاله ش حساب به

 ..دارمیاز ساعت سه صبح ب.کم بخوابم  هیبهتره منم برم هتل ...ممنون مهندس جون یلیخ-

گرفتم نه  یون برات جا متو هتل خودم ،يایب يخوا یم یگفت یبهم م شیکاش دو سه روز پ....برو..رمردیبرو پ-

 ....که تو کارگاه ثبت نامتون کنم و يتازه زنگ زد شبیدفعه د هی نکهیا

 ....دمیحرفش پر ونیدست پاچه م...گند زد یواقع يبه معنا...زد گند

 ومدمیمنم نم..امیخودم مطمئن نبودم که م یول..انجام دادم  شیکاوه جون ثبت نامو که همون دو سه روز پ-

 ..... امیاومد و منم مجبور شدم ب شیپ یقرار مالقات ناگهان هی...ومدنیم ییمهندس صدرا
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مزاحم ...فعال شب خوش..یچیخب پس ه...آهان...ا:( زد و گفت يلبخند. را گرفته باشه هیکردم قض یدعا م دعا

 یزود مطلبو م یلیشما هم خ یبود ول يکالس خسته کننده ا ییمهندس صدرا دیشما هم خسته نباش....نشم

 ..)دایگرفت

 .تکون داد و بلند شد يفقط سر وایه

 ریشبتون به خ-

 !هر چه سردتر بهتر...بودم یمن که راض...کرد یبا کاوه بدبخت سرد برخورد م نقدریدونم چرا ا ینم

 .کرد یداده بود و با دقت به اطراف نگاه م هیتک شهیبه ش سرشو

 د؟یچرا به من دروغ گفت-

 .دیو نگاه دستپاچمو رو هوا قاپ دیسمتم چرخ به

 ؟یچه دروغ-

 یم ادیراجع به رشته خودم  دیجد زیچ هیکه حداقل دارم  نهیمهم ا...ستیباشه مهم ن..د؟یدون ینم یعنی-

 ازتون ممنونم...رمیگ

 ...من اسم تورو وا،یه ياشتباه متوجه شد-

 که به دروغ عادت کنهشما  فیح....دیتوروخدا دروغ رو دروغ سوار نکن...ستیگفتم مهم ن-

با لحن . افتادم يزیچ هی ادی یول. حداقل دو سه ماه منو ببلعه يهمونجا بشکافه و برا نیخواست زم یم دلم

 )؟یتو چرا به من دروغ گفت:( گفتم يطلبکار

 ؟یمن؟ چه دروغ-

تو که ....هم شناسنامه تو دمیپولتو د فیچمدونت هم ک ییجلو بیکردم تو ج یداشتم چمدونتو جابجا م یوقت-

 !ستیهمراهت ن یگفت

تونن  یبفهمن که م..ام  وهیخوام بفهمن ب یدم نم ینشون نم یمجبور نباشم شناسنامه مو به کس کهییتا جا-

و آب از آب  ارنیخواستن سرم ب ییتونن هر بال یبفهمن که م...راحت الوصول بهم چشم بدوزن یش هیمثل 

 ؟دیدیحاال فهم...تکون نخوره

 . دوباره قلبش ارور بده یحت ایبا ادامه بحث دوباره حالش بد شه  دمیهم ترس دمیفهم هم

 !یتو اوج جوون!!!! میبود یقلب یینارسا هی ریهر دو درگ!! ما میبا نمک بود چه
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 دهیپرس يزینه اگه چ ياز بعدازظهر بعد کالست نه باهاش هم کالم شد ؟يدار یبا مهندس کاوه مشکل-

 !يشو داددرست جواب

 .لرزه یحس کردم انگشتاش داره م. سرش مرتب کرد يرو شالشو

 ؟يد یجوابمو نم-

 ...ندارم ینه مشکل-

سرشو دوباره به .بزنه یاونم قصد نداشت حرف.دادم فعال ادامه ندم حیترج. متعجب نگاش کردم....شده بود یعصب

 .داد و چشمهاشو به روبرو دوخت  هیتک شهیش

 ؟یش ادهیپ يخوا ینم میدیرس-

 .کرد ینم ریعالم س نیتو ا. من ، تکون خورد يصدا دنیوضوح از شن به

 ...ممنون...باشه-

 ...امیپارك کنم م نویماش..برو تو اتاقت-

 ریباشه پس شب به خ-

 ..وایه-

 بله؟-

صبحونه  هینُه تو رستوران منتظرتم تا ...میصبح زود بلندش ستیفردا قرار ن...راحتم بخواب...در اتاقتو قفل کن-

 ...سر کالست و منم برم دنبال کار خودم يو تو بر میبخور

 ...باشه-

 ...شده يزیچ هیمطمئن بودم .تکون دادم و رفت يسر

************* 

هر جنبنده . بود ییتمام حواسم به اتاق روبرو اریاخت یب. بودم دهیچشمهام گذاشته بودم و دراز کش يرو ساعدمو

پاسبون وفادارو  هیحس . ندارند يکار وایکردم تا مطمئن شم با اتاق ه یم زیشد ، گوشامو ت یکه رد م يا

 .داشتم

نمک  یب يبه غذا.بردارم یدنیکنج اتاق ، نوش خچالیبلند شدم تا از داخل . گوشه لب خشکم نشست يلبخند

 یابخونم باال رفته بود و حس میسد. رستوران شهرزاد ، خوش نمک و خوش طعم بود  يعادت داشتم و غذا
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خون اونم باال  مینه؟ سد ای هنوز دارهیب وایدونستم ه ینم. شب بود ازدهی کیبه ساعت نگاه کردم نزد. تشنه بودم

 .ستادمیا ییروبرو هیبرداشتم و پشت در اتاق همسا وهینه؟ دو تا آب م ایرفته 

 بله؟-

 یخوب...نداشتم يکار...وایهمنم :( شدم و گفتم مونیپش. کرده بودم دارشیحتما از خواب ب. گرفته بود صداش

 ....)دایبرو بخواب ببخش ب...گهید

 يبود ، چشمها دهیکه به سر و تنش کش یهول هولک ياز اون شال نامرتب و مانتو شتریدرو باز کرد ب یوقت

 .کرد ییو قرمزش خودنما سیخ

 شده؟ یچ-

 .پره یم نییباال و پا نقدریچرا قلبم ا دمیفهم ینم. رفت تا داخل بشم کنار

 شده؟  یگم چ یم-

 )کرده؟ تتیمزاحمت شده؟ اذ یکس:( دیپرس زیقبل از هر چ میوسواس ذهن

اتاقش نشده ؛ پس  کینزد یحت ییچرنده و پرنده و دوپا چیدونستم ه یوقفه م م یتوجه به پاس شبونه و ب با

 .کرد رمیاما بازم غافلگ. بود یمسلما جواب سوالم منف

 آره-

 لحظه لکنت گرفتم هی

 کرده؟ تتیاذ یک..یک..؟یچ..چ-

 .پاهام سست شد و لبه تخت نشستم اریاخت یعلت حال و روزش بود ، ب يایکه گو یجواب دنیوحشت شن از

بهتون گفته بودم که :(گذاشت ، گفت یم یپاتخت يرو کهیها رو از دستم گرفت و در حال وهیهمون حال آب م با

 ینگفته بودم؟ نگفته بودم نم..هم خبر نداره میمیدوست صم یدانشگاه حت يکدوم از بچه ها چیاز ازدواج من ه

 ) نگفته بودم؟..بدونه یخوام کس

و  ینیخواستم بدون مقدمه چ ی، اما طاقت نداشتم فقط م شهیحرفها مقدمه حرف اصل نیدونستم ا یم نکهیا با

 .گوش خودم ریکنه اونم درست ز جادیکنه و براش مزاحمت ا تشیجرات کرده اذ یبفهمم ک ینیچ هیحاش

 یم هیگر يکرده؟ بگو چرا دار تتیاذ یجرات کرده مزاحمت بشه؟ ک یک نمیولش کن فقط بگو بب نارویا وایه-

 ... شیبگو حرف گذشته ها رو پ نارویا ؟یکن
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 نهیبا ک شهیکه هم دیهست یشما تنها کس..سهند استاد محبوب گروه عمران اوشیشما جناب دکتر س..شما-

 .دیکرد تیآزار و اذ یقلب ییمنو تا سر حد مرگ و نارسا ینیو بدب يتوز

 یشعله آتش نفرتش به من بود که داشت زبانه م ایهاش بود  هیچشمهاش به خاطر گر يقرمز دمیفهم ینم

 .دیکش

 . خشک و تشنه مو فرو دادم يگلو آب

 ؟یکن مارستانمیب یراه يخوا یم ایشده  یچ یگ یم-

 يها هیو کنا شیمنم که هر بار به خاطر ن نیا...بود یاوندفعه هم اتفاق..دیش ینم مارستانیب یشما راه دینترس-

 !!ییبدبخت صدرا اهیس يوایه...من..شدم مارستانیب یشما راه

 .کرد یبغض آلودش مرتب چهار کلمه آخر جمله شو تکرار م يو با صدا دیکوب یش م نهیانگشت به قفسه س با

 کردم؟ یچه غلط آخه نمیبب ریآروم بگ-

 ....یِعوض..ِ یاون پدر نامرد عوض دیغلطو شما نکرد-

 !!ارهیکم ن ينجوریبلد نبود که ا یسه تا فحش درست حساب یحت زهیدختر پاستور نیمن ا يخدا

بهم تا دو  یختیر نطوریدفعه که ا هیشده  یچ ه؟یخب؟ اصل حرفت چ..باشه پدر فالن فالن من غلط کرده-

 ... نمیحرف بزن بب...نبود یکه مشکل شیساعت پ

 ...یول...یول-

 .ذاشت روون صحبت کنه یخواست ، نم یخواست بباره و صاحبش نم یکه م یبغض

 ...يِتو..يِنامرد تر و خدا نشناس تر از بابات، تو..یول-

 خواست استفاده کنه؟ ینم ایهم از خاطرش رفته بود  یِ عوض یهمون فحش دم دست یعنی

 :زد غیشکست ، ج شویکه هم سکوت چند لحظه قبل را شکست و هم اون بغض لعنت يا خفه يدفعه با صدا هی

 ...ازت متنفرم..سهند اوشیازت متنفرم س..ازت متنفرم -

 .کرد هیبلند گر ينشست و زانوهاشو تو بغل گرفت و با صدا يگوشه ا و

تلخ  قتیحق دنیدونم از شن ینم..کردم پاهام توان ندارن یحس م..بشم  کیجرات نداشتم بهش نزد..شدم بلند

لرزون ،  ياما اون هق هق سوزناك و اون شونه ها.. فیجسم و روح لط نیا یرونیو دنیاز د ایتنفرش بود 

شده ،  رونیحد و نیدختر تا ا نیا او چر هیچ هیقض دونستمینم نکهیاز ا. نمیزانوهام بش يوادارم کرد کنارش رو

 . کالفه بودم 
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حرف ..اما حرف بزن..باهام قهر باش  یحت. یدم ازم متنفر باش یبهت حق م.... ؟یکن یگوش م....وایه..وایه-

 ..روز انداخته نیتورو به ا یخونه خراب کن ةدو ساعت کدوم زلز نیدر عرض ا نمیبزن بب

بهم  نطوریازم سر زده که ا یدوساعت چه اشتباه نیبه من بگو تو ا:(ادامه دادم...بزنه ینداشتم حرف انتظار

 .دیلرز یوقفه م یبود که ب ییتنها جوابم همون شونه ها) ؟یتخیر

 ....به من نگاه کن...وایه.. وایه-

 .بکشه مارستانیدوباره کارش به ب دمیترس یم

 صدامو؟ يشنو یتمومش کنم؟؟؟هان؟؟ م گهیجور د هیخودم  ای یکن یتمومش م وایه-

 .بود اما به دروغ يتلخ و جد لحنم

 .... ایدختر خانوم  يصدامو دار-

 .هنگ بودم هیبه چشمام دوخت که تا چند صدم ثان نشویبا سرعت سرشو بلند کرد و دو جفت شراره آتش چنان

 !!)شوهر مرده هستم وهیزن جوون ب هیمن ..ستمیمن دختر خانوم ن:( دیبه هم چفت شده ش، غر يدندونا يال از

 .برگرده شیبه سرعت چونه ش را گرفتم تا نگذارم دوباره به ژست قبل. خودم اومدم  به

 نمیبه من نگاه کن بب! شوهر مرده بدبخت مفلس درب و داغون وهیزن جوون ب-

 .من آزاد بشه يانگشتها ونیسرشو تکون داد تا چونه ش از م.چشمهاش گشاد تر شدند. انتظارشو نداشت انگار

 دیولم کن-

 ...اول درست حرف بزن تا بعد..دین، نه ولم کنولم ک-

 ولم کن -

 خب ؟....آهان حاال شد-

دردش  نمیتونستم باهاش حرف بزنم بب یبهتر م ينطوریو ا دیبار ینم گهیو سرخش د یعصبان يچشمها

 .چونه شو ول کردم.هیچ

 رونیب دیاز اتاق من بر-

 رونیب دی، نه بر رونیاز اتاق من برو ب-

 هیتک واریو به د دمیخودمو به کنارش کش. نشست نیزم يبلند بشه که مانع شدم و دوباره رو ظیبا غ خواست

. نداشت يا دهیکرد اما فا یمقاومت م. دمشیدستمو دور تنش حلقه کردم و محکم به سمت خودم کش هی. دادم 

 :تونستم کنار گوشش زمزمه کنم یحاال م
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و گرنه به روح مادرت که  رونیتا از اتاقت برم ب ياریتو به زبون بافتاده که باعث شده تنفر یبهم بگو چه اتفاق-

محکم که فکر متنفر بودن از من از ذهنت  نقدریکنم ا یمحکمتر از حاال بغلت م یمونم حت یم نجایتا صبح هم

 ...پاك شه

 .بود که هدر داده بود يدیبازمانده اون همه مروار فیهق هق خف هیاما هنوز  ختیر ینم اشک

 .م نشست نهیس يسرش رو کهیبه خودم فشردمش ، طور شتریب

 ....ولم کن..ولم....حرف بزنم..تونمینم.. ینم ينطوریا.. نیا-

 کی ینه حت دیطلب یآغوش فشرده را م نیدلم هم بیکردم اما عج یموضوع فکر م نیبه ا تیوضع نیتو ا دینبا

 .سانت اونورتر

 ...نمی،حرف بزن بب یتون یم-

 .....کاوه..کا..کا-

 يزیچ هیدونستم  یم! یلعنت.ضربان قلبم اوج گرفت. اسم کاوه ناخوداگاه رهاش کردم و صاف نشستم دنیشن با

 پس چرا فراموش کرده بودم؟؟؟! وسط هست نیا

 ..االن نرفتم کله شو بکنم نیحرف بزن تا هم وایه االیکرده؟  یکاوه چه غلط-

 ..دیقول بد-

 !نه ، قول بده دیقول بد-

خودمو روبروش . انیو باال م رندیگ یآتشفشان گدازه هام دارند اوج م هیکردم مثل  یبودم و حس م یعصبان

 .بود نییسرش پا. دمیکش

 ؟یم کن وونهید يخوا یم ای یزنیحرف م-

 .داد و چشمهاشو بست هیپشت سرش تک واریبه د سرشو

 ....دیقول بده اوضاع رو خرابتر نکن-

 )باشه قول:(حوصله گفتم یب

منظورشو !) یرانیروشن فکر ا يبِه مردها! به به:( اومد کنارم و گفت. میاستراحت کوتاه داشت هیط کالس وس-

 نکهیحرصم گرفت و بدون ا) مسافرت نیایپسر جوون ب هیخوبه که شوهرتون گذاشته با :( ادامه داد. دمینفهم

مزخرفات  نیو ا هیسفر کار هی نیا ایثان دارماوال من شوهر ن:( گفتم ظیدونه من ازدواج کردم با غ یبدونم اون م

فوت  ای ياز شوهرت جدا شد ایپس :( و گفت دیحرفم پر ونیدر کمال تعجبم م...) و ضهیمر يمال ذهن ها
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و باهات حرف  امیخواستم ب یوقته م یلیخ:(و گفت دیاونم فهم. دهنم از تعجب باز مونده بود) کرده، آره؟

تا ...کار داشتم یمن کل ای یرفت یبا عجله م یتو داشت ای یبودمت ول دهید شکدهدو سه بار تو دان یعنی...بزنم

دوست  یگفت حت یداشت که م یاون اطالعات کامل...گرفتم تیهمکالس يدیسع دیسراغتو از حم نکهیا

د یناام یکل...دهیشن يریگفت از دکتر جهانش یم...يازدواج کرد نکهیمثل ا..هم ندارن ییصدرا وایه يها یمیصم

دکتر :( تا ازش بپرسم دیفقط زبونم چرخ دمیشن یحرفاشو نم هیداغ کرده بودم که بق نقدریا....) یاما حاال کل..شدم

 بهیکنم غر یحاال بعدا خدمتتون عرض م:(لبخند کج و ماوج زد و گفت هیاونم ) دونسته؟ یاز کجا م يریجهانش

مطلقه شدنت ، اونم تو  ایشدنت  وهیبابت ب:(گفت یم.دول کُن نبو کهیخواستم نشنوم اما مرت یم...) هیخود ستین

 یتون یهمسنت م يراحت تر از دخترا یلیشده و خ شتریهات ب يسن وسال متاسفم اما در عوض آزاد نیا

یانتخاب کن سیک (.... 

 .متعجب و شوکه من فرو کرد يچشمها يخشم و نفرتش را تو. باز کرد چشمهاشو

 ....دیپرس یم...دیپرس یم... دیپرس یم. به اتاقم زنگ زد شیساعت پ مین-

 ...حرفش هیبق دنیوحشت داشتم از شن. دیلرز یداشت م دستاش

 یوقت...و......نه؟ ایتونم فسخش کنم  یگفت م یم....گفت یم....چند وقته کردم غهیص اوشیبا س دیپرس یم-

دوباره .....که منو مهمون اتاق خودش کنه نجایا ادیم گهیربع د هیگفت تا  ستمین ينامرد چیه غهینعره زدم که ص

 نایا...دکتر سهند  گهیمعلومه د:( گفت هگفته من ازدواج کردم ک يریبه جهانش ينامرد یزدم کدوم عوض غیج

 یشه و م هیگفته بود شوهر تو همسا يریبه جهانش یحت ؟یدونست یمگه نم کنیتو ج کیج یلیخ

نقل و  شدیباورم نم...وا رفته بودم....) هیریجهانش يگفت ظاهرا اونم از رفقا یم يدیسع دیحم نارویا!..شناستش

 ....رمیبم رمیبم رمیخواستم بم یم! مثل منه یبدبخت هی یداستان زندگ یینبات سفره سهندا، واگو

 .خواست ادامه بده یزنه اما م یجرعه نفس ، دست و پا م هی يحس کردم داره برا....کم آورده بود نفس

 ایگفت منتظرتم ب...مون کنه غهیآشنا داره که ص هیبهم زنگ زد گفت  یاز تو الب شیربع پ هیکثافت -

 ......کش زیزدم و تلفنو از پر غیسرش ج...کثافت الدنگ......نییپا

 ! نیامام حس ای

 .........وایه....وایه....چشماتو باز کن....وایه...وایه-

 .چشمهاشو باز کرد يصورتش که آروم ال صورتش تا بزنم تو کیبردم نزد دستمو

 ...آآآب-
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 .....قرصاشو برداشتم و به زور تو حلقش کردم...قرصاش...ختمیگلوش ر يچند جرعه آب تو يچه جور دمینفهم

 .دیکش یبود و هنوز نفس م داریاما ب. من افتاده بود يدستها يحال رو یب

فکر  فیاون موجود کث يهایور يآروم باش و به درتو فقط ..وایکُشم ه یمن اون الشخور آشغال کله رو م-

 ...نکن

. و تمام بدنم از خشم ، داغ شده بود دیکش یم ریدو کتفم ت نیب.شمیم کیکردم خودم به مرز سکته نزد یم حس

 .گرفته بود و صدام از شدت خشم دورگه شده بود يهام نبض تند قهیشق

 ...رونیاز اتاقم برو ب..رمیبذار بم-

 .کنم کیکرد که مجبور بودم گوشمو به صورتش نزد یناله م فیضع نقدریا

 !نامرد رونیگمشو ب-

 برات گفته زیهمه چ یکه اون ب ستین ينطوریاصال ا هیقض دمیم حیبرات توض...واجانیآروم باش ه-

 ...گمشو-

اون  رفتم سراغ یم کراستیاز بابت حالش راحت بود  المیاگه خ. تخت خوابوندمش يبلندش کردم و رو آروم

از شدت خشم و انزجار  کهیتخت نشستم و در حال يکنارش رو...اما....هیدست ک ایکنم دن شیتا حال زیهمه چ یب

 یم ياما هر کار.فکر کنم نندهروح شک نیا یکنم و فقط به سالمت يکردم صبور ی، سع دیلرز یتمام تنم م

رفتم  یم...بشه يو عاد کیتمیر وایه يکردم تا نفسها یصبر م دیبا. ...کاوه بشم الیخ یتونستم ب یکردم نم

 !!!سراغش

 ....دکتر س!! دکتر سهند-

 .دمیزده پر وحشت

 وا؟یشده ه یچ-

 د؟یینجایشما که هنوز ا-

 حالت خوبه؟-

 ...اتاق خود دیگفتم چرا نرفت-

 نه؟ ایحالت بهتره  گمیم-

 ...اتاق خودتون دیببر فیتشر گمیمنم م-

 .کردم و با انگشتام فشار دادم نشییچندبار باال و پا.دیکش یم ریگردنم ت. م برده بودنشسته خواب همونطور
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 شده؟ گردنتون درد گرفته؟ یچ-

برو  یگ یم يدار زیر هی یوقت!! شیو ماساژ بد يایب ينه برات مهمه نه قصد دار یوقت یپرس یم یواسه چ-

 هان؟!!از اتاقم رونیب

که درو برام باز کرده بود ، چهارزانو رو تخت نشسته بود و هنوز هم با  يبا همون مانتو و شال کج و کوله ا هنوز

 .کرد یتر بود نگاهم م زیکه از نوك سوزن هم ت يهمون چشمها

 !دایقول داد-

 !مثل من ییقول واسه مرداست نه نامردا-

 .نه ایداره  یتیاهم دونستم اصال براش یگرفت اما نم یحرفمو که حتما م طعنه

سرمو بلند کردم تا به  یمخصوصا وقت.اخمهام به خاطر درد گردنم گره خورده بود. از کنارش بلند شدم دلخور

 .بهم گره خورد شتریاتاق که کله هوا چسبونده بودند ، نگاه کنم ، ب يواریساعت د

نگاهش  یحت...سر کالست  يریم يعاد یلیصبح خ...ساعت سه نصفه شبه...هم فکر نکن یچیبه ه...بخواب-

 ...تو شرکتم يایخوام دست پر ب یم....جلسه هم تموم بشه نیبذار ا...یکن یهم نم

 دایقول داد-

 ...شمینم زمیهمه چ یب نیا الیخ یکنم اما ب ینم..قول دادم که اوضاع را خرابتر نکنم...تکرار نکن نقدریا-

 .اومد نییاز تخت پا. چشماش افتاد یروشن يرو ینگران هیسا

 ؟یکن کاریچ يخوا یم-

 .رفت با دوم شخص جمع خطابم کنه یم ادشی یگاه. زدم لبخند

 ؟یفتیدردسر ن فته؟توین یتورو خدا اتفاق-

 مثل اون خودمو تو دردسر بندازم؟ یلجن ياحمقم که برا نقدریا يفکر کرد...نترس بابا-

مهم  دیفتیاصال تو دردسرم ب:( تفاوت گفت یباال انداخت و ب يآورده باشه ، شونه ا ادیبه  يزیچ هی انگار

نگذاشتم جمله شو تموم کنه چنان خودمو بهش رسوندم .....) مثل شما حقشه که یآدم دهن لق...به درك..ستین

 .و ساکت به من چشم دوخت دیکه جمله تو دهنش ماس

کالست تموم  نیبعدم بذار ا!..اونور بزنم نوریورو احرف ت فتمیکه راه ب کارمیمگه من ب!...آخه دختر ساده...آخه...-

 ریحاال هم برو بگ..ياریشورشو در م يدار گهید میبا هم صحبت کن يموضوع، جد نیسر ا دیبا...بشه

 !نُه صبح، رستوران ....بخواب
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. بودم هدی، نفس کش دیکش یکه اون نفس م ییاز هوا. از شبو، اونجا گذرونده بودم ینصف. رونیاز اتاق زدم ب و

 ...رمیآماده بودم تا بدجور حال محسن کاوه را بگ. اسفناجو داشتم شهیحس ملوان زبل بعد خوردن ش

******** 

 »وایه«

نجات دادم و از  فشیهرزه و کث ينگاه ها ینیسنگ ریخودمو از ز يچه جور دمیکه کالس تموم شد نفهم نیهم

 .رونیب دمیسالن پر

 خانم مهندس! خانم مهندس-

شد و گرنه  یم يمنظره بد. کردم یشدنشو حس م کینزد.کردم  یحسش م. کردم ادتریقدمهامو ز سرعت

تونستم با  یکاش م. اسمم را فراموش کنه شهیهم يخوابوندم که برا یگوشش م خیاونهمه آدم چنان ب يجلو

 ا.سرعت فرار کنم نیآخر

کردم گم و گور شم اما  یم یدادم و سع یملت عبور م يخودمو از البال. کتریونزد کینزد..ومدیصداش م هنوز

... 

 ...کنم چند لحظه یخواهش م-

 . زد یبود و نفس نفس م ستادهیا روبروم

 ...چند لحظه-

دشمن . م گرفتم و با هر دو دست اونو به خودم فشار دادم نهیس يمثل سپر رو مویدست فیدونم چرا ، اما ک ینم

پشتش احساس  یوقت! چه از جنس پر يسپر ، سپر بود چه زره ا! جنگ چه تو خونه ت دونیدشمن بود چه تو م

 !يکرد یم تیامن

 ؟يخوا یم یچ-

 خانم مهندس دیبا من مهربونتر باش-

 ؟يخوا یم یگفتم چ-

 شتریخوام باهم ب یم......نکرده آزار شما يمن نه قصدم مزاحمته نه خدا.دیمنم عرض کردم با من مهربونتر باش-

مدت باهم  هی میبا هم آشنا ش دیاجازه بد...دیندار یبه کس يشما هم که فعال تعهد...منم مجردم...میآشنا ش

 ....میباش
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 غهیکرد که بهم بفهمونه قصدش ص یرا انتخاب م یبا دقت تمام ، کلمات! یِ عوض یلعنت!!! »فعال« »فعال«

 ...!کردنه

تن  نیکردن ا اهیدنبال س اهشیون کردم هنوز مردمک سبازش یوقت. هم فشردم يچشمهامو رو یلحظات يبرا

 !بخت بود اهیس

 مثل شما رو ندارم ییبه آشنا شدن با آدما يمن عالقه ا-

 مگه من چمه؟-

 !حیو وق! پررررررو

 رد و بدل بشه نمونیب يبدتر يحرفها دینذار دیمهندس کاوه لطفا دست از سر من بردار-

 !لبخندش لجن تر. مور مور شدم یلحظات يشد که برا فیکث نقدریا نگاهش

 !بدم ياتفاقا من عاشق حرفا-

 !خواست محکم بکوبم تو دهنش یم دلم

 .بلند شد اوشیخش دار س يو پشت بندش صدا.دیرس بیشد از غ دهیکه محکم تو دهنش کوب یمشت و

رنگارنگ و  يا که مهموناخواد نه از اون حرف یبدم اما نه از اون حرفا که تو دلت م ياتفاقا منم عاشق حرفا-

 !! نه!! کنن یعشوه گرت تا صبح کنار گوشت ور ور م

 .حواله ش شد گهیمشت د هیبود که  ومدهیبه خودش ن هنوز

 صفت یلجنِ ب ةناموسِ هرز یکثافت ب-

 !اما زشت یجمله با پنج تا فحش محترمانه عموم هی

 .بده اوشویتا بتونه جواب س ارهیبکرد تعادل خودشو به دست  یم یلبش پاره شده بود و سع گوشه

 . ادیز یلیخ..دمیترس یم. متنفر بودم.بودم  زاریدعوا ب از

 :را گرفتم اوشیس نیآست گوشه

 شنیمردم دارن جمع م...شهیشر م..توروخدا بسه -

 .دیکش رونیب نشویآست گوشه

 !کنار...کنار ستایتو وا....بذار بشن-

از  دیکه با ییرفتم و با بدن لرزون به سر وصداها يگوشه ا. ستادمیا یکنار م دیبا...بودم  دهیهم دعواشو د قبال

 يدل تو. دور اونها رو گرفته بودند يچند نفر. نبود ینعره و عربده کش. گوش سپردم شدیحلقه نزاع بلند م ونیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٤٢٨ 

کرده  نیگزیخشونت را با گفتگو جا ایشده بود؟  ارناک یکی ایتموم شده بود؟  یعنیشده بود؟  یچ. دلم نبود

 بودند؟؟؟

 يا قهینه . کردم شیو در همانحال با سرعت بررس. دمیبه سمتش دو. اون حلقه خارج شد ونیبلندش از م قامت

سالم  میروزها نینامرد مرد ا نیخداروشکر ا. بود یکبود و زخم شییبود و نه جا یپاره شده بود نه لباسش خون

 .سرپا بود میروزها نیکننده ادرد درمون  نیا. بود

 میبر-

 شد؟ یچ ؟یخوب-

 همون دو تا مشت بسش بود -

 !شرح ماوقع.خواستم  یم حیتوض. داشتم یو چشم از صورتش برنم دمیدو یتندش م يقدمها کنار

 !نگاشم نکن چه برسه به حرف زدن یمگه نگفتم حت-

 ..کردم که روبروم سبز شد یداشتم از دستش فرار م-

 .به پشت سرش نگاه کرد. ستادیا

 شد؟ یچ-

 کوتاه اومد-

 ؟يچه جور-

 .و به چشمام زل زد ستادیا روبروم

منم  ؟یکن یم کارشینفر به نامزدت چپ نگاه کنه چ هیو گفتم اگه  واریشو گرفتم و چسبوندمش به د قهی-

 ...دختر مال منه نیا. همون کارو کردم

قورت  یته حلقمو فشردم تا مثال آب يها چهیبه زور ماه!...خشک خشک. تو گلوم نمونده یکردم آب یم حس

 .داده باشم

خواست  یم ایکرد  یفکر م ينطوریواقعا ا یعنی. شد یبه نگاه نافذ و داغش وصل شده بود و کنده نم نگاهم

 یاونم نم ایبود  ستادهیان اخوانا نبود؟ زم یچراغون يچشمها نیرو تموم کنه؟ چرا ا هیو قض رهیحال اونو بگ

متنفرم متنفرم  يزدم و نوا یداشتم از دستش زار م شبید نیمن چم شده بود؟هم...خواست نگاه منو رد کنه؟

 یبه دروغ حت یحت! بودم یحام هیتشنه  نقدریا یعنی!!رمیتونستم نگاه از نگاهش بگ یسر داده بودم و حاال نم

 خواست حرفاشو باور کنم؟ یوسوسه کننده بود که دلم م نقدریحس تعلق داشتن ا یعنی!لحظه هی يبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٤٢٩ 

 هتل میبهتره زودتر برگرد-

 ...)باشه باشه:( خورد و چشمهاشو به اطراف گردوند و گفت یتکون

 .مینزد یکدوم حرف چیه نیبه ماش دنیرس تا

-تونم برگردم تهران؟دکتر سهند؟ یم یک 

 .خورد یا کردن من ، تکون مبا هر بار صد. نبود  ایدن نیاصال تو ا انگار

 .میگرد یو بر م میکن یجمع م لمونویاالن وسا نیهم....تهران..ها؟-

 .استارت زد.  میشد سوار

 د؟یمگه شما کار نداشت-

 ...نه..نه-

 ...)میگرد یبرم....خواستم اوضاعو درست کنم خراب تر شد یم:( زد ، زمزمه کرد یداشت با خودش حرف م انگار

*********** 

 »»»اوشیس««

 د؟یکن یم یرانندگ دیکله دار کید؟یکم استراحت کن هی نیخوا ینم-

 !! اون که از من متنفر بود...کرد نگرانه یوانمود م اینگران بود . گوشه چشم نگاش کردم از

 جا نگه دارم هی يدار ياگه کار...ستمیمن خسته ن-

 االنه که بسته شه. شده زیچشماتون ر....ترسم خوابتون ببره یم...فقط...نه-

 ینیتو بش دمیم رهیخوابم بگ...نترس -

 دیندار نانیبهم اطم گهیفکر کردم بعد از اون تصادفم د-

 ...خوابم گرفته یگ یراست م...ینیاصال بذار بکشم کنار تو بش!...یکن یم اطیاحت شتریب نیاتفاقا بعد از ا-

 نمیشیمن نم.. دینیخودتون بش..نه نه-

 ...هم ترسونده بودش یحساب...اون تصادف ترسونده بودش . درست بود حسم

منو  تیتودار:( لب زمزمه کردم ریز شدمیم ادهیکنار و همونطور که پ دمیتوجه به دست و پا زدنش ، کش بدون

 )کشته

 د؟یگفت یچ..؟یچ-

 پشت رل نیبش نوریا ایب-
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در سمت شاگرد و باز . ر من سرجاش محکم نشسته بودنظ رییبه تغ دواریهنوز مردد و ام.رد شدم نیماش يجلو از

 .کردم

 !خانوم مهندس گهیپس چرا؟ بکش اونور د یمعطل-

 گه؟ید نمیمن نش!  نیسهند نازن اوشیدکتر س يآقا گمیم-

 !!!!، گشاد شد ییصدرا وایلحن لوس و نازدار ه نیاز تجربه اول چشمام

 !کرد دختره بال یمنو خر م داشت

 !!ستین یمن پشت گوشم مخمل اریمن درن يهارو هم برا يلوس باز نیابلند شو بلندشو -

 .نشده بود دیناام هنوز

 لطفا...استاد محبوبم-

 یفکر م زیچ هیقم که تو اون ساعت شب خلوت ترم شده بود ، فقط به -تو اون ظلمات اتوبان اصفهان  یعنی

و دور  رهیخواست پر بگ یم!..شده بود انگار يفکر و ذهنم پروانه ا نروزایاصال ا....که...گاز از اون  هیکه ..کردم 

نشست که داشتن منو خر  یم ییگرفت و کنار اون لبا یپر م دیاالنم از همون موقعها بود که با..شمعش بچرخه

 !که من آدم بودم و هنوز تا خر شدن فاصله داشتم فیح....کردن  یم

 !!برو اونور تا نَشستم روت وایه-

من آخه خوابم :(پشت رل و غرغر کنان گفت دیکمربندشو باز کرد و خودشو کش عیسر.روع به نشستن کردمش و

 ...)ادیم

 ..دروغ نگو بچه-

 ...بستم به اونم اشاره کردم کمربند ببنده یکمربند خودمو م کهیو در حال نشستم

 ..اَه..مکن میتنط دیها رو هم با نهیآ...کنم میتنظ مویاول صندل دیبندم بذار یم-

 ستیتو دانشگاه ب متویحتما تنظ...؟یکنیم میتنظ زویهمه چ نقدریا یستیحاال خوبه کوتوله موتوله ن...کم غر بزن-

 !يشد

 ..قایآره دق-

 ...چشم غره بهم رفت  هیبشه اما فقط  دیانتظار داشتم سرخ و سف.انگار تازه متوجه حرفم من شده بود بعد

 ؟یچرا معطل-

 .....زهیچ-
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 .عرق شده بود سیو اضطراب کف دستهاش خ یاز شدت نگران...دیمال یدستاشو بهم م کف

که قصد داره  يمبتد هی...اولت يسر جا يگرد ی، دوباره بر م یبه ترست غلبه کن یاگه االن نتون وایه نیبب-

 ...یکن یرانندگ ینتون چوقتیه گهیممکنه د یحت...تازه با کالچ ترمز آشنا بشه

 من راننده امآآآ..ترسم یگفته من م یک-

 !!!عرق شده سیکف دست عمه منه که از استرس خ-

 ...گرمه یلیخ نیماش يهوا..نه-

 !!!دهیژاکتشو تا خرخره باال کش پیعمه مرحومه ست که ز یکیهم البد اون  ندفعهیپس ا....روتو برم! بچه -

 ...دکتر سهند گمیم-

 یزود باش م....خوام بخوابم یمنم م...فتیبزن تو دنده راه ب...خودت شکشیو گل گالب و محبوب ، پ نینازن-

 ...برسونمت دم خونتون کیخوام قبل از 

 !!!نصف راهم مونده هنوز...االن ساعت دوازدهه ک؟؟؟؟یقبل -

 ....سوم راه مونده کی..ستینصف راه ن-

 منم خوابم گرفته خب...میفتیصبح راه ب شدینم-

 ...غر نزن نقدریبرون ا-

 زیر زیمثال چشمهامو بسته بودم اما تمام حواسم به ر..جاده يکنار نیبه ال دیکش اطیحرص زد تو دنده و با احت با

چراغ  فینور ضع ریاز همون فاصله و ز...تا خشک شه دیکش یشلوارش م يمرتب کف دستاشو رو. حرکاتش بود

 .که لباش خشک شده دمید یگذران هم م يها

 ؟يخوا یآب م-

 که؟ دیداریپس شما ب...زحمت یآره آره ب-

 ....ربع بگذره هیبره بذار  یاالن خوابم م-

 !!گذره یپس چرا زمان نم..ربعم نگذشته که من پشت فرمونم هیهنوز  یعنی-

 .آبو به سمتش گرفتم  يبطر

 با دهن بخورم؟-

 ؟يبخور يخوا یپس با کجات م-

 . بهم رفت گهیچشم غره د هی
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 یخواست و لبام به کلمات منظور دار باز م یم حانهیوق يطنتهایساعت گذشته ، دلم ش کیدونم چرا تو  ینم

 بودن همراهم؟؟ یخواستن ایکرده بود  طونمیشب ش یکیدونم سکوت و تار ینم. شد

 ...دیبهم بد وانیل هیتو  دیزیبر-

 ....بار مصرفامون تموم شده هی وانیل-

 ) به جهنم:( که من نشنوم گفت يلب طور ریحرص ز با

 ...ایگفت یچ دمیشن-

 ...آب بهم بده لطفااااااااااا کهیچ هی!!..به درك-

 ...بخور منم تشنمه..بخور يبطر نیاز هم ایپس ب-

 .کرد آب بخوره یدهنش و سع يرا با فاصله گرفت جلو يبطر

 !!يدیما رو به کشتن م یکن یهم چپ م یشیپره تو گلوت هم خودت خفه م یوگرنه م..بچسبونش به لبت-

 .را خورد يرا به لبش چسبوند و قورت قورت نصف بطر يبطر. گرفت مشویتصم باالخره

 ؟؟يتهش نمونه منو تشنه بذار يزیکه چ يخور یمخصوصا م ایتشنته  نقدریواقعا ا-

 دیتشنه باش شهیشما مردا که حقتونه هم-

 قا؟یدق هیمنظورت تشنه چ!! بو داره ها یلیحرفت خ..آ..آ-

 ....بابا یچیه-

 .خواست یمزمن را م طنتیکردن و همون ش یدلم تالف...را به سمتم گرفت يبطر

 هیگرفتن کام دل از  نیاول نمیا:( گفتم يا انهیو بعد با لبخند موز دمیلبم گذاشتم و چند جرعه نوش يرا رو يبطر

 )یاما واقع میمستق ریغ...شاگرد غرغرو

 عیسر. دمید شیشونیپ يسرخ شد و قطره عرق را رو...حس کردم صورتش گر گرفت...چشم غره نرفت نباریا

زنم  یم ایبخواب  ای:(مقدمه گفت یداخل شالش فرو برد و ب شتریلخت کنار صورتش را ب يپاکش کرد و موها

 )نیکنار خودت بش

 .کردم خیسرد بود که  نقدریبر خالف صورت تبدارش ، ا لحنش

 ..دمیباشه خواب!!!..گهید يا جنبه یب-

 .بدم هیکامال تک یصندل یپشت يجلوتر تا بتونم سرمو رو دمیکش خودمو

 .شد یجسم و روح ، مانعم م نیهاله مجذوب کننده اطراف ا نیکردم بخوابم اما ا یسع.بستم  چشمهامو
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با دست راست فرمونو گرفته بود و آرنج دست چپشو گوشه پنجره .کردم یچشم نگاش م ياز ال.گذشت یمدت

گوش شدم وجب به ....ترانه هی.کرد یزمزمه م يزیچ هیانگار . داده بود هیگذاشته بود و سرش را به اون تک

 !وجب

  قسم

 عشق هردومون قسم به

 برات دلواپسم یلیخ

 کنم یدارم حس م همش

 دست تو عروسکم به

 هیتو پوشال يحرفا

 هیالیتو خ وصال

 ترکه یداره م بغضم

 هیکه دلم چه حال يوا

 !ستایصداتم بد ن-

 .خورد جا

 د؟یداریب-

 ....بخوابم که ینذاشت-

 ...گهیسوت و کوره د نیخب ماش....کردم صدام بلند باشه یفکر نم..دیببخش-

 ....بذارم یآهنگ هیبذار -

 )د؟یگرد یم یدنبال چ...گهید میگوش کن شویکی دیبذار:( حوصله گفت یکردم که ب نییباال پا موتیبا ر نقدریا

 ...آهنگ خاص هی..شهیم داشیاالن پ-

 آدم خاص؟؟ به من مثال؟ هیبه  دیکن مشیکه تقد-

 یم یو شوخ زدیبود که راحت راجع بهش حرف م یمنتف نقدریبراش ا هیقض ایگفت  یم يجد دمیفهم ینم

 !!!کرد

 کنم؟ مشیبه تو تقدباورش سخته اگه بخوام -

 ...خنده داره ستیسخت ن-
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 کجاش خنده داره اونوقت؟-

به ...جنبه ست یب یلیکه مخاطبشه خ یهمون اون کس ستین نکارهیکنه ، ا میخواد تقد یکه م یهم اون کس-

 ...ها شهیدردسر م رهیگ یخودش م

خاطرات  یگون یگذشته ، گون خیمصرف تار یب يالوگهاید یگون یپر بود از گون..پر بود یلیدختر خ نیا!! خدا  ای

 !!!بگذر دختر!! مغزش شهیبود به رگ و ر دهیکلمه چسب نیانگار ا»»» جنبه  یب«««!! مزخرف از رده خارج شده

 !بود دهیکه دور خودش کش يقرمز يهمه خط ها نیاز ا...گرفت  حرصم

 .میبذار یکیبذار رندوم ...تو یگ یراست م-

 .اومد که دنبالش بودم يهمون ترانه ا قایرا زدم و دق دکمه

 هر لحظه شهیو اما دلم تنگ م یهست کنارم

 فقط دوست داشتن محضه ستیعادت ن یدون یم خودت

 رمیگیو بازم بهونه هامو م یهست کنارم

 رمیگیدستاتو م امیچقدر سرده م يوا گمیم

 رمیمیم ییکه از تنها ییجا يوقت تنها نر هی

 رمیگیدلشوره م يجا تا دم در هم بر نیا از

 عشقم تو فکر بودن با هم نیتو فکر ا فقط

 شم يبرم سرگرم کار یمن باش شیپ محاله

 از کارم رهیگیدلت م ییوقتا هیدونم  یم

 دوستت دادم یلیبگم خ ستیحواسم ن کهییروزا

 يها دار یدلتنگ نیانگار از ا یهم مثل من تو

 يخود ازار ییجورا هی يخوا یهم از بس منو م تو

 ایدر اسیکینزد نیو انگار هم یهست کنارم

 نجایکه موجش اومده ا يموهاتو وا کرد مگه

 برف ریچتر ز یب ایعشق ب يرد پا قشنگه

 حرف نیا یچ یعنی یفهم یم يحال منو دار اگه

 از کارم رهیگیدلت م ییوقتا هیکه  دونمیم
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 دوستت دارم یلیبگم خ ستیکه حواسم ن ییروزا

 يها دار یدلتنگ نیانگار از ا یهم مثل من تو

 يخود ازار ییجورا هی يخوا یهم از بس منو م تو

 :حوصله زمزمه کرد ی، سرد و ب يکه بره آهنگ بعد يترانه تموم شد تو فاصله ا یوقت

 کس چیمنم مثل همون ه-

 رم از دس یروزا م نیهم

 قلبم آرومه يصدا

 زنده ،روحم مرده س تنم

 شعر؟ نیبود ا یمال ک-

 .بود انتظار نداشته من بشنوم معلوم

 کس چیمال ه-

 ...یکه فکراتو بلند بلند بگ يعادتو دار نیهنوز ا-

 .کردم یدرستش م...شدم تا ناراحت یعصبان شتریب......دلشکسته..از اوقات یلیمثل خ...یلیحوصله بود خ یب

 ....یخودم م يبزن کنار خسته شد-

 .بود ستادهیجمله م تموم نشده کنار جاده ا هنوز

 ....نه گهیاما االن د..دمیترس یم...حق با شما بود ...پشت رل نمیبش دیمجبورم کرد نکهیاز ا یمرس-

 .سرجاش و چشمهاشو بست دیکش آروم

 ...ببند اون -

 ..دونم یم...المصبو-

 .کرد و بست دایچشمهاشو باز کنه کمربندو پ نکهیا بدون

 ...خودخور و خودسوز بمونه نطوریذاشتم تا ابد ا ینم.کردم یم درستش

********** 

 ؟يدار دیکل-

 .را کنارش گذاشتم چمدون

 ....آره-
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 ...شرکت ایفردا استراحت کن از پس فردا ب-

 .را به در انداخت  دیکل

 در ضمن پس فردا جمعه ست....ساعت دوئه...االن نیهم یعنیفردا که -

 ....به شما ستیدور ن ادیز...شرکت ایشنبه ب...دم یدوازده شب به بعد دارم ارور م گهید-

 ....ممنونم-

 بابت؟-

 .....زایچ یلیخ-

 !ياز من متنفر بود شبید نیتو که تا هم-

 دینرم افزار جد هی دیکه باعث شد نیهم...و تشکر نکنم نمیخوبتونو نب يکارها شهینم لیهنوزم متنفرم اما دل-

و از همه مهمتر تو ...زهیو تصادفم بر یترسم از رانندگ...کار کنم که مرتبط با رشته خودمه یتو شرکت...رمیبگ ادی

 ....ممنونم نهایا مهبه خاطر ه...کرده بود تمیاذ یلیکه خ دیدیکوب یدهن آدم

 !حداقل انصاف داشت خداروشکر

 برو شب خوش.....کنم یباشه تشکرتو قبول م-

 ...شب شما هم خوش-

 ...هم کار داره  گهیمولود خانم سه روز د نیماش....یراست-

 ممنون-

 وایه-

 بله؟-

 ..گهیکه د یگفت یراسخ اشاریبه -

 گفتم...بله-

 گفت یچ-

 ...بهتره دمیخوشحال شد که کار جد-

 وایه....آهان-

 بله؟-

 ییجا هی میدنبالت بر امیفردا م-
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 کجا؟..فردا؟-

 ...میخور یم رونینهار نخور ب..دنبالت امیظهر م-

 ....گهیوقت د هیباشه ...من خسته ام...نه..نه-

 ...سماجت نکن نقدریا-

 آخه؟ میبر میخوا یکجا م-

 ؟یچند وقته نرفت...سر خاك مادرت-

 چرا اونجا؟-

 ؟يدوست ندار-

 یم رونمیب اشیو مهمون یاشیع يکه برا ییاون روزا..کنه  یخاطرات مهردادو برام زنده م..دوست ندارم...نه-

مادرم قران  يمن از دور برا...نه..کنم هم وقت بگذرونم یخال یشدم برم سرخاك مادرم تا هم دل یکرد مجبور م

 نه....دمیم راتیخونم و خ یم

 ..هاله جاذب کنارم باشه جذبم کنه نیخواستم ا یم...لیدل یبهانه و ب یخواستم ب یمن حضورشو م یول

 ...دنبالت امیآماده باش م یول..باشه-

 امیمن نم-

 ...کارت دارم..يایخوبم م يایم...برو تو صبح شد-

 دیمنم دنبالتون بکشون دیهر جا اراده کرد شهینم لیدل یباهاتون اومدم ول..بود  يسفر کار هیسفر  نیا دینیبب-

 !یبود دل ینبود ، دل يسفر اصال کار نیکه ا يکار يکجا

 ...رونیب میریثابت بگو آماده باشن با هم م يپس به مولود خانم و آقا-

شب .کنم یدونم کجاست دعوت نم یکه نم ییرا به جا یمن کس دیخودتون صبح زنگ بزن...از دست شما يوا-

 !!یهمسفر گرام ریبه خ

 !!چقدر وسوسه کننده!! همسفر

************ 

 »»»»»وایه««««

 .کنم جادیا یخواست مزاحمت یدلم نم. رفتم یبه سمت اتاقم م نیپاورچ نیپاورچ

 جان؟ وایه ياومد-
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 .که تو صداش بود یو حزن و غم یاز گرفتگ! مولود يصدا یناگهان دنینه از شن.شدم  خکوبیم

بود  نیسنگ یلیاتاق خ يهوا. آروم درو باز کردم و داخل شدم.باز بود مهیدر اتاقشون ن. سمت صدا برگشتم به

نشست و قرآن  یسرش م يباالشد و مولود  یاز شبها که عباس آقا بدحال م یلینبود اما مثل خ شهیمثل هم

به سمتش رفتم تا  یبه آهستگ. سرش نشسته بود يفشرد باال یم نهیقرآنش رو به س کهیخوند، االنم در حال یم

 .شه و خس خس نفسهاش آزارش بده داریخواست ب یبود دلم نم دهیآروم و راحت خواب. نشه داریعباس آقا ب

 جلوتر دخترم ایب-

 .م گذاشتم ینیب يرو سیبه نشونه ه انگشتمو

 ...آروم تر مولود جون..باشه..باشه -

از  یلیکرده بود مثل خ هیگر. دمیقرمزشو د ينور کمرنگ چراغ خواب، چشمها ریز. کنارش بودم قایدق حاال

 .کردیم هیکرد و اونم گر یو ناله م دیکش یدرد م شیاوقات که همه عمر و زندگ

 )امروزم حالشون بد بوده؟:( پچ پچ گفتم با

 ....بد یلیخ...بد یلیخ-

 ...خب خداروشکر االن بهترن ...یآخ-

 ....آره االن کامال خوبه-

 ....دیبهتره شما هم استراحت کن...خب خداروشکر-

 !روبات هیمثل  خی..سرد ...حرف زدنش عوض شده بود مدل

 ...زمیعز ادهیاستراحت ز يوقت برا-

 ...دیاعت بخوابشبم گذشته بهتره چندس مهیاما االن ساعت از دو ن-

 ...کار دارم ینه کل..نه-

 مولود جون؟ ینصفه شب يچه کار-

 میفردا مهمون دار...کنم زیتم ویخونه زندگ دیبا-

 ....کنم یمنم خونه ام کمکتون م..میکن یم نکارویحاال صبح ا...االن؟؟ -

 خوب بود سفرت؟....يخسته ا يدیاز راه رس.....تو برو استراحت کن....نه نه-

 ....اما..خوب بود  یلیکه توش شرکت کردم خ یاون کالس-

 آره؟..آزار دهنده بود شهیبودنش مثل هم اوشیبا س-
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 ...آره فکر کنم-

به صورت عباس آقا دوخت و بعد به سمت پنجره رفت و تا آخر  قشوینگاه عم هیچند ثان يبرا. جاش بلند شد از

 .بازش کرد

 سردشون نشه مولود جون؟-

 ...براش خوبه..نه-

 .نشه تیاذ شتریعباس آقا ب يها هیداشت تا ر یاتاقشونو گرم و مرطوب نگه م يهوا شهیبود هم ادمی کهییجا تا

 .خوشرنگشو به چشمام دوخت يرو در رو و چشمها. اومد کنارم

اگه گم ...با خودت و دلت روراست باش. …استیزندگ هیکوتاه تر از بق یلیعاشقانه خ يها یعمر زندگ وایه-

جاده رو عوض کن اما زمان رو با معطل کردن از دست ..ایب رونیب يمه کور شد ياگه تو …شو دایپ يشد

 ......و زودتر عتریهر چه سر یول...تار شده عوضش کن نکتیاگه ع.. …نده

 . رهیگ یحس کردم ضربان قلبم داره اوج م. چش شده بود. زحمت لبخند زدم به

 ...کنم دایمونو از تو کمد پ یمیدفترچه تلفن قد رمیمنم م …یبه آمبوالنس زنگ بزن یتون یم-

 .....) آمبوالنس؟؟؟: (زده گفتم خی

چرخش خشک  يکه برا ییبا گردن و چشمها. جرات نداشتم جوابشو بشنوم …ختیر ينگاهش دلم هر از

زانوهام . …جون از بدنم رفت.. …متا به سمت عباس آقا بچرخ دیقرن طول کش میشده بودند ، به اندازه ن

چهره  نیا ددر یآرامش ب نیا...تنفس بدون خس خس نیخواب آروم ا نیا...نشستم نیزم يسست شدند و رو

 ....بسته بود و رفته بود شونوینیعاشقانه زم یدفتر زندگ. رفته بود. …!قرار  نیا.. ینوران

 دیو نال دیلبهام لرز. …سر تا به پا.. دمیلرز یم

-؟یک 

 ...شیساعت پ کی-

 .دیصورتش کش يرو یدست. کنار عباسش اومد به

از  شتریب..نوازشم کرد شهیاز هم شتریب. …قصه موندن من رفتن اون...رفتن سر داده بود ياز سر شب نوا-

ورق زد و  مونویدفتر خاطرات زندگ شهیبا حوصله تر از هم....بغلم کرد شهیمحکمتر از هم..منو خندوند شهیهم

 یم..دلم را نگه داشت  …دل داد و دل گرفت.. …دنشهیزن تشنه شن هیکه گوش  یگفت از هر چ..گفت 

 یاگه جسم یو گفت هستش حت دیخند. …ترسه یحرفا نزن مولودت م نیگفتم از ا …گفت اون ور الزمشه
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 …نهعرق سرد عرق رفت نیگفت ا...شب حالش بد شد نگذاشت اورژانس خبر کنم يآخرا.....دور روحش نباشه

آخر بود با  يکرد نفسها یخس خس م …ودسرش تو بغلم ب.. بذار تو خونه خودم تو آغوش نفسم، نفس بدم

 .... زد یلبخند م …نگاهش به من بود …اشهدشو گفت یوقت... همون حالش از بودنم از عشقم تشکر کرد

 !!خدا ای

دلم  بیعج یول...کردم یسقوط م دینبا.. داشت اجیمن احت يداریمولود به من به پا.. مولود.. شکستمیم دینبا

 یم دیبا..دیکش یم ریکه راه اشکهامو سد کرده بود، گلوم ت یاز شدت بغض...خواست یم يخبر یسقوط و ب

 ریز شیکه عشق و زندگ یمثل زمان ستدر. …بود ستادهیا. …مثال یاسوه ب نیا..زن نیا....اما االن نه..دمیبار

 یم نهیهنوز قرآنشو به س. …چون وصل بود …بود يقو …بود ستادهیهم ا هنوز …رگبار و گلوله بود

 ......اما. …طناب اتصالشو …فشرد

 .لرزونم به زحمت بلند شدم يزانوها با

 ...مولود جون.. مولود-

 ....غم ، بباره تا منم ببارم نیخودمو تو بغلش انداختم منتظر بودم تا صاحب به حق ا.

 .مثل عشقش وقار داشت شیهم مثل زندگ دنشیبار...ونیشو  غیاما نه با ج...دیبار

 .....به آمبوالنس …زنگ بزن اشاریبه -

 ...بود ریوقفه سراز یب اشکم

 ....دینیشما بش …باشه باشه-

 ...کنم به دوست و آشنا زنگ بزنم دایدفترچه تلفنو پ دیبا-

 ....به من دیکارهارو بسپار. …کنارشون.. نجایهم …دینیشما بش-

 ...کنار تخت نشست یصندل يرو..نشست

 !بره ادمینکنه چهره ش از ...ستیو اون ن ادیخواد ب یکه م ییبه اندازه تمام روزا..خوب نگاش کنم دیآره با-

 ؟!!شهیسرد م ختنیبا اشک ر زیاصال مگه داغ عز …تونستند آرومم کنن یاشکهامم نم.. …شدمیخفه م داشتم

 !خبر بد دادن. …به عهده من بود ایکار دن نیسخت تر …زنگ زدم اشاری به
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. …تر از من بود يقو …دهیبود با دل داغد يکه پشت خط بود مرد يمرد.اشکهامو گرفتم يزحمت جلو به

خبر من  دمیترس یم …بشکنه دمیترس یاما م …بود يقو …آوار زلزله جا گذاشته بود ریز زاشویعز شتریب

 ....باشه ییضربه نها

 وا؟یشده ه يزیچ-

کرد راحت تر  یخودش کمک م نیزنگ نزده بودم و هم یاحوالپرس ينصفه شب برا میساعت دو ون مسلما

 .را بگم هیقض

 نجایا يایزود ب شهیم ستیحال عباس آقا خوب ن. …آره-

 افتاده ؟ یاتفاق-

 نیایفقط زودتر ب-

 شدن؟ آره؟ دیشه-

 . شکست بغضم

 ...اومدم-

اما مغزم  …دست به کار شدم. …کرد یصادر م یپزشک گواه هی دیبا …زدم یبه آمبوالنس هم زنگ م دیبا

 .ارمیب ادیتونستم تمرکز کنم و آدرس خونه را به  ینم کهیهنگ هنگ بود طور

که  دیلرز یآشکارا م نقدریدستام ا. خوندم یکردم و آدرسو از روش م یم دایپ يزیچ یبرق یقبض تلفن هی دیبا

 .کرد یدست پاچه م م شتریب

 وا؟یه-

 دمیترس. از حال رفته بود یصندل يرو. دمیوحشت زده به سمت اتاق دو. مولود بود فیضع يصدا

 ....کرد یاون هنوز دور نشده بود حضورش کمکم م..اوشیس....کردم یم کاریچ...دمیترس

 یعنی.نشد داریچندبار نرم تو صورتش زدم ب..خوابوندم نیزم يبلند کردم و رو یصندل يمولود را از رو یسخت به

 .داشت دنیم تو اون لحظه ها دحال

 ..اوشیس-

 هینطوریچرا صدات ا هیچ-

 ...ایب..ایب-

 .را باز گذاشتم يگوشه در ورود...خودم از حال برم  دمیترس یم
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 ...مولود جون-

بازم تکرار . …کمک..ایخدا....اما چشمهاشو باز نکرد.. تکون خورد. …دمیقطره آب به صورتش پاش چند

 ....نفس حبس شده مو رها کردم...چشمهاشو باز کرد نباریاما ا...کردم

 ...وایه-

 بله؟..زمیبله عز-

 ..نهیسنگ یلیخ-

 ...دمیزانوهام گذاشتم و بوس يرا رو سرش

 ..دونم  یم..دونم یم-

 ...ارمیمن تاب نم-

 ...حرف نزن ينجوریا ياریم..زمیعز ياریم-

 ...جون وایه-

 ...بله-

 ....کشه یشونه هام نم گهید..نهیسنگ یلیخ-

 .و چشمهاش بسته شد دیاز گوشه چشمش چک یاشک قطره

 ...رسه یم اشاریاالنم ..ترسم یچشماتو باز کن من م..  یتون یمولود جون تو م-

 ...ممکن بود ریاالن بهوش اومده بود غ نیهم...نشون نداد یعکس العمل ياما در کمال ناباور..دادم تکونش

 ....نداشت یعکس العمل چیه..شتریو ب شتریب.. ختمیآب کنارم چند قطره رو صورتش ر وانیل از

 یسادگ نیمگه به هم...امکان نداشت یعنی...محال بود...گلوم و چشمه اشکام از وحشت خشک شده بود آب

 مگه افسانه بود؟؟!!بود

 ....گذاشتم نیسرش را زم....قدرت تمام تکونش دادم با

 ....یهر دو آروم و راض....به اون به عباس آقا....از دورتر نگاه کردم..نارک دمیکش اریاخت یب

سوت و . …دستم ریز.. …کجا بود ینبض لعنت نیا …شدم کیدوباره بهش نزد …نه امکان نداشت نه

 کی …شو فشردم نهیچندبار قفسه س.. …ومدینم رونیپر شور و پر عشق ب نهیس نیاز ا ییصدا چیه …!کور

هنوز  شنبض …من بلد نبودم ؟؟یعنیشد  یم ایاح …انجام دادم  دیرس یبه ذهن ناقصم م یهر چ. …دو سه
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هم دور  یلیگفت رفته خ یصورت کبود و تن سردش م. …خواست که بزنه یزد نم ینم …سوت و کور بود

 ...عجله داشته.. شده 

از  تریدو تا قو نیعشق ا. …دمیلرز یم …له شدم.. مچاله شدم  …جمع شدم …واریکنج د.. عقب دمیپر

پر .. من يپا يرو …چشم من يجلو. …پرواز کردند.. رفتند …مرگ هم نتونست جداشون کنه...مرگ بود

 ياون شونه ها! دینکش …ارشیرفت به وصال  …رفت …دمیمن بال زدنشو ند. …دمیو من نفهم دیکش

چرا فکر من نبودن ؟چرا نگران نبودن؟ منم .. دمیکش یمنم نم. …...هردو.. رفتن. …دینکش شویبار دور فینح

اما رفتن  …من بسم بود من خودم پر بودم !! من يچشمها يجلو …کشم یدردو نم نیکشم منم تاب ا ینم

... 

 ..وایه.. وایه-

 .مات و مبهوت صحنه روبروش بود یمدت.به سمتش نگاه کردم. بود اوشیوحشتزده س يصدا

حرمت داشت اون . شد یمحرم نامحرم سرش م.. دمیکش یمولود را م يو رو شدمیبلند م دیشدم با یبلند م دیبا

اصال کل بدنم  …نداشت ریگ.. اما زانوهام سست بود …مثل عباسش بود یکه مامن آرامش بزرگ یتن و بدن

 !جا وصل نبودن چینداشت به هم وصل بودند و به ه ریگ

مولود را  يپا يرو. نشست نیزم يبرداشت و رو يفه اتخت مال يبه سمتم برداشت اما قبل از اون از رو یقدم

 يمالفه را تا رو …دهیمن رس جهیگفت که به همون نت ینگاهش م..پوشوند و در همانحال نبضشو گرفت

 ....دیسرش باال کش

 .دیسمت من چرخ به

 يلرز یم يدار-

 ....سرده …سرده-

 .نفسش گرمم کرد يشد که گرما کمینزد نقدریا

 ...بهتره ینباش نجایا …ییرایتو پذ میبر ایب-

 ....کل بدنمو در برگرفت و بلندم کرد.... اما نگرفت …دراز کردم دستمو

 زمیآروم عز …آروم باش-

 .بود یاگر واقع ینیدلنش زمیعز چه

 ..کاناپه نشوندم يرو
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 ؟يخبر داد یبه کس. …نیبش-

 ..اشاری-

 ...خوبه-

 یکن فیبرام تعر یتون یم-

بار  ریچه قشنگ که نموند تا ز! یچه سعادت..بگم از اونهمه عشق …بگم …کنم فیتعرخواستم  یاما م دمیلرز

 ...خم بشه بشکنه شیدلتنگ

 .دمینفهم …هم شنونده شده بود اشاریداستانم  ياز کجا دمینفهم …ختمیو گفتم و اشک ر گفتم

 کینزد يروستا ياز امام زاده ها یکیبه خواسته خودشون در جوار  …هفت روز چطور گذشت دمینفهم یحت

 یخاک نیدو سه متر زم. کرده بودند ، آروم گرفتند يداریدو تا قبر کنار هم که از قبل خر يمحل تولدشون، تو

 .خاكدل دادن به دل  یآروم و راض....شهدا را گرفته بود نیعطرآگ کریپ يکه بو

 ...گرفت یدل من آروم نم اما

********************* 

 چند لحظه دیرایب فیخانم مهندس تشر-

 يکه از سرمون گذشته بود ، سه روز یبتیبعد از مص. اما دلباز خودم خارج شدم کیگذاشتم و از اتاق کوچ ویگوش

 .داد یکار کردن بهم آرامش م...مشغول شده بودم اوشیس يبود که تو شرکت نوپا

 .به در زدم و وارد شدم يا تقه

 ....اشایسالم -

جمله مو خوردم و اصالح شده  هیکه بق ياراد ریکامال غ ایبود  اوشیشده سگشاد  يدونم از ترس چشمها ینم

 ادامه دادم

 ...نطرفایا..د؟یخوب..یراسخ يسالم آقا یعنی-

 ؟يتو چطور..ممنونم-

 .میکه به احترام ورودم بلند شده بود ، نشست اشاریهم من هم  اوشیاشاره دست س با

 لشونیثابت که به امانت دست وک ينامه آقا تیوص انیاومدند تا شما رو در جر یراسخ يخانم مهندس ، آقا-

 .باز شده ، بذارند روزیبود و تازه د

 .جمع تر از چند روز گذشته...جمع شد قلبم
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 ...جون وایه-

 .کردم یحس م دهیرا ند اوشیو اخم نگاه س ینیبود اما سنگ اشاریبه سمت  نگاهم

 :ادامه داد اشاری

ثابت همه  يآقا تیطبق وص....کرده بودن دیو تمد دیتجد تشونویروز قبل از فوتشون، وص درست سه -

و چون ....دیرسی، به خاله م شهیتو شمال و دفتر مجله م نیزم هی نشونیماش..که شامل خونه شون شونییدارا

مجله که به بنده لطف  ترنداشتند ذکر کرده بودند که در صورت فوت خاله ماترك وقف بشه به جز دف يفرزند

خونه  یو باق یشیصاحب سه دنگ خونه م نکهیکوچولو دادند و اون ا رییتغ هیاما سه روز قبل فوتشون ....کردند

مهم ..حاال هر چه قدر که طول بکشه ..دیبمون یباق شونیدر منزل ا دیتون یشما تا زمان ازدواج م یول... وقفه

 ....شهیم هیصرف امور اوقاف نهخو یو بعد از ازدواجتون باق...ستین

 ....به فکر همه بودند شهیاونا هم...انداختم نییپا سرمو

 ؟یجون خوب وایه-

 ....هنوز هم نگران بود...نگاه کردم اشاری به

 دینگران نباش نقدریمن خوبم ا-

کم حرف تر  یلیخ...زیزمان فوت اون دوتا عز م؟ازیچند جلسه فقط محض درد و دل با هم حرف بزن يخوا یم-

 ..ياز قبلت شد

با اون صحنه و ...امیکم پژمرده ام اما زمان الزم دارم تا باهاش کنار ب هیدونم  یم...دینگران من نباش نقدریا-

 دیشما هم آدم د؟؟یبرخورد کن يروانشناس حرفه ا هیمثل  دیخوا یم یتا ک ؟یخودتون چ...دمیکه د يمنظره ا

 ..دیه حال خودتون بکنهم ب يفکر هی...دیدیداغ د نهمهیا

من کمک دارم اما تو اصال کمک ...زنم یبا همکارام حرف زدم و م یآدم معمول هینگران من نباش منم مثل -

 يریگ ینم

از دهنم در بره و چشماشو  یمیکلمه صم هیکه منتظر بود من  اوشیس يحرفها اونم جلو نیدونم زدن ا ینم

 گرد کنه، الزم بود اصال ؟؟؟

هستند از  يا يخانم مهندسم خودشون دختر قو..دیمن خودم حواسم بهش هست نگران نباش..یدکتر راسخ-

 انیپس مشکالتشون بر م

 )کنه ینگرانم م شتریحرف شما ب نیاتفاقا ا:(انداخت و بعد رو به من گفت اوشیبه س ینگاه خاص اشاری
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 .کنه یرا مخفبراق شده  يتا حد توانش خودشو کنترل کرد اما نتونست اون چشمها اوشیس

 ه؟یمنظورتون چ-

 ....) خدمتتون عرض کنم دیبا! جناب دکتر سهند یعنی:( بلند شد و گفت اشاری

 .به من که افتاد ساکت شد نگاهش

 یباش رونیچند لحظه ب شهیجون م وایه-

 )رم یراجع به منه؟ پس نم:( پام انداختم و مقتدرانه گفتم یکیاون  يرو پامو

 خواد بگه یم یشازده دکترمون چ نمیبب دیداشته باش فیتشر رونیخانم مهندس ب-

 !!تونستند با هم خوب حرف بزنننننننن ینم چوقتیدوتا ه نیا چرا

 ...رمیدارم نم فیتشر نجایمن ا نیدکتر سهند نازن-

خوام سر حرف خودم  یزنم م یباهاش حرف م ينجوریا یدونست وقت یم.حس کردم  شویپوست ریز لبخند

 .ستمیوا

 .کنم یمنم گوش م یدکتر راسخ دیبگ-

 ...خب اریبس-

که  شمینگرانش م شتریخاطر ب نیبه ا قایکه دق نهیمنظورم ا:( گفت يخشک و جد یلیو خ اوشیکرد به س رو

 .حرفاش ساکت موند هیگره خورد اما منتظر بق شتریب اوشیس ياخمها...) کشهیمثل تو نزد یآدم

 ادیتا از الکش ب میدخترو گرفت نیو عباس آقا دور ا امرزیهفت هشت ماه تمام، من ، خاله مولود خداب-

 شهیکه رشد کنه که ر رهیکه پا بگ..رو پاك کنه دهیکه دورش کش ییو تموم اون خط قرمزا رونیب ادیب...رونیب

که  رهیبگ ادیبره ،  ادشیروزگار  يهاتو وامثال تو و زخم يزخم زبونها نکهیکه بدون ا..بزنه و محکم سرپا شه

جون  وایه دیببخش................چرا؟؟؟ یدون یم....اما بازم باال نرفت..جواب داد ییجاها هیتا ...ستندیاونا اصال مهم ن

 يبود نجایجواب نداد چون تو ا......زنم یرك حرف م نقدریکه دارم ا

 با انگشت به مغزش اشاره کرد و ادامه داد و

دختر چمبره زده  نیتو ذهن ا ینام و نشون چیه یب یعنوان چیه یبهتر بگم ب ای يلونه کرده بودتو -

 .....شده دایماه دوباره سر و کله تون پ ازدهیحاال هم که بعد ِ ده ....يبود

دونم  ینم لیاما هنوز به کدوم دل دیبار ینفرت م يبرداشت که از چشمهاش شعله ها اوشیبه طرف س یقدم

 .اما سکوت کرده بود
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 .صورتش تکون داد يروبرو دیبه نشونه تهد انگشتشو

دارم بهت ..زهیو به باد رفتن آرزوهاش لبر ثیدختر تا خرخره از حرف و حد نیا...دم یدارم بهت هشدار م-

الزم براش بهتره  یلیخ ینباش کشیتو نزد...گم کن شیگورتو از زندگ ایتو عوض کن  هیرو ایدم  یهشدار م

 ...حواست بهش باشه ستین

و با  ستادمیصاف ا.دمیترس یاز همون که م.که باالخره آتشفشان فوران کرد رهیفاصله بگ اوشیاز س خواست

 .که تا سر حد ممکن گشاد شده بود به اون دوتا چشم دوختم ییچشمها

تازه شکوفه  يداده که بودن من براش ضرر داره؟؟ تو صیتشخ ی؟؟؟اونوقت ک!!جناب نخود آش يحرفاتو زد-

 نام و نشونم؟؟ یب ؟؟منیزده دکتر آبک

 .واریرو گرفت و چسبوندش به د اشاری قهی هیاز ثان ياومد و در کسر رونیب زشیپشت م از

 تکرار کن حرفاتو يجرات دار گهیبار د هی-

 ...رو قهیول کن ..برات حواله کنم يکم دار...جرات که فراوون دارم-

 ندارم؟ ینام و نشونم؟؟؟من عنوان یمن ب-

 شهیبه ر شهیت یدوست چیکه ه یدوست..یستیکه ن یباباش ؟یهست وایه یتو زندگ یتو به چه عنوان..آره -

  یستیکه ن ،یشوهرش یستیکه ن ،ينامزد...به خواهرش نظر نداره يبرادر چیکه ه يبرادر..زنه یدوستش نم

 .شل شد اوشیس يدستها

 )نامرد؟؟ هی..تو یهست یپس ک:( رها کرد اونو به عقب هل داد و داد زد اوشیشو از دست س قهیکه  همزمان

 يفعال تو دستها شیصحنه نما. میبود ستادهیحرکت ا یب اشاری يمات و مبهوت حرفها اوشیمن هم س هم

 .بود اشاری

 حرف حقه نه؟ ؟یچرا ساکت-

 )اشار؟ی..یگ یم..م.. یچ..یچ:( من و من گفتم با

 ....جمله بود نیبه من نظر داشت؟؟؟؟؟ مطمئنم که خودش هم مات هم اوشیس یعنی

 نیب...بده ای هیحرف خوب نی، ا نایا ۀمردون يتو دعوا دمیفهم یبد؟ نم اینظر داشتنش خوبه  دمیفهم ینم اصال

دوئل ظاهرا  نیساعت و ا نیوا نجایا...اما...قشنگ بود یلیخ نیخاطرخواه بودن و ا یعنیدخترا نظر داشتن 

 ؟؟!!مردونه

 )؟يکار يتو کجا ؟یهست یتو چ ؟یخودت چ:( دیکه از شدت خشم گرفته بود غر ییبا صدا اوشیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٤٤٨ 

 ...من برادرشم..من؟-

 .شد دهیبا قدرت تمام به صورت پاش اوشیس پوزخند

 ...یعطلبگو چرا م...منم راحت کن الیو خ یصالبت بگو برادرش نیبا هم یتون یتو هم اگه م-

 یمداخله م دیبا. ادیفرود ب اشاریدادم تو سر و صورت  یدستهاشو مشت کرده بود و هر آن احتمال م اوشیس

 .کردم

 بسه..شمام يبسه با هر دو..گهیواسه من آبرو نمونده د..شنون یکارکنان م هیبق دیآروم باش-

 ..یخودت نرفت رونیگفتم که برو ب..وایدخالت نکن ه-

 ...)رونیب رهیصداتون داره م دینبر نیاز ا شتریآبرومو با حرفاتون ب..اوشیگم بسه س یدارم م:( حرص گفتم با

ساعت هفت ...با عجله به ساعت نگاه کردم) ستین نجایاز ما ا ریکس به غ چیساعت ه نیا:( گفت يخونسرد با

 یبودم که ساعت از دستم در مکار کرده  ریخودمو درگ نقدریا..بود 5شرکت تا  میبعدازظهر بود و تا

 ....خداروشکر......رفت

 ؟یتو برادرش...دکتر سهند؟؟؟جوابمو بده يساکت موند-

من و نگاه  یمتعجب و عصب يچشمها نیمستاصل نگاهش ب....) من...من...یلعنت ستمینه من برادرش ن:( زد داد

 .در رفت و برگشت بود اشاریطعنه دار 

 دیریبگ لیتحو:( رفت گفت یبه سمت در م يبا لبخند قهرمانانه ا کهیاز کنار مبل برداشت و در حال فشویک اشاری

 یاشک دلتنگ هیخودت به دور از چشم بق الیکه به خاطرش ده ماه تمام به خ یاون آدم نمیا..جون وایه

 ...)یختیر

دل منو مثل برگ برنده ش رو  يحق نداشت حرفها! یعوض یلعنت. من بودم که دستهام مشت شد نیا نباریا

لعنت به من که به اصرار مولود تو اون ده ماه چند بار به مطبش رفتم و !!! اون روانشناس بود محرم اسرار...کنه

 !لعنت به من...سربسته درد و دل کردم

 .به سمتش برداشتم یقدم ظیغ با

 ...یبگ اسرار منو یحق نداشت....یجوجه روانشناس نابلد خام خائن هست هیتو -

 یمرد هنوز نم نیا...نشیبب...نیبب...فقط راهتو روشن کردم..رو نگفتم یمن اسرار کس:( زد و گفت یخاص لبخند

 !)خواد از تو مواظبت کنه یکه تو کار خودشم مونده م فیآدم ضع هی!!!...دونه چه کاره توئه
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به  ينظر ناجور چیاوال که من ه:(دی،غر شیشگیبهم چفت شده ش با صالبت هم يدندونها ياز ال اوشیس

قبول  ایزود نیمنو به ا وایدونم ه یخاطره که م نیهنوز اعاده عنوان نکردم به ا ینیب یدوما اگه م...ندارم وایه

خوام  یازت م وایه ندهیعنوان همسر آ به!!! همون که از نظر تو عنوان نداره،اما داره ..من..حاال...کنه ینم

 رونیحاال گمشو برو ب...ادیبد از خجالتت در م رتمیوگرنه رگ غ نمیزنم نب یتو زندگ رد پاتو چوقتیه چوقتیه

 .....)يگند زد یکه به همه چ

 .رفت رونیو از اتاق ب...دهیزد که انگار نه انگار فحش شن يلبخند. باز شد اشاری چهره

 ...تونستم برم نه بمونم ینه م...بودم ستادهیدو مرد ا نیقابل باور ا ریتازه و غ يهنوز مات و مبهوت حرفها من

 .نرم ومهربونش از کنار گوشم گذشت يصدا

 وایه نیبش-

 زیم يو بعد سرشو رو دیبه صورتش کش یدست. سرمو به سمتش چرخوندم..رفت زشیهم پشت م خودش

 )حرف دارم...وایه نیبش:( گذاشت و در همون حال گفت

 .خودم نبودندانگار پاهام به فرمون ....حبس شده بود نفسم

 دیحرفتونو بزن-

تو  ستمین یچیه یحرف زدنت بهم بفهمون یبا رسم يخوا یم یتا ک:( را بلند کرد و با حرص گفت سرش

 )نیبش...تیزندگ

دو  نیاز هم د؟یدیمنو به چشم همسرتون د یاز ک....منو...دید یم يمنو باز دیبازهم دار....نمیشینم....نمیش ینم-

و  دیطالقان دعوت کرد يالیاز همون موقع که منو به و ای دیاریکم ن اشاری يجلو دیگرفت میکه تصم شیپ قهیدق

 ؟؟یرا از دست نخواهم داد؟؟؟هان ؟از ک يزیبودنم ، چ یبا وجود دست دوم دیداد نانیاطم

 .شد نیپخش زم زیم دیاز تکون شد زیم يبلند شد و به طرفم اومد که تلفن رو ظیبا غ زیاز پشت م چنان

بود که چشمهام  ستادهیا کمینزد نقدریا...میهم قد و قواره نبود!!!  ستیدرست ن نهیبه س نهیس. ستادیدر روم ا رو

 ....دید یگلوشو م ریفقط ز

 بکش کنار دکتر سهند-

 تلخ و نافرم مال من بود؟؟؟ يصدا نیا
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 يخواستم جلو یچرا؟م یدون یم..یطرف هی میبر یبار همگ بتیهمون روز مص يقرار بود فردا...نشد...نشد-

بود که  ياما شروعش با گند شهیحاال داره م...اما نشد...را تموم کنم هیبزرگترت باهات حرف بزنم و قض يرو

 ....زد اشاری

ش  گهیکنار اما با دست د دمیکش.داغش مورمور شدم ياز حس نفسها کهیطور.خم کرد کنار گوشم سرشو

 .گردنمو گرفت و سرمو ثابت نگه داشت

 یبگ یو ه یازدواج اولتو رو کن هیخوره ،قض یم یبه توق یتا تق گهیبار د هی گهیبار د هیخدا فقط  يخداوندبه -

منو  چوقتیبه خدا چنان دورتو خط بکشم که ه...من دست دومم من دست سوممم من کوفتم الَم بِلَم

اما ..راه دارم  یلیو کامل شدن خ نمن تا کامل بود.. ستمیتو ن يحداقل برا ستمین يمن آش دهن سوز....ینینب

 یازت م یحال اساس هی یبگ زكیزویعهد شاه و یخزعبالت خاله خان باج نیاز ا گهیبار د هیبه خدا ...هستم

 یدونست یو نم يچقدر خوشبخت بود یتا تازه بفهم رمیگ

هزار :( ادامه داد شد و نرم تر رهیبارش گرفته بود خ لیمرطوبم که کم کم م يو به چشمها دیعقب تر کش سرشو

لقمه نون که تو شکم خودشون  هی يبرا اشونیبعض...بدتر از تو یطیبا شرا..مملکت وجود داره نیتا زن مثل تو ا

اما ...خوشگلتر و جوون تر از توئَن یلیخ اشونیلیخ..بشن یمجبورند زن هر کس و ناکس زنیو بچه شون بر

دارند  ثیهنوز با غرور و عزت نفس بدون ترس از حرف و حد نحالیبا ا..برن یبخت خوبو به گور م هی يآرزو

جنگن  یخورن و سرپا م یو حرف م شنیم وهیب ایلیخ..کشن ینون خوراشونو به دوش م یخودشون و حت یزندگ

 یمثل تو کله پا نم ياما با هر حرف و هر طعنه ا...ارنینون حالل در م...رنیجنگن و با غرور راه م یم..

داشتم نگات ..يخودت زده بود کاشیا ادته؟یکه تو دهن کاوه زدم را  یاون دوتا مشت...ستسرشون باال....شن

تو ..قبول...یخواست باش یکه من دلم م يبود يزیاز اون چ فتریضع یلیاما تو خ یکردم بزن یکردم و دعا م یم

که دورتو گرفته  یهمه حام نیاما هنوز با ا.....مثل من مثل بابام مثل مهرداد یینامردا ياز نامرد يخورد زخم

نکبت مواظب  اشاریمثل من مثل اون  ییالدنگا دیهنوزم با..یستیمقاوم و سرحال با یبودن و گرفتن نتونست

 )؟؟یتا ک وا؟؟یه یتا ک..یفتیکه ن یکنده نشه که نشکن نیهات باشن که از زم شهیر

 ...دیترک بغضم

انداخت  ریزد و سرشو به ز مهیروم خ.دو طرف بدنم گذاشتدو تا دستاشو . دیکش واریگرفت و منو کنار د دستمو

بود ،از همون  اوشیاز من و س ریغ یاگه هر کس....دیکش یو بلند م قیعم ينفسها...انگار از منم خسته تر بود..



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٤٥١ 

اگه حرف ...گوشش زمزمه عاشقونه کنه ارآرزوشه مرد مردانش کن يکه هر دختر ومدیاز آب درم ییصحنه ها

 .شد یشد نه تقاضا م یعشق نه ابراز م نجایاما ا!!! در کار بود يعاشقونه ا

 یخودت به زندگ هیو با رو یدورتو خط بکشم بذارم به حال خودت باش ایکنارت باشم  يخوا یم...به من بگو-

 ؟يادامه بد تینکبت

 .ختمیر یصدا اشک م یب. رمیتونستم سرمو باال بگ یزده بود که نم مهیروم خ يطور

 ! مثل امروز رو در روت  یحت...پشتت...کنارت..اما هستم...پر از اشتباه پر از خطا...ستمین يمن تحفه ا-

 .مگه چند نفرو داشتم ایدن نیتو ا...گفتم تو هم منو رها کن یگفتم؟ م یم یچ

 ...بوده بهم بگو نطوریراستشو بگو؟ اگه واقعا ا ؟يبود ؟يگفت ده ماه دلتنگم بود یم اشاری-

 یاما اشکهام رهام نم..چرا دمیفهم ینم...اون يبرا..خودم  يبرا...روحم يبرا..دلم يبرا..ختمیر یاشک م فقط

 .کرد

دل من،  يتو...از نظر من...يتو بخوا یبا هر عنوان...خوام باشم یو م...من تو دلم به مادرت قول دادم که باشم-

کنم  یمونم کنارت و فقط از دور نگات م یم..ستین یمانع ياما تو اگه نخوا.....یوقته زن من یلیخ...یتو زن من

سرسخت  يقو...من آرزو دارم..مولود و عباس آقا آرزو داشتن...که مادرت آرزو داشته ییوایه يتو شد نمیتا بب

 يو مثل افسرده ها یبمون ينطوریهم يخوا یم ایکنارت باشم  يخوا یم...يتا هر وقت تو بخوا...مقاوم

 ؟؟؟؟ ؟جوابیکن یدونن زندگ یشونو محق و روزگارو مقصر مسرخورده که خود

 .تو صورتم زل زد....دیتر کش عقب

 .جواب؟به من نگاه کن-

 .به نگاهش وصل شد نیشرمگ سم،یخ يچشمها

 يآدمها شتریب یوقت شهینم....فراموش کنم مویزندگ اهیس يتونم اون صفحه ها ینم..کنم یم يهر کار..من -

 ...کنن یدور و ورمون مثل کاوه نگاهم م

 .شد نشیگزیجا يو اشکمو پاك کرد اما قطره درشت تر دیپلکم کش ریانگشتش ز با

 یول یغرورت بجنگ يبرا یحفظ عزت نفست بجنگ يقراره برا...یستیقراره پاش وا..یفراموش کن ستیقرار ن-

 ...ینیلطمه نب یول یخسته نش

 ...خسته م-

 ...شهیتو متوقف نم يدر کردنا یخستگ يبرا یزندگ..بجنگ...سرپا شو....وایبزرگ شو ه-
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 .مبل انداخت يو خودشو رو دیکش یقیعم نفس

 ....اشاریلعنت به تو -

 .گرد بهم زل زد يچشمها با

 ....به موقع زد یگند زد ول...کارمو راحت کرد اشاریاتفاقا -

 !اونم شکست خورده..اومده بودم  رونیمسابقه ب نگیانگار ازر..خسته بودم...نشستم واریکنار د اریاخت یب

 .بود بهیچشمام و از زبون دو تا غر يجلو میشدنِ خود واقع انیع شیلینه، دل..لیدل یخواست ب یم هیگر دلم

تو  ستیصالح ن...آپارتمان خودم يایجمع کن م لتویامشب وسا.....رسونمت خونه یم...بلند شو...وایبلند شو ه-

 ....یول يایم...ستیخونه م هم مهم ن يایبه چه عنوان م......یکن یاون خونه تنها زندگ

********** 

 »»»»»اوشیس«««

از فردا  گهید...جمع کن لتویامشب وسا:(شد ، گفتم یم ادهیپ نیحال از ماش یافتاده و ب يبا شونه ها کهیحال در

آباد  افتی میریدنبالت م امیفردا صبح م......هیادیز يده روزم که تنها سر کرد نیهم يگرد یخونه بر نم نیبه ا

تو  قهیخوام به سل یم...نداره یچیه...میو تخته بخر ریت يسر هیکه گرفتم  يدیواسه آپارتمان جد دیبا....اونورا

 ....)باشه

 .کنه وارد خونه شد یخداحافظ یحت نکهیتکون داد و بدون ا يسر فقط

 هیدرامد  شیپ..کرد یدرد م..چشمهام گذاشتم و انگشتامو فشار دادم يدستمو رو.م و نفسمو رها کردمکرد یپوف

 .سردرد وحشتناك بود

 ....زنگ خورد میگوش...تو دنده و حرکت کردم زدم

 يها کرد بهیاز غر يادی!!!سهند یبه به جناب دکتر مصطف-

 !انداختن کار زنهاست کهیحواست هست؟؟ ت..ها  شهیاخالقت داره زنونه م-

 واسه خودت یهست ینامرد خوش خط و خال...شما که اخالقت نه زنونه ست نه مردونه ...هه-

 شهیاالنم که احترام سرشون نم يجوونا-

 کنم یم یدارم رانندگ..حرفتو بزن بابا-

 فردا صبح پرواز دارم.. رمیدارم م-

 خب؟...ریسفر به خ..یخب به سالمت-
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 .حوصله بودم یب

 برگردم گهیکنم د یفکر نم-

 .اوردمیخودم ن يکردم اما به رو تعجب

 خب ؟-

 ...خوام بازنشسته شم و همونجا بمونم یم...تو الس وگاس..رستوران زدم هی-

 !!یلعنت

 پزشک مملکت که تو غربت رستوران باز کرده ، هورا بکشم؟؟ يبرا دینکنه حاال با-

فقط ....یکن یفکر م یتو چ ستیمهم هم ن....کردم یزنشست مخودمو با دیبا گهیگفتم که د....جوون رینخ-

تو هم جمع  یعقل داشته باش...کنم یخوام باهات خداحافظ یم نجایا ایدر ضمن االنم ب...یبهت گفتم که بدون

 ...يدونم ندار یاما م...خودم شیپ يایم یکن یم

از رستوران  ایکالفه ام  شهیهم ياز رفتنش برا دمیفهم ینم...بودم یعصب يخودیب..قطع کردم ویحرص گوش با

 !!!باز کردنش اونم درست وسط قطب قمار خونه ها 

 ...رو عوض کردم و به سمت خونه رفتم ریمس

 .متنفر بودم پیپ يچقدر از بو.دیکش یم پیمبل تک نفره محبوبش نشسته بود و پ يرو

 .آماده رفتنه یسابمعلوم بود ح. هم کنار در بود کیتا چمدون بزرگ و کوچ چند

 .به سمتم اومد ملک

 براتون؟ ارمیب د؟یشام خورد....دلمون واستون تنگ شده بود..دیخوش اومد-

 ...نه ممنون-

 .صدامون ، به طرفم برگشت دنیشن با

 .خوام خوب نگات کنم یم ایب..نمیبب نیبش نجایا ایب...ایب...ملک تنهامون بذار لطفا..-

 ...)گهید ینیمنو نب يبر يخوا ینترس سفر آخرت که نم:( نشستم گفتم یروبروش م کهیزدم و در حال پوزخند

 دهیترسم عمر تو کفاف نده و منو ند یم..استیاونجا که تازه اول دن:( بود گفت دیپدر بع هیکه از  یرحم یب با

 )ایاون دن يبر

 !!بود ي، هو يجواب ها...حقم بود دمیشا...کردم خی

 :داد ادامه
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 يدوتاش بمونه برا.... داشتم فروختم ی، هر چ میتو لواسون و کارخونه پدر میخونه و خونه پدر نیاز ا ریغ-

 یدر حقت م دیکه با شهیم یبه اندازه اون همه محبت نیچرتکه بنداز بب ای تیپدر راثیبذار به حساب ارث و م..تو

 نه؟ ایکردم و نکردم 

 .شدم رهیبه چشماش خ. را نداشتم انتظارش

 ...ببخش!! ادیکه م.. اگه کم اومد، -

 ...نم گرفته بود...هنوز جذاب و پرصالبتش نگاه کردم يبه اون چشمها يشتریدقت ب با

 شهیمن نم فیحاال حاالها حر یول...کنسره...برم یم ادگاریکبدم  يدرد کوچولو تو هی نجایمنم از ا-

 ؟یترحم منو جلب کن يخوا یم ای یگیم ونیهذ يدار-

 .خواستم انکارش کنم یاما ناخواسته م گهیرا م قتیحق نیگفت داره ع یم چشماش

 ...اثرات الکله-

 الکل برات سمه؟؟؟؟؟؟ يدیفهم ینم یتو که خودت پزشک!! یلعنت-

 یحروم کن تویارزه که به خاطرش خوش یمگه چقدر م ایدن-

 ....پشتته نیچقدر ناله و نفر نیبمون و بب... يحروم کرد اتمیدآخه تو اون دن-

 ...یفقط تو برام مهم...ستیبرام مهم ن..اونا زر مفته-

 افتاده برات مهمم؟ ادتیاالن -

 ...رم اونور که استراحت کنم که آروم باشم یدارم م...نره دهیبا تو بحث کردن فا-

 به سالمت يخوش اومد-

سن وسال هم هنوز مردونه و  نیا تو یلعنت..یدگیبلند شد راست قامت و بدون خم. از جام بلند شدم تیعصبان با

 .با صالبت بود

 ...برو يبر یخواست يبغلت کنم بعدم هر گور ایب-

 .سمتم اومد و چنان محکم بازوهاشو دور تنم حلقه کرد که از اونهمه زور جا خوردم به

 .گوشم زمزمه کرد کنار

ل بودنش راحت باشه مال پدرم بوده از بابت حال الشیبهش بگو خ...کردم وایتو لواسون را به نام ه میخونه پدر-

 يادیارزش ز نشیاما بزرگه و زم ستین یونیاع...دهیکردنش خر يبا پول کارگر شیاول جوون يکه تو سالها
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بودم پول شبهه دار  دهیکنم اما شن امشکارخونه را به ن ایخونه  نیتونستم ا یم.مطمئنش کن حالله ....داره

 ...کنه  یقبول نم

 :دونه که خودش ادامه داد یرو از کجا م زایچ نیو بپرسم ا رمیازش فاصله بگ خواستم

خونه در قبال  نیبگو اونم اگه چرتکه بندازه ا وایبه ه...اههیاما مثل همه کالغا رو س هیکالغ خوب تیمهران هدا-

 .....نهیاما هم...که باهاش کردم ، کمه يکار

 .دمیزور کنار کش خودموبه

 ؟؟؟ يزد وایه یکه به زندگ يبعد از اونهمه گند شهیروت م ؟يریگ یم تیحالل يدار-

 !!بود مثل خودم یکیبود از نظر من  یاز نظر شماها مهرداد عوض...من خواستم خوشبختش کنم-

 شیو به زور نشوند يتو به دختره تهمت زد...بگو که نشناستت گهید یکی يداستانو را برا نیبرو ا رمردیبرو پ-

 !!!..یخوشبختش کن یخواست یم یگیاونوقت م..عقد يپا

 ...)رهیبه درك که حرف تو کله ت نم:( را روشن کرد و گفت پشیسرجاش و دوباره پ نشست

 کنه یهم قبول نم وایه..خوام یقرون از اون پوالرو نم هیمنم ....مال و اموالتو جمع کن با خودت ببر-

 :زد داد

 یخواست یهر غلط....هم عموزاده هات يهم تو سهم دار...ه که ارث پدرمه اون کارخون..رهیحرف تو کله ت نم-

 یدونست ینم...به نامت کردم ياومد ایبه دن یخونه هم که از اول به نام خودت بوده از وقت نیا..باهاش بکن 

حاال !!غمبریپس پولش حالله حضرت پ..نبود الماون موقع که پول قمار تو دست و ب....يدیحاال که فهم..نه؟؟ بهتر

 ..برو رد کارت ایبرو تو اتاقت بخواب  ایهم کمتر زر زر کن و 

 .سمت در رفتم به

 ؟يپرواز دار یصبح چه ساعت-

 شش صبح-

 ..دنبالت امیخودم م-

ساعت سه صبح از خونه ت راه  دیتو با یعنی..فتمیچهارصبح از خونه راه ب دیبا...دنبالم يایب يخوایساعت چند م-

 نمتیب یم شتریمنم ب...گهیکپتو بذار د نجایخب پس هم...یفتیب

 ...نبود زادیکردنشم مثل آدم محبت

 ...حاضر باش.. نجامیصبح ا میسه ون...آپارتمان خودم رمیم-
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 .رونیکلمه اضافه تر از خونه زدم ب کیبدون  و

؟ از نبودنش؟؟ پدر ، پدر که داشت ياز سرطان کبد دنش؟یاز ند شه؟یهم ياز رفتنش برا..گرفته بود  بیعج دلم

 ....که یقدر قدرت را داشته باش یحام هیتوهم داشتن  یتونست یحداقل م....اگه واقعا نبود یپشت بود حت..بود

 .شد زیر زیپوف کرد و ابر تفکرم ر مویافکار خاکستر لمیموبا زنگ

 .به شماره نگاه هم نکردم یحت

 بله؟-

 زیسالم جناب دکتر سهند عز-

 صدا آشنا بود نیا چقدر

 شما؟-

 اشارمی-

 یلعنت-

 ؟یهست یهنوز شاک-

 ؟يخوا یم یچ-

 ؟یهست یهنوزم عصبان-

 اتفاقا ستمینه ن-

 و تمام يریرو بگ یاز آب گل آلود ماه یپس معلومه تونست-

کم ..اصال حال و حوصله ندارما يبد لمیچرت و پرت تحو يزنگ زد یآخر شب شم؟اگهیمتوجه منظورت نم-

 به اوقاتم يامروز گند نزد

 .شد يجد صداش

 االن؟ ییکجا ؟یتون یم.خواستم باهات صحبت کنم یم-

 .خواست با من صحبت کنه یم ییبعد اون گند با چه رو..شدم کنجکاو

 کنم یم یدارم رانندگ-

 هیجد یلیپس بزن کنار چون حرفام خ-

 .تونستم منکر خوب بودن و عاقل بودنش هم بشم یاما نم ومدیش خوشم نماز...حرفشو گوش کردم ناخواسته

 .کنه یدرد م یلیسرم خ..فقط خالصه..کنار دمیکش!!بگو-
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 ...تازه کارو کم داشتم یدوک نیا يامشب فقط حرفها یعنی

 خوام یبابت رفتار امروز غروبم ازت معذرت م نکهیاوال ا-

که به اندازه دهانه تونل رسالت باز  ییبا چشمها. دمیکوب یم واریشد زده بودم کنار وگرنه حتما تو درو د خوب

 .حرفاشو بشنوم هیشده بود منتظر بودم بق

همزمان صحبت کنم و خوشبختانه امروز بهونه شو  وایگشتم که با تو و ه یم يبود که دنبال بهونه ا یمدت -

تو ده ماه  ختهیکه سربسته و جسته گر ییزایاما از چ ستمیتو ن یزندگ انیدر جر دایراستش من ز...کردم دایپ

 شیپ يسر هیتلخت، دچار  اتیخاطرات و تجرب یکه به واسطه برخ دمیرس جهینت نیبه ا دمیشن وایگذشته از ه

که  یکس هیشدم که به عنوان  یم ریگیبودمت حتما پ دهیاگه ند نیبب...یهست یذهن يها يریها و درگ يداور

تحت  ادیب شیممکنه پ یهر کس يکه برا رهیو غ رهیو غ یباش یممکنه دو قطب یحت ایداره  ینیبدب تیشخص

که همه کارهات  یهست ییمتوجه شدم تو از اون دسته آدمها رمیاخ يدااما بابرخور..يریقرار بگ یرفتار درمان

حالت  یزندگ يکه گذشته ت رو یدون یاهانه مآگ یعنی..افسرده شدن و و و و  یشدنت حت ضیمر ی، حت هیاراد

 هینظر هیمصداق بارز  بایراستش تو تقر...کنه نییتو تع ندهیآ یزندگ ریتونه مس یگذاشته اما هرگز نم ریتاث

 یتمام يتئور نیبر اساس ا!!. انتخاب يتئور.سوال برده ریرو ز یقبل يها هیکه کل نظر یهست دیجد یروانشناس

 .شنیم ختهیبوده و از درون ما برانگ يهمه رفتارها عمد نکهیرفتاره و ا کی میدیاونچه ما انجام م

و توسط  میبریبه سر م یرونیاز کنترل ب ییایما در دن گنیاست که م ییها هیدرست برخالف نظر نظر نیا

 يارضا ياو برا يهر انسان انتخابها ياصل استواره که رفتارا نیو برا. میش یم حتهیبرانگ یرونیعوامل ب

، عمل  رهیانتظار م تیبچگ اطراتخ ریبر خالف اونچه از تاث دیکه با يداد صیتشخ ازوین نیو تو ا...ازهاشهین

که  ییبا وجود تمام آزارها...نکهیو ا...یکن یرو خودت کار م يدونم که دار یم یگفتم که بدون نارویا.... یکن

کس  چیاون کنار ه یعنی ؟یچ یعنی یفهم یم...يکه ملکه ذهنش شد ییتو نیبازم ا يکرد جادیا وایه يبرا

 ..پس...يروحش خونه دار يتو تو یبرسه تا وقت رهدا ازیکه بهش ن یتونه به آرامش ینم

 و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

و  وایرو در رو کردن ه..رو در رو کردن خودت و احساست  يبا عرض پوزش مجدد ، امروز مجبور شدم برا-

خانواده  گهیخاطر که حاال که د نیاونم فقط به ا...مسخره رو تو دفتر کارت راه بندازم يخواسته دلش ، اون باز

تازه جون گرفته بعد از  يساقه ها نیدم ایترس..داره ازیبه حضورت ن شهیاز هم شتریاون ب ستندیمهربون ثابت ن

از نظر من تو ..یکن درکم دوارمیام..رفتار کنم يروانشناس مبتد هیمجبور شدم مثل ..خشک بشن بتیمص نیا
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 يهمسر قو هیاتفاقا حضورت به عنوان ..یعنوان ینه ب یفینه ضع..یستیکه زدم ن ییکدوم از اون حرفا چیه

دم  یم نانیمنم همونطور که گفتم با کمال صداقت بهت اطم...نهیمگه آدم کور باشه که نب..پررنگه  یلیخ یلیخ

 نهیبیکس را نم چیه وایمثل تو چشم ه یتازه با وجود آدم پررنگ و لعاب...کم ندارم يزیبرادر دلسوز چ هیکه از 

 یکرد اما حت دایپ ودوستش مهسا دو سه تا خواستگار بهتر از من و ت یتو ده ماه گذشته، تو دفتر کار، تو عروس...

 یازدواج اولشه ول یوردگکردم به خاطر مشکل و سر خ یاول فکر م...نکرد دیلحظه تو رد کردنشون ترد هی يبرا

ازدواج اولش قرار  انیعباس آقا در جر قیاز طر یاز همکارا که خواستگارش بود سماجت کرد و حت یکی یوقت

 یو وقت....عالقه دارم يا گهیمن به شخص د:کرد گفت  شساده رد لیدل هیگرفت و بازم سماجت کرد فقط با 

 هنوز؟ یپشت خط....باهاش صحبت کردم مطمئنم کرد به خاطر ازدواج اولش اونو رد نکرده

 )شنوم یم...آره:( گفتم! دونم  ینم...غم ایشوك  ای یاز خوشحال.. دیلرز یکه م ییصدا با

 میریو م میکن یساده م يعقد محضر هی هیروانپزشک دنتیاز همکارام که رز یکیکه بگذره با  نایچهلم خاله ا-

 ...یکنارمون باش وایدوست دارم همراه ه...مونیسر زندگ

 !يبود و حرفه ا ركیز

 ...حتما خبرم کن..حتما-

 اوش؟یس-

 بله؟-

 ...یبش شترشیمبادا باعث آزار ب...یدختر حساس شده باش هی یحساست تو زندگ گاهیمتوجه جا دوارمیام-

 ...داشتم ياحساس بهتر چقدر

 !یدارم دوک تیچون روت بدجور حساس یدم پر من نباش ادیمواظب باش خودت ز-

 ...شناسمت یآره م-

 ...وایبه موقع ت از ه تیممنونم بابت حما-

 نمیبعد از ا دوارمیام يبود یول...ذهنش يتو ایکنارش ... شهیهم يتو بود...رسه  یتو نم يها تیحما يبه پا-

 ریشب به خ..یکنارش باش

 ...کیبابت ازدواجتم تبر..ریشب به خ-

*********** 
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 نیباورش سخت بود که ا. بود سینگاهش خ. و لبخند زد دیشد دوباره به سمتم چرخ یرد م تیداشت از گ یوقت

شدن به مرگ چقدر آدمارو  کیحس نزد...دیعمر منو ند هیباشه که  يمرد يدلواپس و مرطوب برا ينگاه ها

 !!...کرد یعوض م

 دکتر سهند يریغمبرك زده را به خودت بگ افهیق نیا ادیخوشم نم-

 دلواپس تو بعد از خودم..غمبرك ؟؟؟من فقط دلواپسم-

 ؟!يپسرت افتاد ادیکنم که تازه  ياداوریمجبور شم بهت  یحرف نزن که منم ه يجور هی -

 !يدو نکر يکرد یم دیکه با یفتیم ییتموم اون کارا ادی، يهم فاصله ندار ادیتا مرگ ز یکن یحس م یوقت-

 نیماش هی یشیرد م ابونیاز خ يکه دار ينطوریممکنه هم يبارم فکر نکرد هیهفتاد سال  نیتو تمام ا یعنی-

 ينبود ادمیاون موقع ها چرا  رن؟یم یندارن نم یمرض خطرناک چیکه ه ییآدما یعنیبهت بزنه و خالص؟

 !!!داشتم ازیبهت ن یوقت

 دیشا...کنم ی، بهتر زندگ ادین میمثل شهرزاد تو زندگ یو آدم امیب ایبه دن گهیبار د هیاگه  دیشا-

 ...ومدنیم ایبه دن گهیبار د هیکاش همه -

 یو ممکنه برگشتن رهیم شهیهم يکه داره برا يمکالمه پدر...االن نیمکالمه ما از ساعت چهار صبح تا هم کل

 .خنده دار بود؟اسف بار بود! شیتو کارش نباشه ، با پسر طلبکار و عاص

 .شد برگشتم ینم دهید گهید یوقت. اونم دست تکون داد . دست تکون دادم براش

رهام  شبیکه از د ياما با وجود سردرد...یزودتر از معمول حت. دمیرس یبه شرکت م...ساعتم نگاه کردم به

 !نوفنیاستام هی نیخواستم قد ِ تسک یجرعه خواب م هینکرده بود، 

******** 

از  شتریب..نگاه کردم میکه به زور باز نگهشون داشته بودم به ساعت گوش ییبا چشما..زحمت از جام بلند شدم به

 .کال و چهارتا اس ام اس شوکه م کرد سیو چهار تا م ستیساعت که از دوازده ظهر هم گذشته بود، ب

 .سر جام نشستم خیس

 .بود وایهم از ه امیهر چهارتا پ...تشرک ياز بچه ها هیبود و بق وایکال ها از ه سیم شتریب

دکتر «« »»د؟ید یجواب نم تونویچرا گوش دیخوب...سالم»» ««..دیبهم زنگ بزن دیوقت کرد..د؟ییکجا...سالم««

  »»د؟یخوب...دنبالم؟ دیایقرار نبود ب د،یشرکتم که نرفت«« :نشیو آخر»» شما دیخوب دییسهند کجا

 .بودم؟؟؟؟ تا حاال سابقه نداشت دهیخواب نقدریچرا ا!  یلعنت...زدم میشونیپ يدست رو با
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 .که خودش زنگ زد رمیرو بگ وایعجله خواستم شماره ه با

 ....دیبرداشت ویخداروشکر گوش-

 ....شرمنده -

 .دیحرفم پر ونیم

 دکتر سهند؟ دیخونه ا-

 !!!فهمم یصدا کردنش را نم یرسم ياصرار برا نهمهیا

 ...آره راستش-

 .دیحرفم پر ونیم دوباره

 دمِ در دیایچند لحظه ب شهیم-

 .بود ستادهیسبز ا یتاکس هیکنار  ابونیدرست اون سمت خ...پشت پنجره دمیکاناپه پر يرو از

 ..نییشرمنده اومدم پا...وایه -

رفتم متوجه  یبه سمتش م کهیدر حال. نییبا عجله رفتم پا. خوابم برده بود رونیب يبا همون لباسها خوشبختانه

قرار بود خودم برم دنبالش . شرمنده شدم شتریب. عقب بود ، شدم یصندل يکه رو وایدر ِ باز آژانس و چمدون ه

نگران شده که با وجود غرورش ،  نقدریا زدم یحدس م. جمع کرده بود و خودش اومده بود لشویاون وسا یول...

 .خودش اومده

 وایه:( و در همون حال گفتم ارمیب نیل باز کردم تا چمدونو پاکام نویدر ماش دمیبهش رس نکهیمحض ا به

 ...)بودم داریب شبویمن تمام د يشرمنده م کرد

 دیپر یبار چندم بود که وسط حرفم م يبرا

 لطفا دیبه اون چمدون دست نزن-

 .بهش نگاه کردم یجیبرداشتن چمدون خم شده بود را صاف کردم و با گ يکه برا يکمر

 ..... بمونه دیبذار-

 ؟یچ یعنی-

 )تر نوریا دیایب شهیم:( اشاره کرد و گفت یراننده تاکس به

 .قرمزش حواسم را پرت کرد ياما چشمها.و منتظر به دهنش چشم دوختم. میفاصله گرفت نیاتفاقش از ماش به

 شده؟ یچشمات چ-
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 نتونستم بخوابم شبید-

 ....بودم داریب شبویاتفاقا منم کل د..چرا ؟؟-

 چرا؟-

 شهیهم يبرا کایرفت آمر...ساعت سه هم رفتم دنبال بابام بردمش فرودگاه...نتونستم بخوابم-

 .باال انداخت یتفاون یب شونه

 بنداز بعدا راجع به بابام باهات حرف بزنم ادمی-

 ستیواسم مهم ن-

 ...چمد يذار یچرا نم نمیخب بگو بب..باشه-

،  دیگذاشته بود يبا من قرار کهیاونم در حال دید یجواب نمتلفنتونو  دمید یوقت..که بمونم نجایا ومدمین-

 ...نجایا امیمجبور شدم قبل رفتن ب..دلواپس شدم

 .گرفتم لکنت

 رفتن؟؟..ر..قبلِ ..قَ-

 برم نجایمدت از ا هیخوام  یم...آره-

 ؟یچ يمثال ؟ برا ؟کجایچ یعنی-

شد ،  یپاش بلند نم يانگشتها يگرفت و رو یاگه سرشو باال نم کهیطور کینزد یلیخ...تر شد کینزد بهم

 .چشماش برم عقب دنید يمجبور بودم برا

ده ماه انکار کردم اما ...اصرار دارم انکارت کنم...میزندگ يتو یپر رنگ یلیخ یلینقطه خ هیکه  یدون یحتما م-

دارم ...يذهنم حک شد يتو...ستیتو ن دنیرفتنم به خاطر ند یکه بدون گمیدارم بهت م!!..تالشم مفتضحانه بود

از سر  ستی، انتخاب به خواست تو که معلوم ن شمانتخاب ب نکهینه ا...تا بتونم خودم انتخاب کنم رمیمدت م هی

فکر ......اشاری يمسئوالنه و حرفه ا دیانتخاب به صالحد ای...ت مهیعالقه نصفه ن ایترحم  ای تهیاحساس مسئول

من ...کردم یتا صبح فکر م....برامون راه انداخت یمصلحت شینما هی اشاریکه  یکنم تو هم متوجه شده باش

 !!....کردن يباز لمیف...لیدل هیبود ازش مگر به  دیبع يرفتار نیشناختم همچ یم اشاروی

 ...من گول خورده بودم اما اون نه...باهوش تر ازمن...بود باهوش

 ...انتخابش کنمهست خودم  یهست اگه وصلت یبار اگه برگشت نیکه ا رمیدارم م-

 !!!کرد یداشت فاتح را رد م ینداخت وقت یداستانش م يوایه يجمله ها ادیجمالتش منو  نیا چقدر
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دلم ....رهیمنو تو خونه ش بپذ یبذارم که حاضره با هر عنوان يکه پا تو خونه مرد نهیباالتر از ا یلیارزش من خ-

زن  هیکه  یعنوان نیو منو به قشنگتر يدیجنگ یبه من م دنیرس يخواست اگه خواسته دلت من بودم برا یم

!! همراه و همسفر بودن!همدل بودن!!دنهمسر بو...يکرد یم نیتونست داشته باشه ، مز یقبل مادر بودنش م

تا اگه دلت خواست اگه دلم  رمیمن م....يکرد یعنوان منو به خونه ت دعوت م نیدادن ا يکاش فقط در ازا

 یبدون..هستم  یبدون...بشم دیرفتم که ناپد یدم که فکر نکن یزنم و آدرسمو م یبهت زنگ م...خواست برگردم

به من  تیتو زندگ یگاهیکه قراره چه جا يریبگ میو با فراغ بال تصم اشهراحت ب التیخ...کامال در دسترسم

 ...خداحافظ.....نه ایخوام  یم گاهویجا نیا رمیگ یم میمنم که تصم يمطمئن شد یو وقت يبد

نتونستم جواب  یاز کلمات و جمالت شجاعانه ش شوکه بودم که حت نقدریا...شد و رفت یسوار تاکس....رفت

 بدم شویخداحافظ

************ 

 »»»وایه«««

 .که نذاره برم..خواد مانعم بشه یوانمود نکرد که م یحت-

 .دیبود پشت پلکم لونه کرده بود ، باالخره فرو چک یکه چند ساعت یاشک قطره

 شد التیخ یاونم ب يخودتو لوس کرد! خودته  ریتقص-

 روحم؟؟ يکوچولو طونیش ای یوجدانم يصدا

 !من دلتَم-

به ....راحت شد  الشیدم اونم خ یآدرس م زنمیبهت زنگ م یخودت گفت....رمینخواست بفهمه کجا م یحت-

من و  ؟مکالمهيریم يدار يپس االن کدوم گور...رفتن ندارم  يبرا ییدونه من جا یاونکه م ؟؟یراحت نیهم

 !!من

 راه آهن نمیا.... میدیخانم رس-

چند روز  يبودم مهکامه بتونه برا دوارمیام....به مقصد مشهد.رزرو کرده بودم طیساعت دو بل يبرا...شدم ادهیپ

ون بعد از تموم شدن درسام...و با وقار نیمت...دوران دانشگاه بود يها یاز همکالس....منو مهمون خونه ش کنه

خونواده همسرش  يدخالتها..جدا شده بود مسرشبود که از ه یچهار ماه...میباهم در ارتباط بود یگاه یتلفن

 دهیخونه خر هیشو تمام گرفته بود  هیمهر....مشترك یبرده بود اونم بعد از سه سال زندگ نیاز ب شونویزندگ

 .شرکتم مشغول کار بود هیتو ...بود
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. مشهد دیرس یچهار پنج صبح م کیبود و نزد يخط عاد....زنگ بزنم بهش دمیرس یداشتم وقت میتصم

 .گرفتم یرفتم حرم و بعد از اون باهاش تماس م یم کراستی

 یسع اشاریبه سفارش ...گوشم گذاشتم و چشمامو بستم يروزهامو تو نیجام نشستم و آهنگ مورد عالقه ا سر

 .کردم یاما هر بار بغض م... شاد گوش کنم يکردم آهنگها یم

 یواسم مثه بارون تو

 ییایواسم مثه رو تو

 ییبایهمه ز نیبا ا تو

 ییهمه تنها نیو ا من

 یدون یکه م یو حال من

 با تو آرومم من

 يریگ یدستام و م یوقت

 یپرس یحالم و م یوقت

 يریازم س یوقت یحت

 يریکه دلگ یوقت یحت

 رمیم یتو م یب من

 یفهم یکه حالم و م تو

 یخون یکه فکرمو م تو

 یدون یکه حسمو م تو

 یدون یکه حسمو م تو

 یواسم مثه بارون تو

 ییایواسم مثه رو تو

 ییبایهمه ز نیبا ا تو

 ییهمه تنها نیو ا من

 یدون یکه م یو حال من

 با تو آرومم من
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 يریگ یدستام و م یوقت

 یپرس یحالم و م یوقت

 يریازم س یوقت یحت

 يریکه دلگ یوقت یحت

.... 

 »»یتیمحمدرضا هدا: خواننده...یعیرف دیرش:ترانه«

که  يزیهمون چ...اطرافم کامال کنده شده بودم يایاز دن یعنی..هدفون تو گوشم بود و چشمام هم بسته هنوز

دونستم به  یم یاز طرف...نندیش یو کجا م انیم ایخواهران ک ژهیمهم نبود تو اون کوپه و!..داشتم اجیبهش احت

 .....پر بشه نکهیبه ا رسهبمونه چه ب یکوپه خال یمکنه حتخاطر فصل حاضر و وسط هفته بودن م

 .اطراف وصل کرد يایشونه هام نشست و دوباره منو به دن يرو یدست

 خانوم؟ وایه نجایا نمیبش-

 .بود یقطار راه افتاده بود و کوپه خال...به اطرافم نگاه کردم.کردم یتعجب بهش نگاه م با

 ....نیبش-

 .کنارش گذاشت و روبروم نشست شویدست فیک

 .کمتر، نگاه کردم دمیهمسن وسال خودم بود شا بایتعجب به دختر تپل مپل روبروم که تقر با

 شدم ریغافلگ دنتیکم از د هیگلناز -

 )خانوم؟ دیبر نیخوا یمشهد م:( خودشو جمع و جور کرد و گفت عیپاچه شد اما سر دست

سهند مشغول  یاالن تو خونه مصطف ستیبا یمگه نم...کرد یم کاریچ جانیدختر ا نیا. کردم دییحرکت سر تا با

 .رفته شهیهم يگفته بود که باباش صبح زود برا اوشیاومد س ادمی..آه...کار باشه

 ؟یکن یاونجا کار نم گهید-

نوم خونه و خا میما هم ازدواج کرد دیشا يدید یاصال خدارو چ...گردم یکار بهتر م هیاما دارم دنبال ..چرا...نه-

 .میخودمون شد

 .نگاه کردم نشیو دلنش دیلبخند به چهره سف با

 .....انشاال..چرا که نه-

 ...انداخت ریبه ز سرشو
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 ؟يریتو کجا م یراست...-

 گهید رمیمنم خوب مسافرت م...منم...ها-

 ....دینگاهشو ازم دزد.تعجب نگاش کردم با

 کو؟  لتیباروبند-

 !!ل؟یها؟ بارو بند-

 مسافرت رهیکه نم یدست فیک هیآدم با ..گهیآره د-

 ..فیک نیمنم و هم..کجا بود لمونیفقرا وسا ریآخه ما فق..زهیچ..زهیچ-

 یتو کوپه خودت جا گذاشت دیگفتم شا-

 ..کوپه خودم؟؟؟-

 .....برات صادر شده طشیکه بل ییهمون جا....گهیآره د-

 .ساده بود یلیخ

 ....اصال طتتویبل نمیبده بب-

 دینیبب...ایب...ها-

 .....دو تا کوپه اونورتره نکهیا-

کنم که از خوش  دایپ یخال يجا هی فتمیبودن ، گفتم راه ب زمینه که توش دو سه تا مرد ه یول...دونم یم..آره-

 ...نبود نجایهم ا یکس شتریب یو از خوش شانس دمیشما رو د یشانس

 .....خواهرانه ژهیکوپه و نیا.. يخوب کرد-

 .بودم یپرحرف همسفر باشم ناراض يآشنا هیمجبور بودم با  نکهیاز ا....انداختمپام  يرو پامو

 ؟يبر يخوا یکجا م یحاال نگفت-

 .دست پاچه شد بازم

 شده؟ يزیچ هیچ-

 کم دلهره دارم هی..رم یبدون ننه م مسافرت م ییتنها ينطوریباره که ا نیراستش اول...نه...نه-

 )؟يریکجا م یحاال نگفت..ام؟ یپس من چ! که  یستیبعدم تنها ن....امرزهیخدا مادرتو ب:( زدم و گفتم يلبخند

 ....گهیهمونجا د رمیمنم م..رهیقطار مگه مشهد نم نیا-

 د؟یدار لیمشهد فام...میپس تا آخر سفر با هم همراه....خب-
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 .....نه لیفام-

 هست؟ یمشکل ؟؟یمضطرب نقدریچرا ا هیچ..؟یبمون يخوا یپس کجا م-

 ترسم یتکون تکوناش م نیمن از قطار و ا یدون یاصال م...نه...ستیگفتم که ننه م ن...نه...نه واال-

 .نگرانش نگاه کردم يتعجب به چشمها با

 ! گلناز -

 .خونه سهندا، بدجور ترسو بود ریصدا و سربه ز یخدمه ب نیا

 ماست؟؟یترسه؟؟؟ مگه هواپ یهم از قطار م یمگه کس-

 !!که رهینم زادیبه آدم مونیچیفقرا ه ریدونم واال ما فق ینم-

 ؟يبر يدار ییاصال جا ؟يبر یک شیپ يخوا یمشهد م یبرس-

 !!یسادگ نهمهینگران ا. بودم نگرانش

 اونجان نایعموم ا..ها آره-

 بهرحال خب خداروشکر......اونجا که دیندار لیفام یگفت-

 ییدستشو.... رونیمن برم ب-

 برو-

آدما باالخره !..بود و گرد  کیکوچ ایواقعا که دن. گلناز نگاه کردم  یخال يبه جا. دادم هیو تک دمیکش يبلند نفس

 .حتما الزم داشته...ییبا خودش برده بود دستشو فشمیک...دنیرس یبهم م

 بیج يگذاشتمش تو میشگیبه عادت هم.داد یاس ام اس م هیکاش حداقل ...نگاه کردم میصفحه گوش به

آه از ته  هیخواستم . ومدیجالبش خوشم م بیج نیمانتو به خاطر هم نیاز ا....بازوم بود يکه رو یکیکوچ یپاکت

 .دیدستم لرز يرو میدلم بکشم که گوش

 الو-

 وا؟یه ییکجا-

 !سالم  یب شهیهم مثل

 !و پرصالبت يجد شهیهم مثل

 ...اما دلم...حرف بزنم یلحن طلبکارش، دوباره رسم نیا یگفت به تالف یم عقلم

 گمیزنم و ادرسمو م یکه خودم بهت زنگ مگفتم -
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 ؟ نمیمنتظر زنگت بش امتیتا ق يانتظار دار-

 همش دو سه ساعت گذشته-

 کمه؟!!قهیدق 200حدود  يزیچ هی-

 !اشیبه حساب قلدر باز ایذاشتم  یم یحساب کتابش را به حساب دلتنگ نیا دیبا

 زنم یبرسم خودم زنگ م یوقت-

 کنن داتیوجب به وجب بگردن و پ کنمیم جیملتو بس هی ای ییاالن بگو کجا نیهم ای-

 گمیشم خودم برسم م دیبرم ناپد ستیگفتم که قرار ن-

 ؟یگیچرا االن نم-

 ندارم قیچون هنوز ادرس دق-

 !!یدون یکجاست که هنوز آدرسشو نم نیا ؟يریم يمعلوم هست کجا دار! یلعنت-

 !!!! لطفا دیداد نزن-

 ؟ییخوب بگو کجا يحاال مثل دخترا..باشه..باشه-

 مشهد رمیدارم م-

 مشهد؟؟؟؟-

 امیالبته هنوز بهش نگفتم که دارم م....سابقم يها یاز هم دانشگاه یکیخونه  رمیم...آره-

 ؟یخونه ک-

 شاگردت؟..میکالس اد؟همیم ادتی.. یفیمهکامه شر-

 ...ادیم ادمیمن تو اون کالس فقط تو رو -

 گه؟یامر د ؟یبپرس نویهم يزنگ زده بود-

منتظر باش تا دستم  یول...آخه يزائر...ومدیاما دلم ن...رمیخواستم حالتم بگ یم...نه :(...کرد و کالفه گفت یپوف

 ...)کنم یتالف تویلوس باز نیبهت برسه و ا

 باشه منتظرم-

 ؟يبا قطار-

 آره-

 يریکوپه دربست بگ هی یخواست یم-
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 ...دربست نگرفتم اما-

 گه؟یخواهرانه د ژهیو-

 هاتون تموم شد؟ ییزجوبا...بله-

 يزنگ بزنم جواب ند وایبه خدا ه....فول نگه دار شمیشارژ باطر...بتیتو ج..کنارت....در دسترس باشه تیگوش-

شرکتم وصل کردم که  یبه صندل خیذارم و خودمو با م یاما فعال دارم به خواستت احترام م...راه افتادم و اومدم

 ...دنبالت فتمیبلند نشم راه ب

 دنبالم؟ يایب دیاصال با یچ يبرا-

 که منتظرشم را بشنوم یخواست اون حرف یدلم م چقدر

 :زنهیبهم چفت شده ش حرف م يدندونا يکردم داره از ال حس

 !! خانوم مهندس ی، بدم امضا کن دیفراموش کرد یکه جنابال يا یکه برگه مرخص امیم-

 .قطع کرد ویگوش و

 .ستین اردیدونستم که پا یداشتم اما م یخوب حس

 با اجازه خانوم-

 شد یگلناز نگاه کردم که وارد کوپه م به

 ....هم به من خانوم خانوم نگو نقدریا..میرو از کله مون باز کن يروسر نیا میدرو هم ببند بتون-

 چشم خانوم-

 ...را بست و روبروم نشست در

تو فاصله دو تا واگن  یکنن که وقت یفکر نم نیمردا هم اصال به ا نیا!!..گلناز یگرفت گاریس يچقدر بو-

 ....رسهیکوپه ها هم م نیبوش تا ا کننیدود م گاریو س ستنیمیوا

 ....رهیگ یکال آدم بو م..هم که همونجاست ییدستشو..آره...ها-

 ...من بزن  ياسپر نیاز ا ایب-

 .را برداشتم و دادم دستش يقفسه بود اسپر يکه باال فمیشدم و از ک بلند

 یمرس-

 .هم به خودم زدم سیچندتا پ..کردم  یشالمو باز م کهیدر حال. زد و دوباره به من داد سیپ چندتا

 د؟یر یشما مشهد کجا م..خانوم جون-
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 از دوستام یکیخونه -

 .و گذاشتم کنار خودم نییپا دمیکش فمویبلند شدم و ک دوباره

 دنبالتون؟ انیم دیبرس-

 .کردم نگران رفتن خودش به خونه عموشه حس

 خونه دوستم رمیاز بابت تو راحت شد خودم هم م المیخ یتورو برسونه وقت میریگ یم یتاکس هیاول  یول..نه-

 متونیبرسون دیشما هم بخوا دیگفتم شا..دنبالم ادیمن برسم خود پسر عموم م...نبود که نیمنظورم ا..نه..نه-

 ...رمیخودم م..ندارم یاجیمن احت..نه..بالتدن انیخب خداروشکر که م-

 ستاد؟یقطاره چرا وا نیا...خانوم جون-

 ...اطرافم نگاه کردم با

 ...گرمساره دیشا...میدیرس ستگاهیا هیفکر کنم به -

 د؟یش ادهیپ نیخوا یم-

 آخه؟ ینه واسه چ-

 خب شهیآدم خشک م يپا...راهه یآخه تا مشهد کل...فتهیتا قطار دوباره راه ب دیکم راه بر هی نیبخوا دیگفتم شا-

 مینش تیکه اذ....میراهو بخواب شتریبعدم بهتره ب...فعال که خسته نشدم..نه-

 قطاره؟ نیداره ا ستگاهیبازم ا...خوبه...ها-

 رهیو غ....دامغان ، شاهرود...خواد شهر به شهر نگه داره یم ينطوریحاال هم..که ستین ریالس عیسر..خب ..آره-

 رهیوغ

 د؟یش ادهیپ یستگاهیا چیکال ه ستیپس قرار ن-

 فکر نکنم چطور؟..نه-

 ينطوریهم-

 !دختر؟ نیتعجب نگاش کردم چش بود ا با

 میدیهر دو پر...به در زدند يا تقه

 لطفا طایبل-

 رو بده طتیبل..چک کنن طارویخوان بل یگلناز جون م-

 را به بازرس دادم طیو باز کردم و هر دو بل در
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 کدومتونه؟ يدیخانوم س-

 ..منم-

 ستین نجایشما که جاتون ا-

 :گلنازِ دست پاچه ،جواب دادم يجا به

 میتازه با هم آشنا هم هست....نجایخواهران نبوده اومده ا ژهیکوپه خودش هم و..هیکوپه که خال نیا یآره ول-

سرجاتون  يبرگرد دیبا...شنینفر سوار م 5اونجا  یکوپه مسافر نداره ول نیتا شاهرود ا...نداره يخب مورد اریبس-

 يدیسرکار خانم س

 باشه چشم-

 .کوپه را بستم در

 کنم؟ کاریحاال چ-

 ....نگاه مضطربش چشم دوختم به

 ..یکن یم دایپ گهید يجا هی...نگران نباش....مونده گهیساعت د 4حاال تا شاهرود -

 ییمن برم دستشو...باشه-

 ؟ياالن اومد-

 ...شهیم ينطوریا رمیگ یماسترس که -

 ...امروزا یمشکوک یلیخ یبرو ول-

 ....)گفتم که استرس دارم ...نه به خدا يوا:( و دست پاچه تر گفت دینخند میخالف انتظارم اصال به شوخ بر

 ؟...گهید يبر یکجا م فتویک...آروم برو به کارت برس..باشه..باشه-

 ....ایگ یراست م...زهیچ...زهیچ-

 ریگ ییتو دستشو دیبردارم کاره شا لمویبذار موبا.. یول:( پرت کرد و بعد گفت یرو صندل فشویعجله ک با

 .برداشت  شویو گوش...) بتونم زنگ بزنم بهت...کردم

 ...گهیکاره د..آره ببر-

 دیو ادامه حرفم را نشن رونیدر کوپه زد ب از

 !!آخه يتو که شماره منو ندار یول-

 ...همسفرو کم داشتم نیسفر فقط هم نیو تو ا امروز
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 نیامون بده ، و البته ا الیدونستم که اگه فکر و خ یم شبید یخواب یبا وجود ب...کم دراز بکشم هیکردم  یسع

 .بره ینکنه ، زود خوابم م یپرچونگ ادیهمسفر ز

 .مطابق انتظارم گلناز بود. ش در ، به سرعت چشمهامو باز کردم دهیکش يدونم چقدر گذشته بود که با صدا ینم

 خانوم؟ يبود دهیخواب-

 .خوابم برده بود قهیچند دق هیفکر کنم -

 !دیدیسه ساعته خواب د؟ینیبب د؟؟؟ساعتویفقط؟؟؟ مطمئن قهیچخد دق هی-

 .شوکه بودم...م نگاه کردم یتعجب به ساعت مچ با

 د؟یبخور دیشیگرفتم بلند م ییبراتون چا-

 ....ندارم خودت بخور لیم...دستت درد نکنه -

 خورم پس یمنم نم.من بخورم؟ دیشما نخور شهیمگه م..نه نه-

 .اکراه بلند شدم با

 .میتا سرد نشده بخور ایب...باشه-

تو فنجون؟سرد نشده  یختیر یک:( داشتم ، گفتم یفنجونوبر م کهینشستم و در حال شهیکنار ش زیم پشت

 ....)باشه

 میبخور میخنک تر شه بتون نجایتو فنجون که تا ا ختمینه همونجا تو رستوران ر-

 دوست ندارم؟ خی ییمن چا یدون ینم-

 ..روش دیزیبر يدوباره از قور خهیاگه  دینیبب-

 ؟ياز کوپه ا رونیسه ساعته ب-

و  رمیبگ ییچا هیگفتم برم و بعدم  دمیکم خواب هیمنم ...خوابتون برده دمیاومدم د ییاز دستشو...نه خانوم جون-

 برگردم

ساعت بعدشم  هی...میدامغان باش يایکیفکر کنم نزد....ستیسرد ن ادمیز:(و گفتم دمینوش موییجرعه از چا هی

 )کوپه خودت اونوقت يبرگرد دیبا..میشاهرود

 د؟یشناس یم نجاهارویخوب ا نقدریشما چطور ا...آره يوا-

منم چندبار نقشه راه ها و راه  اوردیداستانم سر از شاهرود در م تیشخص..رمان بودم هیمدت مشغول نوشتن  هی-

 ...سمیو رو کردم تا بتونم درباره ش بنو ریآهن و کشور و شهرها رو ز
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 ؟یسینو یشما داستان م يوا-

 ..نوشتم یم-

که داشتم  یپتونیل ییچا ياتفاله ه زهیمثل ر....نبودند که نبودند یخاطرات گذشته رفتن...دمیآه کش ناخوداگاه

درست ...دادن یشدند دوباره رنگ م یم سیخ یوقت...بودند دهیشون چسب سهیکردم محکم به ک ینوش جان م

 .بودند دهیمثل خاطراتم که به تنم چسب

 ه؟ییچا نیداره ا يچه مزه بد-

 نه خانوم مارکش که معروفه-

 معلومه آت آشغاله یول-

 واقعا بد طعمه؟ دینیبب دیبخور شتریکم ب هیحاال -

 دهیم یمزه خاص هیآره ..تا تهش خوردم بایتقر-

 ...)دستت درد نکنه گلناز جون:( ، گفتم دمیکش یعقب م کهیرا کنار گذاشتم و در حال فنجون

 )حالتون خوبه؟:( گفت یو با لحن خاص دیکنار کش اونم

 شهیحالش بد نم یکس ییچا هینترس بابا با ..آره -

 !ابونیبرِ ب نینکرده تو ا يخدا دیمسموم نش...خانوم جون دینباش مطمئن ادمیز یول-

 .......نقدرمیا گهید..نه بابا -

 شد خانوم جون؟ یچ-

 ....رفت جیکم سرم گ هی... یچیه-

 باشه؟ هییچا نینکنه مال ا..تورو خدا  دیدراز بکش-

 ...فک...نه بابا-

 د؟یخوب-

 بذار دراز بکشم-

 داشتم یوحشتناک جهیبسته هم احساس سرگ يبا چشمها یو چشمهامو بستم اما حت دمیکش دراز

 هوی دیرینم يوا-

 !ریزبونتو گاز بگ!! یبترک
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و فقط  ستیبد ن ادمیبدم حالم ز نانیکردم چشمهامو باز کنم و بهش اطم یسع. وحشت زده بود صداش

 .در کوپه رو باز کرد دمیست که شن جهیسرگ

 آقا؟ هوی رهینم يوا يوا-

 ه؟یمگه مردن کشک...نترس بابا-

سرعت قطار  یجیخواستم چشمهامو باز کنم اما همونطور که متوجه کم کردن تدر یم. صد ا چقدر آشنا بود نیا

فقط ...کم کم حس از تک تک اعضام رفت...دمیفهم یام را هم م یبدن يقوا یجیشدم ،کم شدن تدر یم

 .دیشن یگوشم بود که هنوز م

 !افتاده هوشیب!!! توروخدا  دیایب-

 !یعالم و آدمو خبر کن يخوا یآروم تر م! سیه-

 بودم؟؟؟؟ دهیصدا رو کجا شن نیا

مسموم شد  میگ یم..میشیم ادهیو پ میکن یکمکش م...داره یدامغان نگه م ستگاهیگوش کن قطار داره تو ا-

 ....نجاستیخونمون هم هم..درمانگاه  مشیبر یم...منم شوهرش...یتو خواهرش...ه

 ..باشه چشم..باشه-

 زد؟؟؟یحرف م یبه روز من اومده بود؟؟؟گلناز با ک چه

 !سرد و گسش يبا همون عطر آشنا...داشت منو بغل کنه یشونه هام حس کردم که سع ریرا ز دستش

 !نخورد شوییحاال تا ته چا ره؟؟خوبهینم-

اصال چه ...زه؟؟یبر يزیمن چ ییتو چا دیبا یچ يبود؟؟گلناز؟؟؟اون برا ختهیر يزیچ ییچا يتو یعنی!!!! يوا

 خبر بود؟؟

 !دهنتو بکش پیدختر و ز ریآروم بگ-

 و !سبک تر یلیشدم خ یداشتم سبک م...شهیگوشهام هم داره از صدا ها دور م گهیکردم د یم حس

ن که همو!!! یتو بغل خودم ؟؟ییکجا ینیب ینم یهوشیکه ب فیح:(گوشم زمزمه کرد ریآشنا که ز يصدا نیا و

 !)يکرد یازش فرار م

 !!مهران بود...هرزه رو شناختم ينفسها نیا..شناختم

 .کردم و در سکوت فرو رفتم يا ناله

************ 
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اما کم  دمید ینم يزیچ یکیاز تار ریاول غ يها هیثان.سرم چشمهامو باز کردم يتو یاحساس درد و حشتناک با

 ياتاق سه متر هی...بده صیاطرافشو تشخ ي، تونست فضا ومدیدر م رینور که از ز کهیبار هیکم چشمم به کمک 

 ....پر از خرت و پرت 

شده بود  نیسنگ نقدریبودم ، بلند شم اما سرم ا دهیکه روش دراز کش یکاناپه درب و داغون يکردم از رو یسع

قوا  دی، تجد ریات اخاتفاق ياداوریکردم ضمن  یدوباره چشمهامو بستم و سع...کاناپه افتادم يکه دوباره رو

 ....کنم

 یبه ظاهر اتفاق دارید هی

 به ظاهر ساده يآشنا هی

 به ظاهر نامرغوب ییچا هی

 به ظاهر آشنا بهیغر هی

لبم نشست از  يرو ياراده لبخند یاما چرا؟؟؟ ب...!!!بود نیهم...با وحشت چشمهامو باز کردم!!!! ییآدم ربا هی و

داستانم افتادم چقدر  ادی!!! مسخره ییآدم ربا هیو حاال  یمعمول یزندگ هیآدم ساده با  هی!!! یمسخره گ نهمهیا

 يمحرکها نکهیقبل از ا نجا؟؟؟؟یا ارهیمنو ب دیچرا با رانآخه مه...کرد یم دایشباهت پ وایداشت به اون ه میزندگ

اون  يآشنا ياما صدا!! گشت یها م یها و چگونگ ییمنطقم داشت تند تند دنبال چرا فتهیب تیترسم به فعال

 !!!و اشک و آه يدیترس و خشم ناام...مردك تمام نورون ها مو به کار انداخت

کردم بلند  یسع گهیبار د هی....دمیشن ینم. از همونجا که روشن بود. صدا از پشت در بود. کردم زیت گوشامو

 يازیبازم ، معلوم بود که در قفله و ن يبا توجه به دست و پا...آهسته خودمو به پشت در رسوندم.موفق شدم.شم

 .به امتحان نداشت

 .به در چسبوندم گوشمو

برمت  یمطمئن باش دو سوته م...برسه دستمون يپوله پله ا هیخوشگله من هنوز سر حرفم هستم بذار  نیبب-

 کنم یمحضر و عقدت م

 ؟ینره چ شیطبق خواسته مون پ یاگه همه چ-

 .زد یکردن ، حرف م نیف نیو ف گلناز بود که داشت با اشک يصدا

چه  نیبذار بب گریکم دندون رو ج هیدختره گذاشته ؟خب،  نیا يبرا راثیارث و م یکل یمگه خودت نگفت-

 رونیکشم ب یحق داداشمو از گلوشون م يجور
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 !!خونه به دختره داده هیبابا فقط -

 ارزه یم اردیلیگفته همون خونه چند م یزده و م یحرف م لشیدکتر داشته با وک يدیشن یمگه نگفت-

 ...انگار...آره-

 خوشگله نمیماچ بده بب هی ایحاال ب....الیخ یپس ب-

 ...جهنم ایب..ماچات منو خر کن نیتو هم با ا-

خواد حرف  یگفت راجع به باباش م اوشیدا ده؟؟؟ س ياردیلیدکتر به من خونه چند م!!!! الخالق جل

مهران با ...چه خبره دمیفهم یحاال م...متعجب بودم تا وحشت زده شتریب گهیده؟؟؟دبو زایچ نیمنظورش هم..بزنه

باج  الیحاال هم به خ..کرده یم ینیقبل براش خبرچ یلیوعده ازدواج گلنازو خر کرده و گلنازم احتماال از خ

اما ..و من وقفش کردم دیکه از برادرش بهم ارث رس هیکه چقدر داغون اون پول دمیفهم یم!!! دهیمنو دزد يریگ

 ..بزنه يکار نیحد که دست به همچ نیتا ا گهینه د

باعث شد تا چند لحظه  يحجم نور ورود.افتادم نیزم يمن از پشت رو کهیدر با شتاب باز شد طور ناگهان

 دور بازوم حلقه شد و منو بلند کرد یاون عوض يهنوز چشمام عادت نکرده بود که دستها.نمینب يزیچ

 خوشگله؟ یستیمیوا فال گوش-

 .کردم به صورتش نگاه نکنم یسع

 !عشقم! باش گلناز جون رونیب-

 !شیفقط توروخدا نزن...باشه چشم-

 :کنار گوشم وز وز کرد. شد کیو در را هم بست دوباره همه جا تار رونیاز اتاق رفت ب و

گازش  شهیم..ش کردمزه مزه  شهیرو زد؟؟م ییباقلوا نیهمچ شهیمگه م!!! دختر نیچقدر ساده ست ا-

 !!خوردش و قورتش داد..زد

چه  نیا!!...ولم کن آشغال:( کردم بازومو از دستش خارج کنم گفتم یم یسع کهینفرت و چندش در حال با

آدم احمق؟؟ اون ساده ست اما نه به اندازه تو که  یکن یتالف یخودت خواست الیبه خ ؟؟؟يدراورد هیمسخره باز

 ....)یقراره سرت ب ییو چه بال هیکارت چه جرم بزرگ نیا يدیهنوز نفهم

 حرفمو کامل کنم و هر دو بازومو گرفت و منو به سمت خودش چرخوند نگذاشت

 وونهید یکن یدستمو خورد م يدار-

 !!یبا ادب یلیگفت خ یمهرداد م-
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-یبدم که هر چ دستت يکار هیم که ممکنه  وونهید یلیگفت مهرداد خانتون؟؟نگفت که خ یم یچ گهید...ا 

 ولم کن آشغال!!!پنبه شه يدیسیر

 .شد ینفسهاش چندشم م یصورتم آورده بود از گرم کینزد صورتشو

 ... یلیخ ینرم یلیخ یفیلط یلیخ.. یهست یخوردن یلیگفت خ-

 پست یعوض کهیخفه شو دهنتو ببند مرت-

 لقمه چپت کنم عسل هیمن تازه دهنمو باز کردم که  -

 ...قویخواد مردك ر ینکنه بازم دلت کتک م...کتکت زدم يرفته چه جور ادتیانگار -

 )ووونهیولم کن د:( زدم غیج

 دیکش ریش ، ت یهمون کاناپه درب و داغون انداخت که کمرم از برخورد با دسته چوب يبا ضرب منو رو چنان

 ...لحظه نفسم رفت هی يبرا

چشماش پر از  يسرم نگه داشت دودو يباال..دیباال کشدستش گرفت و رو به  هیزد و دستهامو با  مهیخ روم

هراسونمو نشونه  يچشمها زشیبا همون نگاه ت..نگاهش هرز بود و ناپاك..بود، پر از حرص و ولع  نهیخشم و ک

قصه ت  ۀاز چنگ آقا گرگ يخوا یم يچه جور نمیبب...حرف مفت بزن یحاال ه...حاال پر پر بزن:(گرفت و گفت

 !)يشنل قرمز يدر بر

 نیا یفیکث نهمهیاز ا....خودم یضعف و ناتوان نهمهیاز ا.. ومدیزود بر سرم م ای ریو اونچه د یکینزد نهمهیا از

 یروم ، مانع م ةحجم چنبره زد یبکشم ول یقیکردم نفس عم یسع...نفسم پشت نگاهم جامونده بود ...مرد

 يوقفه جار یاشکم تند تند و ب يگلوله ها!! اما نشد....دادم یضعف نشون م دینبا..دید یاشکمو م دینبا....شد

 .شد

 يریگ یم ادیحاال !!!روت هوار شده یبتیچه مص یفهم یم يتازه تازه دار...کن خانوم کوچولو هیگر..کن  هیگر-

 ....یبگ يور يو کمتر در یاون دهن خوش فرمتو کمتر باز کن

کردم تا  یگوشت مبل فرو م يسرمو به شدت تو!!!! ) یچه لطافت:( و ادامه داد دیم مال ینیب يرو شویقلم ینیب

 یحالم بد شده بود که ب نقدریا...داد یکارش ادامه م نیهنوز داشت به ا...شد یاما نم...رمیبتونم فاصله بگ دیشا

 .ردمرا تو صورتش باال آو يزهرمار ییخودشو بکشه کنار ، همون چا نکهیعق زدم و قبل ا اریاخت

 .کنار  دیپر عیسر-

 !! کثافت..اَه-
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با گوشه شالم .  دمیرمق از تنم رفته بود تلو تلو خوران خودمو به سمت در کش کهیبلند شدم و در حال عیسر

 .دهنمو پاك کردم

 ...تمومه رونیب یدر رفت نیاز ا يفکر کرد!!! احمق کثافت هرزه-

نرفته  رونیهنوز دو قدم ب....رونینور چشممو زد اما رفتم ب...باز بود..در گرفتم و بازش کردم رهیبه دستگ دستمو

 دیخرت و پرتا که سر و کمرم ضرب د يتو و چنان با ضرب پرتم کرد رو دیکش ظیبودم که دستمو گرفت و با غ

 .زدم يو داد بلند

 ...وونهیدختره د...خوب ورزِش داد دیقبل خوردن باقلوا با یگاه-

 ...دمیقفل شدن درو شن يو صدا رونیاز اتاق رفت ب و

******** 

کمرم بود و  يدستم رو ...با کمر خورد شده ، به زور خودمو جمع و جور کردم...از حال رفته بودم ایبودم  دهیخواب

 ...کردم یم دایرفتن پ يبرا یراه هی دیکجا هست؟ با نجایمعلوم نبود ا...آروم آروم خودمو به پشت در رسوندم

 ؟یخان زنگ بزن وشایبه س يخوا یم یپس ک-

 ...پره یم میخمار...تو حالم نزن..اه-

 !!از اول بوده دمیشا!!قویشازده ر نیمعتادم شده بود ا پس

 گه؟ید یآخه ک-

 !!!بزنه بعد شیزنگ به اون کوفت هیبذار پسره نگرانش بشه !!! که يذار ینم-

 باشه-

 دست توئه؟ لشیموبا یراست-

 دست خودته...نه-

 .... ای فشیتو قطار مونده تو ک یعنی..کجاست پس؟ لشیموبا یلعنت-

کورسو کورسو با ....حتما افتاده...ذاشتم یمطمئنم که همونجا م یول..نبود لمیموبا...دمیعجله به بازوم دست کش با

 ......یلعنت...یلعنت....کردم یم داشیخودم پ دیبا...دمیسرعت اطراف کاناپه را کاو

سرعت  نیکوچولو را با ا لیموبا هی یکیکه تو تار نیهم یعنی یبیشانس و امداد غ...خدا بهم رحم کرد....شد دایپ

چپوندمش  عیسر..کردم اما وقت نبود یم لنتشیسا دیبا...مبل یپارگ....کجا اما...کردم یم شیمخف دیبا...یکن دایپ

 .نشد در باز شد هیدو ثان..مبل و نشستم ونیم
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 کجاست خوشگله؟ لتیموبا-

 از اون گلناز بپرس  یپرس یاز من م...ها وونهیدست شما د-

 کجاست پس؟...فتیبوده نه ک بتینه تو ج..نکرده داشیپ گهیم-

 ....يوا..يوا....دیگمش کرد ایلعنت-

 بگردمت دیبا نمیبب ستایبلند شو وا-

 ....)نه...تو ....نه:( وحشت گفتم با

 مشیتو لباس مباست قا ایاگه دستم بهت بخوره  یشیاوف م:( سمتم اومد و با همون نگاه هرزه آشناش گفت به

 )؟يکرد

 ....شماها دیگمش کرد....ستیگم با من ن یم..نشو کمینزد.. یعوض..نه-

 .مچ دستمو گرفت.....قدم بلند خودشو بهم رسوند هی با

 ..زود باش..شالتم..مانتوتو در آر-

 ...ریفقط ازم فاصله بگ..باشه باشه-

 .شد  دایقامت گلناز هو. از بوددر اتاق ب...عقب رفت یقدم

 مینیکوچولو را بب نیما ا ادیکنار بذار نور ب ایعشقم ب-

 تو برو کنار بذار خودم بگردمش-

 ...زد و به سمت در رفت يپوزخند مهران

 ..يِلباس ها یحت...برو خوب بگردش-

 )باش رونیپس ب...باشه باشه:( و گفت دیحرفش پر ونیم

 دیاما درو باز گذاشتم که نور داشته باش...رونمیب-

 .دمیکش یراحت نفس

 گفت؟ لباساتو درآر زود باش یچ يدینشن-

 !!مثل مهران یفیآدم کث هیاونم کنار  ؟یکن یم یچه غلط يدار وونهید يمعلوم هست تو-

 دیشالمو از سرم کش ظیغ با

 ساکت باش-

 یآروم وحش-
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گفته  ؟يگول حرفاشو خورد:( کردم و در همانحال کنار گوشش گفتم مانتومو باز يحرص دونه دونه دکمه ها با

اصال مگه  قوئه؟یمعتاد ر نیبه ا دتیاصال مگه شوهر قحطه که چشم و ام ؟يکنه؟ تو هم باور کرد یعقدت م

 )کنه؟ زدواجخواد باهات ا ینفره که م هی نیهم یکن یکه فکر م یزشت و کچل ای يدیترش

 .من گوش نکنه يکرد که به حرفها یبا خودش مبارزه م داشت

 نه؟ ای یشیخفه م-

اما ..کرد یداشت با خانوم خانوم گفتناش کالفه م م شیچند ساعت پ نیهم...شده حیچقدر هم وق!! به روت تف

 !!من ِ بدبختم ساده بودم...سوخته بود نیا یسادگ يمن احمقو بگو دلم برا....حاال

 ...تاپ-

 ؟یتاپ چ-

 درآر-

 !!کنم میرا من کجام قا یآخه اون گوش...ستیلباسام ن ریز يزیچ ینیب ینم يکور -

 ....)بپوش:( تپلش لمسم کرد و گفت ياونورم کرد و با اون دستها نوریکم ا هی

 سرکار خانوم دمیپوش یهم م یگفت ینم-

 )؟يپست شد نقدریا یاز ک:( احساسش، گفتم یو ب بیغر يحرص تنم کردم و در مقابل چشمها با

 ...)عاشق من شد یاز وقت:( شد و گفت انیاون جواب بده ، قامت نحس مردك معتاد نما کهییجا به

 .قدم عقب رفتم هیناخوداگاه  کهیاومد طور کترینزد

دنبال ...دمیدورش چرخ شتری، منم ب یچرخ یبا شازده دکتر م ادیز دمیفهم..زمیچند ماهه دنبالتم زن برادر عز-

 يخوشگل خانوم بهم زنگ زد و گفت دکتر داره برا نیا...شد دایفرصته پ..مکن یگشتم کارتو تالف یفرصت م هی

دنبال شازده پسرش .....دلمو برده شهیم یآخه چند ماه..بود گذاشت کف دستم دهیهم شن یهرچ..رهیم شهیهم

 یوقت....در خونه ش يجلو دیخودتون اومد يکنم که خودتون با پا يتورو اخاذ يراه افتادم که اونو بدزدم و پوال

 یم رونیب ییگلنازم مرتب به بهونه دستشو...میگرفت طیمقصدت راه آهنه دو سوته گلنازو خبر کردم و بل دمیفهم

و قراره  یینجایحاال تو ا...ت کردم ادهیمن پ یول یش ادهیپ یستگاهیا چیه یخواست ینم...ددا یاومد و راپورت م

 ....رمیبگ اوشتیاز آق س يپول گنده تر

 پولمون کجا بود؟!! احمق وونهید-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٤٨٠ 

تو لواسون  ياردیلیخونه چندم هیو ..کارخونه هی....تهران يجا نیتو بهتر ياردیلیخونه چند م هی...شازده ت داره -

 ...یبه اسم جنابال

 !!مثل تو معامله کنه یِ الدنگ یبا مفنگ اوشیدرصد فکر کن س هی-

 کنه یعشق که وسط باشه م يپا..کنه یم-

 عشق کجا بود؟ ؟؟يکور ای یخواب!! عشق؟؟؟-

 هیمعلوم بود  يقبل ترش تو کالنتر یاز همون روز تو محضر و حت....خوشگل خانوم يدار فیخودت کور تشر-

 ...شماها هست نیب ییزایچ

 )نه؟؟؟ ای یحاال عده داداشمو نگه داشت:( آروم و نجوا گونه گفت يتر شد و با لحن اشمئزاز کننده ا کینزد

تو و اون داداشتو خوردم ؟ که  يکه منم لقمه ننه بابا ؟يفکر کرد یچ..خفه شو!! کثافت هرزه لش:( زدم غیج

 .)؟.مثل خودتون بار اومدم

 .صورتم سوخت که به زحمت تعادلم را حفظ کردم چنان

 ...کهیزن ياریاسم پدر و مادرمو ب يحق ندار گهید یبفهم نکهیا يبرا یلیس نیا-

تو هنوز منو :( گرفت، گفت یشماره م کهیبرداشت و در حال بشیخودش را از ج یتازه کرد و گوش ینفس بعد

 نوریتمام از ترس طلبکارم ا کسالی.....زباله سهیتو ک زمتیر یکنم و م یت م کهیت کهیت فتهیپاش ب ینشناخت

 ......زیبه جناب دکتر سهند عزبه ...لواَ!..... يکرد فیاونورم ،اونوقت تو راست راست دارو ندار داداش منو ح

************* 

 »»»»اوشیس«««

 لیرفتم خونه و کارو تعط یبهتر بود منم م....بود دهیحتما خواب....دوازده شب بود کینزد...ساعت نگاه کردم به

 .نصفه روز انجام بدم هیانکار کنم و کار دو سه روزو تو  مویکردم خستگ یم یسع يبا لجباز یکردم ول یم

 داریپس ب..تعجب نکردم. دیلرز زیم يرو میدادم که گوش یشدم و کمر خشک شده مون کش و قوس دبلن

 !!!شماره مهران بود...جا خوردم...را برداشتم یبه سرعت گوش...خودش بود...بوده

 بله؟.....وقت شب؟؟؟ نیخواد ا یم یچ نیا!! یلعنت-

 زیبه به جناب دکتر سهند عز..الو-

 موقع شب نیکارتو بگو ا...به فرض سالم-

 نه؟ حالش خوبه ؟ ای ياز زن داداش من خبر دار نمیفقط خواستم بپرسم بب یچیه-
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 !یالدنگ عوض کهیمرت..هم فشار دادم  يرو دندانو

 مفت خور کهیمرت ستیزن داداشت ن گهیمحض اطالع د-

 خوام فقط حالشو بپرسم یم....مودب باش-

 قطع کنم ای یزن یم تویزر اصل-

 قطع نکنم یکن یکه التماس م ییتو نیبرات دارم ا یچ یاگه بدون! اروی ریپاچه نگ-

تو قطار بود  وایاما نه ه...اورده باشه وایسر ه یینکنه بال مال....باشه واینکنه درمورد ه...ختیر يلحظه دلم هر هی

 ..نداشت بهش یدسترس

 قطع کنم ایزر بزن  ای-

 ...چرا من حرف بزنم بذار خودش زر بزنه-

 .زانوهام سست شد.......ِ يدفعه صدا کیبود و  بیکه برام عج یمبهم يصداها وبعد

 ....الو-

 وا؟؟؟؟؟یه-

 .......منو گرفته که یمفنگ کهیمرت نیا-

 وا؟؟یوا؟؟؟؟هیه-

 خودش بود اما چطور؟؟؟ يمطمئنم صدا...سر خوردم و نشستم وارید کنار

 ستته شازده؟؟؟د یگوش-

 ؟يکرد یلجن چه غلط کهیمرت-

 نکهیفکر ا...شد یکنم اما نم دایزدم تا نجات پ یدست و پا م دیبا...رو داشتم ایامواج در يشناگر نابلد تو هی حس

نجسش به صورتش  يبشه که نفسها کیبهش نزد نقدریا نکهیفکر ا.. رهیاون مرد اس يمن تو دستها يوایه

اون الشخوربهش دست  نکهیفکر ا... ش اونو برانداز کنه دهیدر يبا اون چشمها نکهیفکر ا... ...بخوره

 وایآخه ه...خواست سرمو از تنم بکنم یکه دلم م دیکش یم ریهام چنان ت قهیشق...شدم یم یداشتم روان...بزنه

 !!از کنار مهران سر در آورده بود يکه تو قطار بود چه جور

 میدور هم باش میفقط خواست یچیه....آروم آروم-

 د؟؟؟ییاالن کجا-

 ادرس بدم خدمتت؟؟ يخوا یم..ورا نیخونه متروکه هم هیتو -
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 !!تو قطار بود وایه...کثافت-

 یبگ یهفت خط هر چ يزنها نیاز ا..بوده يا گهید يجا!! بهت دروغ گفته دیبهت گفته تو قطاره؟؟شا...اوه-

 ادیبرم

 یدروغ گفته بود؟؟؟ذهنم داشت دو دوتا چهارتا م وایه یعنی..از دستم افتاد یگوش...از دستهامم رفت رمق

مثل مهران بتونه  یصفر بود که بدون خواست خودش،، آدم بایتو قطار بوده باشه امکانش تقر وایاگه ه....کرد

 !پس تو قطار نبوده..پس ...خارجش کنه

 !!دمینش یم نم،یپخش شده رو کف زم یبلند بود که از گوش نقدریانکراالصواتش ا يصدا

 هنوز؟؟؟ ییشازده اونجا یدوک-

 .برداشتم ویزحمت گوش به

 وایبده به ه ویگوش-

 گه؟؟یامر د..نه بابا-

 ...ای.... ای وایبه ه يد یم ویگوش ایالشخور  یعوض-

 ؟؟یچ ایشدم؟؟ یم الشیخ یو ب اوردمیدروغشو به روش نم...شدم یم وایه الیخ یکردم؟ ب یم ؟؟؟؟قطعیچ ای

 ؟یچ ای-

 ریهمه سلولهام داشت ت....شد یاما نم...کنه دایپ نیدردش تسک یدادم تا کم یم فشار م قهیشق يرو انگشتمو

وحشت ..بودم یعصب...حماقت خودشو تو دام انداخته بود هیکرده بود؟؟؟مطمئنم با  کاریدختر چ نیا..دیکش یم

دووم  يکرد چه جور یم يدراز ستد وایاگه به ه..کرد یکه تو ذهنم بود داشت نابودم م یتصورات..زده 

داره  یهمه چ نیبب!!! یرفت یو نم يداد یروشنفکرانتو سر نم یسخنران نیشد حاال ا ینم..وایآخ ه!!! اوردمیم

 ....زدمیدو تا قفل به پاهات م..وایه دیرس یاگه دستم بهت م...شهیخراب م

 ..شهیاونوقت نوبت گربه رقصونک منم م...گهید يدار يخواسته ا هی گه،ید يدار يدرد هیتو -

 ....با عشقت حرف بزن ایب.. ایب..نفله-

 ....الو-

 ؟یی؟کجایکن یم کاریتو اونجا چ وایه-

 ...نجایمنو اورده ا یمهران عوض نیا...دونم  ینم-
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:( گفتم ظیغو خراب بودم که با  یعصبان نقدریبهم دروغ گفته ، ا نکهیو ا ادیسرش ب ییبال نکهیمجموع فکر ا از

 یم کاریالشخور چ نیپس توو ناکجاآباد، کنار ا!!!! يسوار قطار یگیبه من م ؟؟يکرد یم یتو چه غلط

پدر سوخته  نیا....ره مشهد یم رهو منم باور کردم که خانوم دا یدروغ گفت هی!! ياحمق فرض کرد ؟؟منویکن

 .... نکهیانداخته؟مگر ا رتیگ يکه زور نداره بلندت کنه چه جور قویمردك ر نیانداخت؟؟ ا رتیگ يچه جور

 ؟؟؟؟؟یچ نکهیمگر ا-

 :گرفتم و از شدت خشم و وحشت ، فکر نکرده ادامه دادم دهیبهت زده شو ند يصدا

من  زیعز..بگم یآخه من به تو چ....یو همراش رفته باش یبا حماقتت خودتو تو دردسر انداخته باش نکهیمگر ا-

 ...ییبال..هآخه اگ

 !!!!!اوشیس-

 ...ياما پر از بهت و ناباور..کرد یو پسوند صدا م شوندیبار بود که اسمم را بدون پ نیکنم اول فکر

 ....شدم خکوبیم

 دیچیپ میتو گوش یو خشک بهیغر يصدا

 یکیکه، من و مهران دست به  یفکر کن یتون یهم م ينجوریا....رهیمن ازت پول بگ يزنگ زده بابت آزاد-

 چطوره؟؟؟با منطقت جوره؟؟؟....میرینقشه حساب شده ، داروندارتو ازت بگ هیکه با  میکرد

 گفت؟؟ یم یبود؟؟؟؟چ وایه ي، صدا بهیغر يصدا نیا

 وا؟یه-

 .....وجود نداره ییوایه-

و  يباورش کرد..یفروخت یمفنگ نیا يمنو به حرفها گهیبار د هیتو ...تو .....وجود نداره ییوایه گهید:( زد غیج

 ......) چوقتیه گهید...يباورم نکرد

 ؟يدختررو دراورد نیاشک ا يزد يچه زر...الو شازده-

 یتازه هم نم يهوا...و پنجره دفتر را تا آخر باز کردم دمیاز جام پر....گفته بودم؟؟نفسم رفت یچ اشک؟؟؟من

 یجرعه دم و بازدم لَه لَه م هی يداشتم برا...ردمباز ک رهنمویپ قهی...گفته بودم؟؟ یمن چ...ارهیتونست حالمو جا ب

 .زدم

 حیصح دیشا....بدم لتیرا تحو کهیزن نیتا ا يایکنم که کجا و با چقدر پول ب ی،خبرت م ؟صبحییشازده اونجا-

 دیشا...و سالم
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 .قطع کرد ویگوش و

 !!.تا باالخره راه نفسم باز شد دمیم کوب نهیقفسه س يمحکم رو چندبار

چطور تونسته بودم حرف اون !! دمیبلع یاطرافمو م يبا دهن باز تند تند هو...افتادم نیزم يوپا رو چهاردست

 !!!!کثافتو باور کنم

 شهیش زیم يمشتمو محکم رو....بازم خراب کرده بودم...خواست خودمو لت و پار کنم یدلم م...مشت شد دستهام

 ...خراب شده بود..نداشت دهیاما فا...زدم ادیها فر وونهیمثل د...خورد شد...دمیوسط اتاق کوب يا

!! لعنت به من...خراب کرده بودم اد،یب وایتونست به سر ه یکه م ییاحمق از شدت خشم و ترس از مباداها منِ

 !!فقط خودم...لعنت به خودم..نه.نه..لعنت به مادرم لعنت به پدرم! من  یلعنت به بچگ

************ 

 »»»»اوشیس«««

 لیرفتم خونه و کارو تعط یبهتر بود منم م....بود دهیحتما خواب....دوازده شب بود کینزد...ه کردمساعت نگا به

 .نصفه روز انجام بدم هیانکار کنم و کار دو سه روزو تو  مویکردم خستگ یم یسع يبا لجباز یکردم ول یم

 داریپس ب..تعجب نکردم. دیلرز زیم يرو میدادم که گوش یشدم و کمر خشک شده مون کش و قوس بلند

 !!!شماره مهران بود...جا خوردم...را برداشتم یبه سرعت گوش...خودش بود...بوده

 بله؟.....وقت شب؟؟؟ نیخواد ا یم یچ نیا!! یلعنت-

 زیبه به جناب دکتر سهند عز..الو-

 موقع شب نیکارتو بگو ا...به فرض سالم-

 نه؟ حالش خوبه ؟ ای يخبر دار از زن داداش من نمیفقط خواستم بپرسم بب یچیه-

 !یالدنگ عوض کهیمرت..هم فشار دادم  يرو دندانو

 مفت خور کهیمرت ستیزن داداشت ن گهیمحض اطالع د-

 خوام فقط حالشو بپرسم یم....مودب باش-

 قطع کنم ای یزن یم تویزر اصل-

 نکنمقطع  یکن یکه التماس م ییتو نیبرات دارم ا یچ یاگه بدون! اروی ریپاچه نگ-

تو قطار بود  وایاما نه ه...اورده باشه وایسر ه یینکنه بال مال....باشه واینکنه درمورد ه...ختیر يلحظه دلم هر هی

 ..نداشت بهش یدسترس
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 قطع کنم ایزر بزن  ای-

 ...چرا من حرف بزنم بذار خودش زر بزنه-

 .زانوهام سست شد.......ِ يدفعه صدا کیبود و  بیکه برام عج یمبهم يصداها وبعد

 ....الو-

 وا؟؟؟؟؟یه-

 .......منو گرفته که یمفنگ کهیمرت نیا-

 وا؟؟یوا؟؟؟؟هیه-

 خودش بود اما چطور؟؟؟ يمطمئنم صدا...سر خوردم و نشستم وارید کنار

 دستته شازده؟؟؟ یگوش-

 ؟يکرد یس چه غلط...د کهیمرت-

 نکهیفکر ا...شد یکنم اما نم دایزدم تا نجات پ یدست و پا م دیبا...رو داشتم ایامواج در يشناگر نابلد تو هی حس

نجسش به صورتش  يبشه که نفسها کیبهش نزد نقدریا نکهیفکر ا.. رهیاون مرد اس يمن تو دستها يوایه

اون الشخوربهش دست  نکهیفکر ا... ش اونو برانداز کنه دهیدر يبا اون چشمها نکهیفکر ا... ...بخوره

 وایآخه ه...خواست سرمو از تنم بکنم یکه دلم م دیکش یم ریهام چنان ت قهیشق...شدم یم یداشتم روان...بزنه

 !!از کنار مهران سر در آورده بود يکه تو قطار بود چه جور

 میدور هم باش میفقط خواست یچیه....آروم آروم-

 د؟؟؟ییاالن کجا-

 ادرس بدم خدمتت؟؟ يخوا یم..ورا نیخونه متروکه هم هیتو -

 !!تو قطار بود وایه...کثافت-

 یبگ یهفت خط هر چ يزنها نیاز ا..بوده يا گهید يجا!! بهت دروغ گفته دیبهت گفته تو قطاره؟؟شا...اوه-

 ادیبرم

 یدروغ گفته بود؟؟؟ذهنم داشت دو دوتا چهارتا م وایه یعنی..از دستم افتاد یگوش...از دستهامم رفت رمق

مثل مهران بتونه  یصفر بود که بدون خواست خودش،، آدم بایتو قطار بوده باشه امکانش تقر وایاگه ه....کرد

 !پس تو قطار نبوده..پس ...خارجش کنه

 !!دمیشن یم نم،یپخش شده رو کف زم یبلند بود که از گوش نقدریانکراالصواتش ا يصدا
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 هنوز؟؟؟ ییشازده اونجا یدوک-

 .برداشتم ویزحمت گوش به

 وایبده به ه ویگوش-

 گه؟؟یامر د..نه بابا-

 ...ای.... ای وایبه ه يد یم ویگوش ایالشخور  یعوض-

 ؟؟یچ ایشدم؟؟ یم الشیخ یو ب اوردمیدروغشو به روش نم...شدم یم وایه الیخ یکردم؟ ب یم ؟؟؟؟قطعیچ ای

 ؟یچ ای-

 ریهمه سلولهام داشت ت....شد یاما نم...کنه دایپ نیدردش تسک یدادم تا کم یم فشار م قهیشق يرو انگشتمو

وحشت ..بودم یعصب...حماقت خودشو تو دام انداخته بود هیکرده بود؟؟؟مطمئنم با  کاریدختر چ نیا..دیکش یم

دووم  يکرد چه جور یم يدراز ستد وایاگه به ه..کرد یکه تو ذهنم بود داشت نابودم م یتصورات..زده 

داره  یهمه چ نیبب!!! یرفت یو نم يداد یروشنفکرانتو سر نم یسخنران نیحاال ا شد ینم..وایآخ ه!!! اوردمیم

 ....زدمیدو تا قفل به پاهات م..وایه دیرس یاگه دستم بهت م...شهیخراب م

 ..شهیاونوقت نوبت گربه رقصونک منم م...گهید يدار يخواسته ا هی گه،ید يدار يدرد هیتو -

 ....با عشقت حرف بزن ایب.. ایب..نفله-

 ....الو-

 ؟یی؟کجایکن یم کاریتو اونجا چ وایه-

 ...نجایمنو اورده ا یمهران عوض نیا...دونم  ینم-

:( گفتم ظیو خراب بودم که با غ یعصبان نقدریبهم دروغ گفته ، ا نکهیو ا ادیسرش ب ییبال نکهیمجموع فکر ا از

 یم کاریالشخور چ نیپس توو ناکجاآباد، کنار ا!!!! يسوار قطار یگیبه من م ؟؟يکرد یم یتو چه غلط

پدر سوخته  نیا....ره مشهد یم رهو منم باور کردم که خانوم دا یدروغ گفت هی!! ياحمق فرض کرد ؟؟منویکن

 .... نکهیانداخته؟مگر ا رتیگ يکه زور نداره بلندت کنه چه جور قویمردك ر نیانداخت؟؟ ا رتیگ يچه جور

 ؟؟؟؟؟یچ نکهیمگر ا-

 :گرفتم و از شدت خشم و وحشت ، فکر نکرده ادامه دادم دهیبهت زده شو ند يصدا

من  زیعز..بگم یآخه من به تو چ....یو همراش رفته باش یبا حماقتت خودتو تو دردسر انداخته باش نکهیمگر ا-

 ...ییبال..آخه اگه
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 !!!!!اوشیس-

 ...ياما پر از بهت و ناباور..کرد یصدا مو پسوند  شوندیبار بود که اسمم را بدون پ نیکنم اول فکر

 ....شدم خکوبیم

 دیچیپ میتو گوش یو خشک بهیغر يصدا

 یکیکه، من و مهران دست به  یفکر کن یتون یهم م ينجوریا....رهیمن ازت پول بگ يزنگ زده بابت آزاد-

 چطوره؟؟؟با منطقت جوره؟؟؟....میرینقشه حساب شده ، داروندارتو ازت بگ هیکه با  میکرد

 گفت؟؟ یم یبود؟؟؟؟چ وایه ي، صدا بهیغر يصدا نیا

 وا؟یه-

 .....وجود نداره ییوایه-

و  يباورش کرد..یفروخت یمفنگ نیا يمنو به حرفها گهیبار د هیتو ...تو .....وجود نداره ییوایه گهید:( زد غیج

 ......) چوقتیه گهید...يباورم نکرد

 ؟يدختررو دراورد نیاشک ا يزد يچه زر...الو شازده-

 یتازه هم نم يهوا...و پنجره دفتر را تا آخر باز کردم دمیاز جام پر....گفته بودم؟؟نفسم رفت یچ اشک؟؟؟من

 یجرعه دم و بازدم لَه لَه م هی يداشتم برا...باز کردم رهنمویپ قهی...گفته بودم؟؟ یمن چ...ارهیتونست حالمو جا ب

 .مزد

 حیصح دیشا....بدم لتیرا تحو کهیزن نیتا ا يایکنم که کجا و با چقدر پول ب ی،خبرت م ؟صبحییشازده اونجا-

 دیشا...و سالم

 .قطع کرد ویگوش و

 !!.تا باالخره راه نفسم باز شد دمیم کوب نهیقفسه س يمحکم رو چندبار

چطور تونسته بودم حرف اون !! دمیبلع یاطرافمو م يبا دهن باز تند تند هو...افتادم نیزم يوپا رو چهاردست

 !!!!کثافتو باور کنم

 شهیش زیم يمشتمو محکم رو....بازم خراب کرده بودم...خواست خودمو لت و پار کنم یدلم م...مشت شد دستهام

 ...خراب شده بود..نداشت دهیاما فا...زدم ادیها فر وونهیمثل د...خورد شد...دمیوسط اتاق کوب يا

!! لعنت به من...خراب کرده بودم اد،یب وایتونست به سر ه یکه م ییاحمق از شدت خشم و ترس از مباداها منِ

 !!فقط خودم...لعنت به خودم..نه.نه..لعنت به مادرم لعنت به پدرم! من  یلعنت به بچگ
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************* 

کف دستم  میگوش....ه بودمبودم که رو سر خودم خراب شد يخودم آوار...ها نشسته بودم شهیخرده ش ونیم

. داد یبه مهران زنگ زده بودم اما جواب نم...زنگ زده بودم ك مطابق انتظارم خاموش بود وایصد بار به ه...بود

 دمیترس یم....فتهیبه دست و پا م ونستمد یم..دم یخبر م سیبراش اس ام اس دادم که به پل شیپ قهیدو دق... 

 يرو برا وایو ترسوندش، ه سیباشه که با دخالت دادن پل دهیو رذالت رس یاز پست يبه درجه ا دمیترس یم

 .بودم دهینترس میتو زندگ نقدریتا حاال ا...از دست بدم شهیهم

 .خود آشغالش بود.دیدستم لرز کف

 ....یزن یزرت زرت زنگ م یه گهیبکپ د ریبگ-

 کنم یرو سرت خراب م سهیپل یهرچ!..آشغال حروم خور-

 ایهان؟؟؟  يبد سایدزدا دوست ندارن راپورتشونو به پل یباش دهیکه تا حاال فهم يدید لمیم لمیف یفبه اندازه کا-

 گفتم از قبل؟؟ یبهت م دیبا

 ..کثافت آشغال-

 !!!يتو هم که فقط فحش بلد-

 .نمیب یبرامده گردنشو م يصداش ،رگها يکردم از البال یشد که حس م يجد نقدریا صداش

 یهم رحم نم وایمثل ه یموجود خوشگل و خوردن هیکه به  نقدریآشغالم ا یلیخ یمن همونطور که گفت-

 ینم...ارمیسرش م ییبال هیحتما  فتمیب سایپل ریگ یحت ایفرار کنم  نکهیقبل از ا یبکن يغلط اضافه ا هیکاف..کنم

 یرا پس م يبد اشتباهت تاوان نیکترخورم که با کوچ یقسم م..ینیبب ویگوشه زندونم رنگ خوشبخت یذارم وقت

 !!يد

 :زدم نعره

 ....کشمت یبه خدا قسم م.تار مو ازش کم بشه هیکشمت اگه  یم-

 !زمیعز...بکپ تا فردا خودم بهت زنگ بزنم ریحاال مثل بچه آدم بگ-

 !!!! بدمد یصبح لعنت نیشدم تا ا یم زیر زیر دیبا..شدم  یپودر م دیبا..زدم یزار م دیبا

 اصال خوابم برده بود؟؟...دارمیب ایخوابم  دمیفهم ینم....دمیپر يداریزنگ خورد تو خواب و ب میگوش یوقت

 زمیدکتر عز ریصبح به خ-

 .هم فشار دادم و ساکت موندم يتمام دندونامو رو...نگفتم یچیه
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خونت  گهیساعت د هیبهتره تا  یهست یهر قبرستون.. یبکش یزحمت هیخوام  ی؟میخونت ؟یدوک ییکجا-

 يریو م یکش یزحمت م د،یشناسنامه به دستت رس یوقت...ارهیشناسنامه م را برات م يموتور کیپ هی.یاشب

و به  ياز سندو بردار هنسخ هی.... یکن یمحضر و سند اون خونه خوشگله که بابات برات گذاشته را به نامم م

 ....یکن یگم فاکس م یکه بعدا بهت م يشماره ا

 !بود و بس وایمهم فقط ه..وجودش برام مهم بود یوقاحتش نه خواسته ش و نه حت نه

 نم؟یب یم یرو ک وایکردم ، ه نکارویبه فرض که ا-

حرف  وایاونوقت راجع به ه..به حساب يزیبرام بر اردمیلیدو م یکی دیبا...اول راهه نیتازه ا!! يچه عجله ا...اوه-

 ...میزن یم

 ؟یکن یطمئن باشم که به حرفت عمل ماز کجا م!! کثافت احمق-

 ...ادیخوشم م وایدرسته از ه...جون یدوک-

 !!فتویببند اون دهن کث-

 ....وایاولم پوله بعد ه تیبهرحال اولو....اریباشه جوش ن-

 خفه شو-

 !!!ایهست یجوش یلیخ-

 ...فقط دعا کن دستم بهت نرسه-

 نرسه ایدستت بهم برسه  يکه بخوا رانیمونم ا ینم...رمیبشه م مونیپر و پ بمیج یوقت یدوک نیبب-

 نیبا سند خوردن خونه به نامش هم، به هم دیفهم یواقعا نم یعنی..داشت ينقشه ا ایمردك احمق بود  نیا

پولو  نهمهیتونست ا یکرد نم یم لیتازه به پولم تبد..کنه  لیتونه اون خونه را به پول تبد ینم یو سادگ یراحت

 !!!کرد یباز م یاگه حساب خارج یجا خارج کنه حت کی

راحت  المیخ دیبا...يبذار گریدندون رو ج یدو سه ماه دیفقط با..یرسیم واتیرفتم تو هم به ه رانیاز ا یوقت-

 ...بعدا.. فتهیب ابیآبا از آس..بشه

 .قطع کرد ویگوش و

 .شد ینم ينطوریا

 ...الو -

 ؟نه؟ گهید یدکتراتو گرفت...خودمون اوشیبه به دکتر س-
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 عرفان؟ یخوب-

 رستانتیدب يرفقا قیاز رف يادیسال ،  نهمهیشده بعد از ا یچ...درب و داغونه یلیصدات که خ...از تو بهترم-

 يکرد

 ...رفته ادتی..بود که اومدم اداره تون  شیسه چهار هفته پ نی، هم یهست یکال قاط ای يدار مریآلزا-

 یرانندگ ییکه به همکارام تو راهنما...هان...هیتصادف نیبابت اون ماش...ایگ یراست م...اومد ادمی..آهان..هان-

 ...کردم که تیمعرف

 که یکن فیداستانشو برام تعر ستیبسه قرار ن-

 حاال بگو چته؟!!! یهنوزم مثل اون موقع ها گند دماغ..اَه اَه-

 نمتیبب دیبا-

 نجامیمن هم...اداره  ایب-

 اونجام گهیربع د هیتا -

ساعت  میحداقل ن نجایتا ا ،يایب ياز هر ور تهرانم که بخوا...اونم به عالم ملکوت..ایپرواز کن ستیرار نق نیبب-

 ...کهیراه بدون تراف

 ..اومدم-

******* 

 :یجهت انتقال ملک مسکون ازیمورد ن مدارك

 تیسند مالک -1

 )برابر اصل  یکپ کیجهت تفک( بنچاق  نیآخر - 2

 پاسخ استعالم ثبت -3

 نیمتعامل یکارت مل - 4

 )ساخته  مهیدر مورد امالك ن یعدم خالف ای( کار  انیپا -5

 است يپنج مدرك فوق اجبار - توجه

 آن یو کپ نیشناسنامه متعامل - 6

 در مورد امالك نوساز یکیصورت مجلس تفک - 7

 ییپاسخ استعالم دارا -8
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 )برابر اصل  یباشد کپ یاگر کل(  ياصل مفاصا حساب نوساز -9

 قبوض آب و برق و گاز و تلفن -10

 هست حاال؟ یچ نایخب ا-

 .روم بود ، خم شده بود يکه جلو ییهمون برگه ها يرو سرش

 ....دردسر داره کنهیکه آدم دزده فکر م يزیاز اون چ شتریکم ب هیسند زدن ... گهید نیبب-

 .کردم یحوصله پوف یب

 ....مثال يقولنامه ا..شهیراحت شه که خونه مال اون م الشیخ يرجو هیخواد  یاون فقط م...عرفان جون-

تونه به فرض اون ملک  یراحته که بدون دردسر م الشیخ نقدریداره؟؟؟ ا يا گهینقشه د ایطرف احمقه -

 خواد ازارت بده؟ یفقط م ایرا بفروشه  يقولنامه ا

 یمنو م نیهم..بهتر از نادونشه یلیدشمن دانا خ...ترسم یحماقتش م نیمنم از هم...اون واقعا احمقه..عرفان -

 ترسونه

 ...نشست زشیپشت م لکسیر

 ؟يخور یم ییچا-

 ...یگ یاز دلشوره اونوقت تو م رمیم یدارم م-

 ...باشه بابا آروم-

اما  دیرس یو پپه به نظر م جیگ يکرد که مثل آدمها یرفتار م يجور هی شهیهم...شدم رهیلبخند مزخرفش خ به

 پیت نیا دمیفهم ینم...و باهوش ركیز...سهیپل يدونستند از اون بچه زبال یم کشینزد يتمام همکارا

 ...!!بود واسه خودش انتخاب کرده بود یچ یتیشخص

روشن نگه داشته  لشویموبا شبیبخصوص اگه مثل تمام ساعات د...ستین یآدم کار سخت نیکردن ا دایپ نیبب-

و بدون جلب توجه اون خانومو از  یراحت نیتونسته به هم ی، نم يکرد فیکه تو تعر ییزایبعالوه با چ....باشه

به  دنیعبور مرور قطار و زمان رس تخط تو اون روز و ساع تیساده از وضع یبررس هیکنه پس با  ادهیقطار پ

دم  یپس بهت قول م...کرد دایپ یخوب يسرنخ ها شهیقطار ، م ياز مهماندارا ییها بخصوص بازجو ستگاهیا

 يرفتار کن که انگار دار يتو هم فعال طور...میکن یم داشیپ یکن یکه فکر م يزیزودتر از اون چ یلیخ

 یلیکنه خ یکه فکر م ینادون...خطرناکش کرده نیحق با توئه اون احمقه و ا... یکن یخواسته هاشو اجابت م

 ....باهوشه
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 .اده بودبهم د يشتریحرفاش قوت ب...شدم بلند

 رهیگ یخط تو ، دزده و اون خانوم تحت نظر قرار م-

 خاموشه شیکه گوش وایه-

 روشن کنه دیخودش باشه شا شیاگه پ-

 ...دوارمیام-

 لیتو اون شناسنامه را تحو ياز بچه ها سپردم جا یکیاومده به  هیموتور کیحتما اون پ.......حاال برو خونه-

که  يکار نیراستش ا...راحت التیخ ستیهمدستش ن...خبر  یست و از همه جا ب بهیغر هی کیپ..ارهیو ب رهیبگ

 يشفاف و رو در رو باز یلیچون داره خ...هیریگروگان گ ییجورا هی ستین ییمثال زرنگ کرده آدم ربا يآقا نیا

 کنه یخطرناکتر م یرا کم هیقض نیا...کنه یم

 سستم منو نشوند يزانوها یعنی..نشستم دوباره

 ؟یچ یعنی-

 ...کنم یخبرت م میبکن یهر اقدام..نگران نباش-

 ؟یچ یعنیگفتم -

برگه را  هیهمراه با  يگذاشت و بسته ا یوارد شد احترام نظام یبا لباس شخص یبه در خورد و جوون يا تقه

 .گذاشت و رفت زیم يرو

 ...نیخودت بب ایب-

 و؟یچ-

 ....واحد يگزارش بچه ها نمیا..تهیهمون شناسنامه مهران هدا نیا-

 عرفان کشدار حرف نزن اصل مطلبو بگو-

 هیشناسنامه جعل نیا-

 ؟یچ یعنی-

خزعبالتو توش  نیالزم داشته تا بتونه ا یشناسنامه جعل هی!!..نگاه به صفحه مشخصات همسرش بنداز هی-

 سهیبنو

 ...چشمام داغ شد...نفسم حبس شد....صفحه مشخصات همسر نگاه کردم به
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 نیبا توجه به فراهم کردن ا...از اولم قصدش سند زدن نبوده...ده یم يون فقط داره تورو بازا!!..ییصدرا وایه-

 ....ستیساده ن میو اونطورا هم که ما فکر کرد کشهیوقته داره نقشه م یلیشناسنامه معلومه که خ

 یم:( گفتم ظیو با غ دمیبا انگشتم چشمهامو مال.سوخت یداغ شده بود که چشمام داشت م نقدریا نگاهم

 )کشمش

مرد با تمام  نیا...اما...شهیها برامون ارسال م ستگاهیتمام ا یتیامن يلمهایف گهیساعت د میتا ن..خونسرد باش-

! يد یخبر نم سیکنه که مطئنه به پل یم يداره با تو باز نانیاطم نیبا ا شیرکیبرعکس با تمام ز ایحماقت 

پس خونسرد ...داشته باشه يا گهید نقشه نکهیمگر ا.ستیل نانداختنش اصال مشک ریگ یفعل طیچون در شرا

 ....حاال هم بلند شو برو خونه ت و همونجا باش..باش و کار رو خراب نکن

 ....شدم بلند

 دیو بعدم وقفش کرد یکه با سماجت ازشون گرفت یو اون همه پول ییطرف حسابش تو...اوشیس-

 بکنه يکار نیکردم همچ یفکر نم-

تو دو سال گذشته ...داشته یکاف زهیده که انگ یساعت گذشته جمع شده ، نشون م مین نیتو هم که یاطالعات-

 یارث خوب شهیبرادرش کشته م یوقت...یداشت یبده یکل...محل تمام اموالش مصادره شده یب يبه خاطر چکها

بوده که بعد از رو شدن  وسطا نیهم ا يبعالوه ظاهرا دختر...شدهیاز مشکالتش حل م یلیخ دهیرس یبهش م

 ...زنه یهاش از ازدواج با مهران سرباز م یبده

 یلعنت-

 ؟؟یکن یکلمه را تکرار م نیچند دفعه ا يروز-

. تکون دادم و از اتاقش خارج شدم یبه نشانه خداحافظ يباال انداختم و سر يشانه ا. جواب دادن نداشتم حوصله

با  دمیکش یاگه خودمو کنار نم کهیطور.اش با عجله وارد اتاق شداز همکار یکیهنوز درو کامل نبسته بودم که 

 خکوبمیکه م يو جمله ا دمیرا شن ینظام ماحترا يادا يشدن پاهاش برا دهیکوب يصدا. میکرد یهم برخورد م

 :کرد

 یم دیاگه بخوا...کردند ادهیپ هوشیدامغان ب ستگاهیرو تو ا ییصدرا وایه...شد یو بررس دنیرس لمهایقربان ف-

 ...دینیبب دیتون

 .تو اتاق دمیپر

 ؟؟!!!دامغان-
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 هنوز؟ یینجایتو که ا-

 هوش؟؟؟یب-

 ... نیبش!!خودش ببرنش لیبا م یپس توقع داشت...آره-

 :و همکارش ادامه داد نشستم

 ...دوبار..یقاپ فیک...سابقه داره...يدیگلناز س....شد ییخانم که شناسا هیهمراه ...دو نفر بودن-

 )با مهران؟؟؟!!!گلناز؟؟؟سابقه دار:(لند شدم و با تعجب گفتمب اریاخت یب

 ش؟یشناس یم-

و  ریسر به ز یلیخ..با مهران همدست شده باشه شهیباورم نم!کنه عرفان یکار م میچندساله داره تو خونه پدر-

 ...آروم بود

 ...فعال که همدسته-

 نیخشمگ.. دمیفهم یحالمو نم...نشستم...شدم یبه طور قطع از زانو فلج م دمیشن یشوك آور م يبازم خبرا اگه

 ..دهیترس نیشوکه غمگ

 خونه؟ يبر يخوا ینم-

 ....کردم نگاش

 ...نداره يا دهیموندنت فا نجایا-

 ....نگاش کردم بازم

، اشاره کرد  یاز نگاهم متوجه شد و بعد هماهنگ.بود شیخود عوض..زنگ خورد میبزنه که گوش یحرف خواست

 .که جواب بدم

 خوشت اومد؟؟..؟يدیسنامه مو دشنا-

 یعوض-

 شهیم.. یبرام جور کن اردیلیسه م يکه بهت زنگ بزنم فرصت دار گهیحاال تا دو روز د نیاز هم!! ادب یپسر ب-

 سیپل شیبه فکرت نزنه پ...خاموشه میگوش ندهیتا دو روز آ...جون یکن دوک نجشیدالر؟؟ خودت چ ونیلیچند م

 ...و بعدم از شرش خالص شم ارمیلذت بخش سر دختره ب يبال هیخواد  یدلم م یلیکه خ يبر

 .طعم خونو تو دهنم حس کردم..لبم فشار دادم تا نعره نزنم يتمام قدرتم دندونامو رو با

 ..يبا يبا...ایگم کجا ب یزنم و م یبهت زنگ م گهیدو روز د-
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 حرف بزنم و مطمئن شم سالمه وایبا ه دیبا-

نترس دست و پاهاشم بازه ..گوشه نشسته هیغمبرك گرفته ...ومدیبزنه اما خودش نباهات حرف  ادیمنم گفتم ب-

 ...يبا يبا...حالشم از من و تو بهتره....

 .قطع کرد ویگوش و

 ...حق داشت...خواست با من حرف بزنه ینم....بود زونیهام مثل دستام افتاده و آو شونه

از  ریغ ییصدا چیه..کرد اما انگار کر شده بودم  یصادر م یو تلفن دستورات میسیداشت تند تند با ب عرفان

 نیا يمنو به حرفها گهیبار د هیتو ...تو .....وجود نداره ییوایه گهید««.... دمیشن ینم وایجمالت ه نیآخر

 !!!بخشه یمنو نم چوقتیه»»»»....چوقتیه گهید...يو باورم نکرد يباورش کرد..یفروخت یمفنگ

 .نه هام نشست تازه متوجه ش شدمتنومندش که رو شو دست

 ....نجاستیا وایدو روز نشده ه...بلند شو برو خونه استراحت کن-

 .تکون دادم و بلند شدم يسر

 ممنون-

 .از اتاقش خارج شدم و

******* 

داشت کاناپه  انهیکه مثل مور يکلمه ا...دامغان..دامغان...از دستم جدا نشده بود نیماش چیروز بود که سوو دو

 ...دامغان نشده بودم یو سفارش عرفان راه دیبودم به خونه و به تهد دهیچسب....خورد یم موریز

رو  وایفاتحه ه یعنی يکرد دایجاشو پ سیتو به کمک پل نکهیا یعنی ؟؟یچ یعنی یاگه بفهمه دامغان یدون یم-

 یعنی یداشته باشه و تو تهران نباش نجایا یهمدست هیپولو تو تهران بذاره و  لیاگه قرار تحو یدون یم...بخون

دنبالت نفرستاده  ویکیشناختمت و  یاگه نم...نحاال شال و کاله کن برو دامغا...بخون وارویفاتحه ه یعنی ؟؟یچ

االن چت شده  يباهوش تر بود یلیخ رستانیتو دوران دب اوشیس!!!..يزده بود يبودم االن معلوم نبود چه گند

 ...ینکن يمراقبت بود که خرابکار دیبا یکه ه

 ...زدم یکردم و گند م یاواخر مرتب خراب م نیچم شده بود که ا واقعا

شدم بلکه بفهمم تا حاال  یم زونشیآو...عرفان شیرفتم پ یم..تحمل کنم نیاز ا شتریتونستم ب ینم...شدم بلند

 !کردن کاریچ
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کرد ،  ی، حس استرس و اضطرابو القا م سایوقت کل یروزها برام مثل ناقوس ب نیکه ا میمزخرف گوش يملود

شدند و  یبا هم هماهنگ م ونیدر م یکیهول بودم که انگشتام  بمیج يبرداشتنش از تو يبرا نقدریا...بلند شد

 ...بود فتادهین يا مارهش..بود برش داشتم  یبه هر جون کندن..رمیتونستم اونو تو دستم بگ ینم

 ...جون یسالم دوک-

 .و رسا بود یاما صدام عاص دیلبام لرز...گرفتند  يهام نبض تند قهیشق

 حرف بزنم وایخوام با ه یم-

 ..بعد میاز هم بپرس یاحوال هیبذار  يچه عجله ا..اوه-

 ...حرف بزنم وایخوام با ه یم-

 ....چند لحظه دیاریب فیتشر...دلم زیعز...جون وایه...خانوم وایه-

تن لشو جواب  نیا يها ییگو اوهیدهنمو سفت گرفته بودم که  يبا دست رو چسبونده بودم و یبه گوش گوشمو

 ...ندم

 يخودت صداشو بشنو کتریرم نزد یم...جناب دکتر ادینم -

 ....کتر؟؟؟یچقدر نزد!! کترینزد

 ...ریکثافت از اون فاصله بگ-

 یم ادمیبه بعد حرفت  نیباشه از ا یول...شدم کیبهش نزد یلیآخه دو سه روزه خ یگفت یکاش زودتر م-

 ...مونه

 ...کثافت آشغال فقط دعا کن دستم بهت نرسه-

زجر استخون سوزو حس  نیو ا رمیبم قهیده دق يخواست برا یدلم م...از شدت خشم به شماره افتاده بود نفسم

 ...قهینکنم فقط ده دق

 يبزن بفهمه زنده ا یحرف هی یجناب دوک نیبا ا ایب..زمیعز وایه-

 :دمیدورتر شناز  صداشو

 ...برو گمشو عقب..حرف بزنم ينامرد چیخوام با ه ینم...یعوض ریاز من فاصله بگ-

 ..یزن یجوش م ينطوریا یوقت یش یکه چقدر ملوس م يوا-

 ارمیسرت م ییچه بال ینیکثافت؟ دستمو باز کن تا بب یکن یم کاریچ يدار-
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 واریحس شد کنار د یزانوهام ب....بسته يبا دستها..زد یداشت دست و پا م وایکه ه نقدریبود ا کشینزد....رفتم وا

 :دمیاز صالبتش نمونده بود نال يزیچ چیکه ه ییبا صدا....سر خوردم

 حاضره، فقط بگو کجا؟ ارمیاالن پولو برات ب نیبگو تا هم..کثافت راحتش بذار-

 :اره کرد، بند بند وجودمو پ وایبا بغض ه ادیو ناگهان فر دمینشن ییصدا چیه يا لحظه

 !!! پست رذل یعوض-

که من هستم به صورتت خورده بود؟ تا  يفاصله ا نیتا حاال نفسش از ا....یپشت خط یدوک...دیچسب یلیخ-

 ... ارو؟ی یشده بود؟هان؟ پشت خط یکیحاال نفسش با نفست 

 :شد که نعره زدم زیرفته م سر ر لیِ تحل یو توان از کجا به رگ و پ رویاونهمه ن دمینفهم

 .......کشمت یم..کشمت یم-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :کردم یاز اون فاصله هم حس م پوزخندشو

 ..يزنم با یبهت زنگ م!! عسله نقدریدختره منو کشته ا نیفعال که ا..بکش-

چشمام مثل دو تا ...کردند یم یتو سرم داشتند طبل کوب...کردم یبدنم به سرم را حس م يتمام خونها هجوم

انگار با چسب دندونامو به هم قفل کرده ..سوزوندش یبود و م دهیپلک لرزونم چسب ریبه ز نیآتش يگو

که  يزیچ نیاول..کنم یم کاریداره چ دمیفهم ینم...دیلرز ینبض گرفته بود و م میشونیچونه م مثل پ...بودند

بزرگ  يچاقو ستین ادمی....ور افتاد هیمن  کهیت کهیمثل قلب ت کهیشش تکه شد و هر ت...بود میپرتاب شد گوش

اما هنوز ..و داغون کردم ختمیتو خونه بود ر یهر چ......به جون کاناپه م افتادم یبرداشتم و ک یآشپزخونه را ک

لرزون دست  ياون لبها میبه حر...زد یمن پرسه م يوایکثافت داشت کنار ه اشیع.اون..اون ...آروم نشده بودم

 میروزها نیمرهم ا نیتر یافتنیکه دست ن ییلبها..بود دهیمن نخند يکه هنوز به رو ییلبها.....کرده بود يدراز

اون آشغال ..مکه من هنوز لمسشون نکرده بود ییلبها... دستم تبِ لمسشونو داشتند يکه انگشتا ییلبها...بود

 ...!!!کشمتیم...اون آشغال ..
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سرم راست  ياما لوستر باال.....وردخ یپام تکون م ریز نیزم...دونم ینم شتریجونم زلزله افتاده بود چند ر به

 يپس لرزه ها ایبود  يا گهیدر زدن ممتد هم نشون از زلزله د يصدا....کرد یبود و نگاهم م ستادهیقامت ا

 ...زلزله بود نیهم

 ..همکارِ سرگرد..هستم ینعمت...دیشنو یصدامو م!! دکتر يآقا!!دکتر يآقا-

 ..شنومیم-

 .کنم فیرا کنار هم رد البیتا چهارتا حرف و س دیقرن طول کش هی

 دیدرو باز کن شهیم-

 ....بود دهیسروصداهارو شن...برام بپا گذاشته بود عرفان

 .شدند به سمت در رفتم و بازش کردم یکنده م نیاز زم یکه به سخت ییقدمها با

 یداغون نم لتونویبهتر بود موبا:( گفتبه اطراف سر چرخوند و  یبکنم اومد تو خونه و با نگران یتعارف نکهیا بدون

 ..گاه تن زلزله زده ام هیدر شده بود تک فینح رهیبودم و دستگ ستادهیباز ا مهیهنوز کنار در ن....) دیکرد

 ...تو نیا دیکارتتونو بنداز میس..همراهمه یگوش هی...داخل دیایب-

 ...باشه-

 چیعصب و ه چیه..بودم رهیبرم اما هنوز بند همون دستگ میگوش يها کهیخواستم به سمت خرده ت یم

 ...پاهام نبود يتو یگنالیس

 .کمکتون کنم دیبذار-

 .زد رونیشکافت و ب هیرو...شد یرتیپوستم غ ریز یمیقد اوشیس...به سمت بازوم رفت دستش

 ستین يازین رمیخودم م-

لجباز و چموش و قد  اوشیهمون س من هنوزم...ها رسوندم کهیدر کنده شدم و خودمو به خرده ت از

 ضیمر هی ایسالم؟؟؟!دست اون ننه بابا سالم دراومده بود ریکه از ز یاوشیهمون س..و محکم يهمونقدر قو..بودم

 ؟!کرد یدرو م یکاشت و خونه خراب یم ياعتماد یکه ب یروح

 ...ممنونم-

 ....دمیکله سر کش هیآبو از دستش گرفتم و  وانیل

 زد؟ یاز کجا زنگ م..بود فتادهیشماره ن-

 یباجه تلفن عموم هیاز -
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 ؟؟؟یدخترو دست و پا بسته بردش تلفن عموم هی شهیمگه م..امکان نداره-

 ...جناب سرگرد..به شما بدم يشتریمن اجازه ندارم اطالعات ب-

 ...) ریاون جناب سگردتونو برام بگ:( زدم داد

 ...لطفا آروم با-

 ..دیفهم یجناب سرگردت نم تو و اون..تونم  ینم..ستمین-

 ...دیخب چند لحظه اجازه بد اریبس-

 ومدیکه درم یخواست حاال از هر کوفت یفقط دلم جواب م...دمینفهم!! یگوش ایبود  میسیبعد از چند لحظه ب و

 به سمتم گرفت!! مهم نبود

 ؟يشلوغ کرد نقدریا هیچ-

منو به خاك  یوقت ؟یپس ک..دشیریگ یم عیسر یتو که گفت د؟یکرد داشیپ د؟یاز کجا زنگ زد؟ ردشو گرفت-

 نشوند؟ اهیس

 میآره ردشو زد...آروم باش-

دخترو  هیکه  دیبود يبوده پس شما کدوم گور یتلفن عموم گهیزد؟ همکارت م یاز کدوم خراب شده زنگ م-

 ...دهیند یکس ابونویدست وپا بسته بردن تو خ

 نبرده ییرو با خودش جا وایه..به خودت مسلط باش-

 ...من خودم صداشو -

 ...ضبط شده بوده يصدا هیاون -

 !!شده..ش...ضبط.. ض...؟یچ..چ-

 ...دامغانه يهنوز تو وایاحتماال ه..اون تلفن از شاهرود زده شده...ضبط شده...بله-

 .....ییبال..بال..دیشا.نباشه؟شا..نَ...نَ..سالم..سا..ممکنه..یعنی..یعنی-

 ....زنه یبه اون نم یبیکنه آس تیساس امناح یتا وقت...آروم باش-

م  نهیس يمشت شدم رو يانگشتا ونیم....و زنگ خورد دیهمکارش با زنگ نا آشناش کنار دلم ، لرز یگوش

 بود فتادهین يبازم شماره ا.......شد یاز تپش م ازین یقلبم ب دیتپ یاون م یوقت..خورد یو زنگ م دیلرز یداشت م

 حواستو جمع کن...دادن جواب بده یبردار و بدون سوت-

 .کالو زدم دکمه
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 يقول مردونه بهم بد هی یتون یگم م ی؟میخوب...یالو دوک-

 بنال-

در عوض تو هم ..تو جلدم نره و نرم سمتش طونیجونت مهمونمه ش وایه یدم تا وقت یمن بهت مردونه قول م-

خودت منم برم سر  يسو يو بر يه من داددالر ب ونیلیبره که چند م ادتی گهید يدیبهش رس یقول بده وقت

 ...خودم یزندگ

 ارم؟یکجا پولو برات ب...کثافت-

 ؟يبلد...شاهرود ایتوك پا بلند شو ب هی-

 ...یعوض-

 گم یبهت م يدیرس یآدرسو وقت..نه شب...یینجایحداکثر نه ا گهید یفتیاالن راه ب....ساعت سه بعدازظهره االن

 سالمه وایاز کجا بدونم ه-

 مگه؟ يدیصداشو نشن-

 ...کثافت-

 يبا لما؟؟یتو ف نیو بفرستم ع رمیعکس برات گ هیامروز بدم دستشو  خیروزنامه با تار هی يخوا ی؟؟؟؟م هیچ-

 هیبه اندازه  دیکه نبا ستین ياداوریبه  يازیفقط ن...کار دارم یمنم کل...فتیزود جمع و جور کن راه ب یدوک يبا

 ...ادیتو کارت ب سیپشه پل

 کثافت-

 ...نمتیب یم-

******** 

 »»»وایه««««

 ؟يچرا بغ کرد زمیگلناز عز-

اما ....دلمرده ام يروزها نیا يآشنا یسوخت از بدگمان یالله گوشم م...دمیشن یهنوز م..دمیشن یم هنوز

 !!!دلم بود يمزاحم دردها زونیشد ، هنوزم آو یخاکستر نم

 ....قراره من بمونم و تو و اون همه پول...شد و تموم يزیچ هی شمیچند ساعت پ...ساده نباش..بابا بچه نباش-

 :گلناز بلند شد ریدلگ يصدا

 !!!یرفت یم شیبودم معلوم نبود تا کجا پ دهیرس رید-
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طعم  نیا دیبا...کاش دستامو از پشت نبسته بود...دمیگذشته لبم را به زانوهام کش قیمثل تمام دقا...شد چندشم

،درد  اوشیس نیزهر آگ شیحقارت ، از ن نیاز درد ا شتریب یبود ول بیعج...کردم یلبهامو پاك م يمتعفن رو

زبونم را به لب  یاز نجاست لبم مطمئن و مشمئز بودم که حت نقدریا....اون بود زیانگار مقصر همه چ..دمیکش یم

 ....دیخوب شد رس! گفت  یگلناز راست م...دمیکش یترك خورده و خشکم نم

 ییشوخوام برم دست یم-

 ....شستم یبا آب لب و صورتم را م دیبا....زدم غیته مانده توانم ج با

 .باز ، تا ته باز شد مهین در

 ...پوزه بند برات ببندم امینکن ب يکار هی!! رو سرت یچته صداتو انداخت-

 ییبرم دستشو دیبا-

 بسته يبا دستها نباریا-

 شهیمگه م یاحمق روان-

 ..صبر کن..آره-

معده ام هم به دهنم  یخال اتی، محتو شدیم کیکه نزد یبا هر قدم...شد یم کیقدم بهم نزدقدم به  داشت

 .شدیم کینزد شتریب

 ...باال ارمیجلو م يایب گهیقدم د هی-

 )باال؟ ياریم ياریتو اخت:( نگام کرد و گفت دیو با ترد ستادیا

 باال ارهیم نهیتورو بب یهر ک-

سمت  هیبه  نیزم يبسته از رو يخودشو بهم رسوند که فرصت نکردم خودمو با اون دست و پا یچنان سرعت با

 .بکشونم گهید

چندش آورش به  ينفسها...صورتم نگه داشت يصورتش را روبرو. دیدور بازوم قفل شد و منو باال کش دستش

 ....صورتم خورد

 .اما ولم نکرد دیسرشو عقب کش...زدم عق

 واسه من؟ یزن یعق م...يبه من فکر کردراجع  یتو چته؟؟ چ-

 ...ولم کن-

 ...متعفنشو با تک تک عصبهام حس کردم يهرم نفسها...گوشم سوخت الله
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 بازم عق بزن-

حالمو  یو متوال یخال يبدنم از شدت انقباض ناخودآگاهم ، رعشه گرفته بود و عق زدنها. به گفتن نبود اجیاحت

نفسم را حبس کرده ....مرد نیاطراف ا يخواست اما نه هوا یدلم هوا م....رفت یکرد و نفسم پس م یبدتر م

دکتر ..شدم یام خالص م یمردونه زندگ زارمردم و از لجن یم...مردم  یم دیبا....نه ده....دو سه کی....بودم

اطرافم مثل  يها یتمام مردونگ....برادر متعفنش مهران..همسر متجاوز سابق ، مهرداد...اوشیپسرش س! ..سهند

 ...کرد یمرداب غرقم م

 .داد تکونم

 کنه یداره لهت م یک نیچشماتو باز کن و بب-

 .....کنترل گوشهامم دستم بود..مثل نفسم ، مثل چشمام  کاش

 ؟یکن یم يدار کاریچ-

 برو گمشو تو اتاق دخالت نکن گلناز-

 گه؟یگند د هی ؟یکن یم کاریگفتم چ...با من درست حرف بزن-

 کنم یباغ چالت م نیزنم و تو هم یرنه تمام قول و قرارمو باهات بهم مبرو و گ-

 ...خودش را گذاشته بود ریانگار لحن خشک و قهرآلودش ، تاث...ومدین ییصدا یلحظات يبرا

 !!!!پس چرا هنوز زنده بودم دمیکش یمن که نفس نم....شد شتریبازوهام ب يدستاش رو فشار

 ....یکن یکه چشماتو باز نم-

بود که  يشتریو ن يدیحرکت دستش ، پل...شونه ش افتاد يسرم رو کهیطور دیکامال به سمت خودش کش منو

 یکردم و نم یخورد ،حس م یسر م نییانداخت و به پا یبازوهام خراش م ياون نامرد رو ياز سرانگشتها

اما آتش ..نامفهوم...کرد یکنار گوشم زمزمه م....شدیمن تموم نم ینکبت یزندگ نیاما ا...شدیتمام م....کردم

از عمق ..از وجود تا حضور..سوختم  یم...تا سلول به سلولم را خاکستر کنه دیکش یوجودش کنارم داشت زبانه م

 ....مردم یم دیبا.......دل تا سطح پوست

 ....بلرز ينطوریهم..بلرز-

 ..دمینال

 ...ولم کن-

 ....ادیخانت متنفرم از تو خوشم م اوشیهر چه قدر از اون س-
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 ....کردم ینجاستو از سر و صورتم پاك م نیموندم چه جور ا یاگر زنده م....مردم ینم چرا

 چرا از اون آشغال متنفرم؟ یدون یم-

 یپوستم را م يخورد و نفس تندش رو یم چیگوشم پ يفاصله تو نیکتریقرارش هنوز از نزد یب زمزمه

؟؟؟ هر حرکت دستش !!!نوازش..کرد یه شده بود و نوازش مدورم حلق يفوالد ریدستاش مثل دو تا زنج...سوزوند

 ..نداخت یخنجر زخم م يمثل رد پا

 هیکرده بود که بعد از اون قض ریآدم اج...هم.هم  یکن فیداداشمو ح ياون آشغال هم به تو کمک کرد پوال-

خواب و خوراك ...م کننجا خفت هیسه روز تموم سه تا اورانگوتان دنبالم بودن تا ...مشت و مالم بدن يکالنتر

بود که به  یتهمت هیتسو یگوشمال نیکه ا دداده بو غامیدارن برام پ فیشازده شجاع هم تشر...برام نذاشته بود

چندساعت ...که ینیب یم..کنم یدارم م...کنم یهمون موقع قسم خوردم بدجور کارشو تالف....زدم واجونشیه

 ییایاز شب رو لمیف هیخواد  یحاال هم دلم م....تو هم براش فرستادم يضبط شده عز و التماسا يصدا شیپ

 چطوره؟....تمو بفرس رمیخودم و خودت براش بگ

تنگ و  يطرف ، نفسها کیرعشه تنم ......افتادم یم نیزم ياونطور دورم چمبره نزده بود ، به طور قطع رو اگه

 .....شد یشد اما قطع نم یم دهیبر...سمت کیام  دهیبر

 ...گذره یبهت خوش م یلینترس خ-

چند  شیته ر يزیت...بود کیسرخ نزد يو اون چشمها فیچقدر اون نگاه کث...چشمهامو به زحمت باز کردم يال

بال  یگنجشگ ب هیقلبم مثل .....ختیر یتار و پودم ، شوکران م ونیو م دیخراش یروزه اش پوست گردنم را م

و  دیخشکم لرز يلبا....خشک شد...راه متوقف شد ونیخون سردم م....کوفت یم م نهیو پر خودشو به قفسه س

 ...نگاهم کم سو شد

 ...ولم کن-

 !!مطلق یکیو تار...دارم ادیکه به  يجمله ا نیآخر

************ 

 »»»»» اوشیس««««

 شده عرفان؟ يزیچ ادیالو صدات درست نم-

 ....از بچه ها پشت سرته ، بکش کنار  یکی-

 ....ده یدو ساعته داره چراغ م ده؟یسف اینتهمون زا-
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 بکش کنار...عجله کن-

 ...شده؟ حرف بزن يشده ؟ خبر يزیچ-

 ....گن یبچه ها بهت م...آره-

 ....ستادیخودبه خود ا نیاز دست و پاهام رفت و ماش حس

که  یبا سرعت..کردم تیبه کنار جاده هدا نویو ماش امیباعث شد به خودم ب یپشت يایبوق وحشتناك زانت يصدا

 .و خودمو به راننده رسوندم دمیپر رونیب نیبود ، از ماش دیدر اون لحظات بع

 شده؟ یچ-

نگاهم به مرد ) ؟یچرا ساکت:( توجه به پست و درجه شون داد زدم یشه ، ب ادهیندادم درو باز کنه و پ فرصت

شد و  ادهیشو بچسبم پ قهی نکهیرا دور زدم و در سمتشو باز کردم قبل از ا نیها ماش وونهیمثل د. افتاد شیکنار

 نیماش نیتا مقصد رو شما با ا نجایح دادند از ایسرگرد ترج...بشه؟ یخواست یآروم دکتر چتونه؟ چه خبر م:( گفت

 ...)ارمیم نتونویمنم پشت سرتون ماش.. دیادامه بد

 ...باور نکردم...فکم منقبض بود هنوز

 ن؟یهم-

 ..رونمیرا م نتونیمنم ماش.. دینیبش نجایا دیایب دیلطف کن..بله-

که با تعجب به  نیبا دستش چنان رو شونه هام فشار اورد و منو نشوند تو ماش. کنم لیتحل هینداد تجز فرصت

 .شدم رهیش خ دهیجثه نه چندان فربه اما ورز

 ...فتیراه ب-

 .گفت و حرکت کرد یاطاعت راننده

 کلیه يقو یلیزد اما خ یبه سمت راننده که همسن و سال خودم م...شده یتا بفهمم چ دیطول کش قهیدق چند

 .کردم به زور پشت فرمون جا شده ، رو کردم یتر از خودم بود و حس م

 شده؟ یچ-

 سروان که جوابتونو دادن! آروم دکتر سهند -

 داره اصال؟ يا دهیچه فا نکارایا د؟یگ یبه من راستشو م دیدار-

 ...حیخود سرگرد براتون توض دیعجله نکن-

 :زدم ادیفر ظیغ با
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 !! سرگردتون که منو بچه فرض کرده نیلعنت به ا-

 لعنت...جا گذاشتم نیتو ماش مویافتاد ، گوش ادمیکه  رمیشماره شو بگ خواستم

 ...حال شما رو درك  دیآروم باش-

 ...کارش دارم ریبگ ستویشماره رئ....دیکن ینم..دیکن ینم-

 )االن نیهم:( لجباز و نفهم داد زدم يمثل پسر بچه ها دم،یکه د دشویترد

 چته تو؟-

 الو عرفان؟-

 چه مرگته ؟..ياریدر م يباز یکول يباز که دار..بگو-

 ه؟یکارا واسه چ نیبه من بگو ا..شده یچ-

 تو شتریب تیساده ست واسه امن-

 تورو به روح پدرت حرف بزن..حرف بزن!!!شدم دهیمگه منم که دزد ؟یتیچه امن ؟یچ یعنی-

 نه؟ ای يبذار هیگفته بودم دوست ندارم از روح پدرم ما-

 ...کردن اون پدر بود يدونستم تنها نقطه ضعفش روح پدرشه وتنها نقطه قوتش هم افتخار پسر یم

 ...بگو-

 يه ها براش تو ساکها جاسازکه با کاغذپار یهمون صد تومن..ستیبه فراهم کردن پول ن یاجیبهت گفتم احت-

 ...شدن ریمهران و همدستش دستگ...؟ يدید...هیکاف میکرد

 ؟؟؟؟.سرعت نیبه هم..باز موند دهنم

 ؟ وایه..یه..یه-

 لچهیب هیرو با  يدیاونجا همدستش گلناز س دندیبچه ها رس یوقت...ییآدم ربا هیاحمقانه بود تا  يبچه باز شتریب-

 هوشیب...کردن دایخالصه اونو دراز به دراز پ... دهیظاهرا از پشت تو سر مهران کوب.کردن دایسر مهران پ يباال

 ....بو

 وایاز ه..رو نگو  ایبرام داستان اون عوض:( رفت و ادامه دادم لیصدام تحل...) حالش خوبه؟...وا؟یه:( داد زدم کالفه

 ...)بگو

 ....هم خوبه وایه-

 خوام صداشو بشنوم یکجاست ؟ م-
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 ...دیبا شهین نماال-

 :زده لب زدم وحشت

 شه؟یچرا نم-

 ...هیتحت مراقبت پزشک...شهیفعال نم-

 چش شده؟..یلعنت-

 ....میتهران منتقلش کن يمارستانایاز ب یکیبه  میتون یکه ثابت شد م تشیوضع...آروم باش-

انگار ...دیکوب یسرم م...با انگشت دو انگشتم چشمهامو فشار دادم دمیچشمام باال کش يبه زور تا رو دستمو

 ......ها با جاده کیالست شیسا يصدا..کردم یحس م نویماش يتمام چرخ دنده ها يصدا

 ؟یگوشت با منه؟ خوب-

 شم؟ وونهیرسما د يخوا یم ایبوده  یمشکل چ یگیبه من م-

 ستیا:(محمکم بود که بالفاصله گفت يم اما به قدرداد نزد. بود بیخش دار و غر یبه طرز وحشتناک صدام

 ....)یقلب

 ...)گه؟ید یگیراستشو م يزنده ست؟ دار:(دمیهمون صدا نال با

 ...مونهیزنده هم م..زنده ست یعنی..گفتم که تحت نظره-

 ...ییچه بال گهید ؟یچ گهید-

 ...الو..الو.....راحت التیخ..نبوده يمعلوم شد مورد یپزشک نهیبعد از معا..متوجه منظورت هستم-

 شاهرود؟ ایاالن کجاست؟ دامغانه؟-

 ...دو تا شهر فاصله خواهم گرفت نیبده ، حس کردم تا آخر عمرم از ا یجواب نکهیقبل از ا و

 يتمام جاده ها نیواسه هم يمرز يبرن مثل شهرها گهیشهر د هیدو روز به  نیتو ا میکرد یفکر م...دامغان-

کاراش بوده  یدو روز مشغول هماهنگ نینکرد طبق گفته همدستش تو ا نکاروین اما اتحت نظر بود یاحتمال

 هیقض گهیبهرحال االن که د..ودممکن نب ریغ یبوده ول یکار سخت...فرار کنن یمرز آب قیقصد داشتند از طر

 ....تمومه

 يوایه یزندگ ریشهرا همونطور که تو مس نیا... افتادم وایداستان ه ادیول وشو  تیتو اون وضع ناخوداگاه

 یشدند که م یم هیدو تا بهم شب نیا نقدریا یگاه...خودشم جون گرفته بودند یداستانش بودند، تو زندگ

من باعث ناتموم موندن ....همثل داستان ناتمومش ، داستان خودشم هم ناتموم بمون دمیترس یم..دمیترس
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 یشباهتها اتفاق نیکنه؟ نکنه ا دایشباهتها ادامه پ نینکنه ا...دمیترس یوحاال م..داستانش شده بودم و حاال 

 ..باشم؟ گهیداستان د هی ینباشه؟نکنه بازم خودم باعث ناتموم

 ..دمیاز ترس لرز..دمیلرز...استخونام رد شد ياز البال يزیت يسرما

 :راننده رو کردم به

 م؟یچقدر راه دار-

 ...مونده يا قهیچهل ، چهل پنج دق هی-

 .عرفان توجهمو جلب کرد يصدا

 م؟یکرد داشونیپ يچه جور یپرس ینم-

 .کردن سرمو گرم کنه فیکه به رسم رفاقت ، قصد داره با داستان تعر دمیفهم یم

زنش ....ذاره یمهران م اریمبلغ تپل، باغو در اخت هیمعتاد بود که با  هیصاحب باغ ...خرابه باغ مونده بودن هیتو -

 ای نیاحتماال ا گهیکه همکارمونه م شییبوده که به پسر دا یاز شوهره شاک نقدریا شهیکه متوجه اون پول م

فهمه باغ خرابه پدر  یم یلیفته تو کارش و با دو تا سیهم م ییپسر دا...آب کرده رینفرو ز هیسر  ایکرده  يدزد

روشن  شویهم گوش وایو البته ه میکه ما ردشونو گرفته بود یوقتدرست همزمان شد با  نایا....بزرگشو اجاره داده

 ....کرد

 روشن کرده؟-

 ش؟یشناس یم...یراسخ اشاری-

 ..چند لحظه ماتم برد يبرا

 يزیچ نیبهش گفته بود آخر....آقا تماس گرفت نیروشنش کرد بالفاصله با ا یوقت....کرده بود یمخف شویگوش-

 ...دامغان بوده ستگاهیتوقف قطار تو ا ادشهیکه 

 زنگ نزده؟ سیچرا به پل...به اون زنگ بزنه دیچرا با...چ-

ممکنه اونو  سیدونسته حضور پل یمهران م يدایمعلومه چون طبق تهد...ضبط شده شیا هیمکالمه چند ثان-

 ...دهیترس..کنه وونهید

 گفته؟ یچ اشاریبه -

 .....ستیخودش کنار اون ن لیمهران نبوده و با مسرش اومد حداقل اون باور کنه که همدست  ییگفته اگه بال-
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 ریکشدار و غ..کلمه به کلمه ...گوشم اکو شده بود يعرفان تو يصدا...کردم کوبش سرم صد برابر شده حس

 ...قابل تحمل

 ....نگاهم کرد یبا نگران....به طرف راننده گرفتم ویگوش

 خوبم-

 ...قطع کرد ویمکالمه کوتاه گوش هیتکون داد و بعد از  يسر

******** 

 ...دیلطفا مراعات کن..تازه بهوش اومده -

 ضشویتا حال مر رونیاز اتاق عمل زده بود ب يانگار همونطور. حواسم به دکتر سرتا به پا سبز پوش نبود اصال

 .چک کنه

تم نگاه خاموشش به سم. شده بود زیو ر فینح یلیکم کرده بود خ لویانگار هفت هشت ک..سرش رفتم يباال

لرزونشو نوازش کنه اما اشک چشماش  يرفت تا انگشتها شیدستم پ. خواستم لبخند بزنم اما نشد. دیچرخ

 .متوقفم کرد

 ....برو نجایاز ا-

 .بشنوم فشویرنجور و ضع يخلوت و ساکت نبود محال بود بتونم صدا نقدریا ژهیو يبخش مراقبتها اگه

 وایه-

 .، ابروهاش و کل بدنش جمع و منقبض شد انگشتاش، نگاهش. رفت شیدستم دوباره پ..

 به من دست نزن-

 ...منظورم از اون حرف..راستش..من..من-

 ...رونیبرو ب-

 ....وایه-

 ....از تو ، از بابات، از مهرداد ، از مهران از همه مردا متنفرم-

 ...باشه باشه..آروم باش-

 رونیبرو ب...بشورم زیصورتو تم نیا دیبا...رمیدوش بگ هیبرم  دیبا... رونیبرو ب-

 .دمینگران کنار کش. دیغر یم فشیضع يشده بود و با صدا زیخ میاونحالش ن با

 آروم...رمیآروم دارم م-
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 .از اتاق خارج شدم ...را تجربه کنه یحمله قلب هیبود دوباره  ممکن

 ..اوشیس نجایا ایب-

 .متوجه حضورش نشده بودم....عرفان بود يصدا

 شهیبهتر م شهیآروم م...بهش حق بده-

 ...شهیبهتر نم..نه-

 ...نباش دیناام-

 شناسمش، بهتر از خودش یم.. ستمین دیناام-

 ...نتشیخواد بب یم میریتماس بگ یراسخ اشاریبگم اما ازمون خواست با  دینبا دیشا-

 . گرد نگاهش کردم يچشمها با

 ...خوبه یلیخ نیظاهرا روانشناسه و ا..رسهیم گهیدو سه ساعت د...تو راهه-

 .واریعرفانو بچسبم و بکوبمش به د قهیخواست  یم دلم

 ....نداره با تو هم نداره ینسبت چیه یهمونقدر که با دکتر راسخ وایکنم ه ياداوریبهت  دیبا-

  هیکاف-

برو  ایاالنم ب...ریبه خودت نگ ویزهر مار افهیاون ق یپس الک ستیمربوط ن یخواسته خودش بود و به کس نیا-

 ...بچه ها برات جا گرفتن..هتل

 .چمباتمه زدم واریبلند رها کردم و گوشه د نفسمو

 نداره یموندنت لزوم نجایا-

 عرفان یگفت يور يدر نقدریسرم رفت ا..نداره یحرف زدن شما هم لزوم-

 ..ستین تیهم که حال یادب و قدردان-

 ...برو...برو-

 ...نجانیاما دو تا از بچه ها ا رمیم-

 زیهمه چ یاون گلناز ب...یمهران عوض....یراسخ اشاری...بشم لکسیکردم ر یدستام گذاشتم و سع يرو سرمو

 ...نمک به حروم

کنده شدم و خودمو  نیزم ياز رو يچه جور دمینفهم. بلند شد وایه ادیفر يدونم چقدر گذشته بود که صدا ینم

 .سرش رسوندم يباال
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 ه؟ینطوریچرا ا..شده یچ-

 لطفا رونیب د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا-

تخت بخوابونتش اما  يرفت تا دوباره رو یکلنجار م وایداشت با ه. حرص دستمو به سمتش مشت کردم با

 .نگاهش با من بود

 ..گم چه خبره؟ چرا  یم-

 ...ادیداره در م وشیآنژ...کنه یسرمشو م يدار ینیب ینم يکور-

را  زهیم زهیپرستار ر کلیکرد تا دست و ه یداشت با تمام وجود تقال م..قفل شد وایه سیخ يبه چشمها نگاهم

 .پس بزنه

 ؟یکن یم کاریچ يدار واجونیه-

 سمتش رفتم تا کمک کنم به تختش برگرده به

 آروم باش-

 .بود بیعج!!! همه قدرت نیحال و روز و ا نیا..دمشیفهم ینم اصال

 خفه ش بلند شد غیبه دستش که خورد ج دستم

 ...نزن..نزن..نزن...به من دست نزن-

 )خواد؟ یم یچ گهیم یچ:( رو به پرستار گفتم دمیپس کش عیسر دستمو

 ...ستیخواد بره حموم اما االن امکانش ن یم-

 ...تخت يحرکت کشوندمش رو هی، دستمو دورش حلقه کردم و با  يا گهید ادیتوجه به احتمال فر یب

 ....ست نزن به مند..ينجسم کرد..اه-

 ...چته تو؟ آروم وایه-

 .....خوره یداره حالم بهم م...خودمو بشورم دیبا..خوام برم حموم  یم-

 ....ارهیباال ب یاتیمحتو نکهیاما بدون ا یچند بار متوال...ناگهان عق زد و

 با دکترش حرف بزنم دیبا..کل بخشو گذاشته رو سرش...تا من برگردم دیباش نجایا-

 .تکون دادم و رفت يپرستار سر به

 ..یحموم ول يبر یتون یاالن نم-

 ...شهیحالم بد م...نفست نخوره به من...ریازم فاصله بگ...با من حرف نزن-
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 . دندیبار یاشک تند تند راه گرفته بودند و م يها قطره

 ...آ زمیعز-

 ...ریاز من فاصله بگ..زمیبه من نگو عز-

 زد غیشونه هاش بندازم که ج يخواستم پتو رو رو...دیلرز یم...مکرد یو نگران نگاهش م متعجب

 ...برو کنار-

 ...لعنت لعنت!!..وسواس نیترس ا نیچش شده بود؟ ا...م منقبض شد قهیشق عضالت

 ****** 

 ینداشته باش يبهتره فعال بهش کار-

 يگر یوحش يچقدر خو...روبروم گرفته بود ، از آرنج قطع کنم ستیخواست دستهاشو که به صورت ا یم دلم

 .دونستم یداشتم و خودم نم

 ....محترم من یدکتر راسخ نیبب-

 ...داره ی؟ نسبت به همه مردا واکنش منف یستیمتوجه ن-

 :دمیتوپ کالفه

 !!يکه سه روزه از کنارش تکون نخورد یستیپس البد تو مرد ن-

 ...تونم با تخصصم کمکش کنم یمن م..ماست  یاز خوش شانس نیا..واکنشش نسبت به من کمتره-

 تویوضع نیکه دارم ا تهیفقط به خاطر همون تخصص کوفت:( و با حرص گفتم دمیش کوب نهیس يرو انگشتمو

بهبود حالش با توجه به ..شد  یامروز مرخص م...انداختم و نشستم یصندل يو خودمو محکم رو)کنم یتحمل م

تونستم  ینم شمیفاصله چند متر اسه روز بود که ت...خوب بود....بود دهیانتقال به تهران ند يبرا یدکترش لزوم

خانم بخوان کارو ادامه  نیاز متخصص یکیمجبور شدند از ..کرد یم تشیزیو یدکترش به سخت یحت...برم

 ....مغزم بود يرو اشاری نیا ،یبرادر اسم نیاما ا...بده

 ؟یترس یم یاز چ-

 !بود نجایهنوز ا...سرم نگاه کردم يباال به

 ندارم یخوب تیدست از سرم بردار االن اصال وضع-

 نجامیا يندار یخوب تیاتفاقا چون وضع-
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از  ای!! مرد بود یواقع يکه به معنا ياز اون؟ از مرد یاز ک...بودم دهیگفت، ترس یراست م....انداختم نییپا سرمو

 ...شد یم هیو شب کیمن نزد يوایبه داستان ه شتریکردم لحظه به لحظه ب یکه حس م یز داستانته داستانم؟ ا

 .نشست وایکنارم پشت در اتاق ه..شونه هام حس کردم يرو دستشو

خوام  یچشماته، اون ؟م يکه تو یاما ترس..پرخاشگرانتو  يرفتارها نیا یحت.کنم  یهاتو درك م ینگران-

 .نیکمکت کنم هم

 !يبه من کرد يشتری، کمک ب هیدردش چ وایه یو روشنم کن یاگه دو کلمه مثل آدم با من حرف بزن-

نداده که تو چه  حیسرگرد برات توض....بره یاما زمان م شهیبه مرور حل م...هیموقت...جور وسواس شده هیدچار -

 کردند؟ دایاونو پ یتیوضع

بود که اونو تو چه  دهیسوال به ذهنم نرس نیا یبودم که حت تهخیسه روز بهم ر نیتو ا نقدریا!!! منقبض شد فکم

 .سوال وحشت داشت نیا دنیکش رونیناخوداگاهم از ب دمیشا..کردند دایپ یتیوضع

بر اثر  وایرو داشته و همون موقع ه وایبه ه يمهران قصد دست دراز...که..که  نهیبر ا یاعترافات همدستش مبن-

 اوردهیصحنه رو تاب ن نیا دنیکرده مهران عاشقشه د یهمدستشم که فکر م...شهیم یدچار حمله قلب ادیفشار ز

بوده که اون  نیبکشم ا وایزبون ه ریاز ز ونستماونچه که ت...تو سر مهران دهیکوب يزیچ هیبود و همون لحظه با 

 یتعرض یهوشیکنه که موقع ب یکه تجربه کرده ، باور نم يعالوه بر ترس و استرس وحشتناك و تهوع آور

 یسرگرد مو به مو اعترافات گلنازو براش خوند، بازم باور نم یپزشکا مطمئنش کردند حت نکهیبا ا...بهش نشده

که اون  ییکنه تمام قسمتها یحس م وایه کهیشده بوده طور کیبهش نزد يادیز یاون مردك عوض....کنه

 ....که تمام لبش قاچ قاچ شده دهیلباش کش يبا دستمال رو نقدریا....شهیلمس کرده ، نجسه و پاك نم

-بسه..ب..... 

 ؟یدونست یم نارویا-

 ...یشفاف نینه به ا یعنی....دونستم یم-

 حالت خوبه؟-

 .کنم یتونستم مخف یاما لرزش صدامو نم..کنم یمشت کردم تا لرزشش را مخف دستهامو

 ارمیآب برات ب وانیل هیبرم -

 ...ادامه بده..خواد ینم-
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 لیدل یتوو اون مکالمه کوتاه ، باعث شده ب تیاعتماد یتو و ب يحرفها....زیعز اوشیس..دکتر سهند نیبب-

بعد از اون  یکردم فرار کنم ول یگه اگه باورم کرده بود تالش م یم...اتفاقات بدونه نیتورو مقصر همه ا یمنطق

 ....شدم میمکالمه تسل

 من ....من..من-

 ....بکش قینفس عم هی-

 ..سه...دو...کی

 ...وحشت زده بودم...نگران بودم...بودم دهیترس..نداشتم ين منظورم-

 ینش کیمدت بهش نزد هیبهتره تا ...بهرحال-

 ....امکان نداره-

 ..نیبش-

 بلند شده بودم؟ یک..تعجب به خودم نگاه کردم  با

 :و با حرص ادامه دادم نشستم

 ...برمش خونه خودم یتهران م میبرس نکهیبه محض ا-

 ...الاقل االن نه..یتون ینم-

بوده که من مسببشون بودم ،  يبوده اگه درد يبوده اگه گند ياگه خرابکار....کنم یبخوام م يمن هر کار-

 .کنم یپس خودم هم درستش م

 بدتر شه تیممکنه وضع-

 !نه بدتر از قبل-

 ...نیبب-

 .رهیظه آروم بگلح هیقلب بند خورده  نیذهن فرسوده و ا نیذاشت ا یشد؟؟ چرا نم یخفه نم چرا

 بسه..بسه دکتر-

 ...که اوضاعشو بدتر کنه يقرار بد یتیرو در وضع وایه یتون یتو نم-

من چه بخوام  اشاری نیبب....؟؟یبرادر قالب...؟یکن یم دینبا دیو با يریگیم میمن تصم يکه برا یهست یتو ک-

مزاحم به من نگاه  هیبه چشم  نقدریاالنم ا....رو تحمل کنم وایبه ه کتیتونم حضور نزد یچه نخوام نم
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 واشیخواست من از ه یمهستم که مادرش به من اعتماد داشت و  یهم که نباشم کس یچیمن ه...نکن

 .....همسر هیبرادر خونده ، چه  هیچه به چشم ...محافظت کنم

 .کرد یم شخندمیبه لبش نبود اما از ته چشماش ر يپوزخند نکهیکرد که باو وجود ا ینگاهم م يجور هی

 ...خوره یحالم از نگاه کردنت بهم م-

 ....که بخوام سر به راهت کنم یهست یلجوج تر از اون یلیتو خ اوشیس-

 ....تکون داد و از کنارم بلند شد يسر دانهیناام

 یبر م شیعاد یرو به زندگ وایمن خودم ه...کردم یدرستش م.....مشت دستام باز شد...رها کردم نفسمو

 ...بودم که کارِ نشد برام وجود نداشت یاوشیمن هنوز همون س....گردوندنم

************ 

 

پستها ، بهم  يقشنگتون پا ياسمها...سپاسگزارم تینها یب دیکن یم یکه هنوز منو همراه ییزایهمه شما عز از

 ده  یم يانرژ یکل

 ؟يبود که کرد يچه کار نیا-

 نیبه خودش گرفت، درست ع یو تاب چی، پ يهندزفر زونیآو میس. دمیشک رونیرو از گوشم ب ایاز گوش یکی

 .خورد یو تاب م چیپ يا روزمندانهیبه لبخند کج و ماوج پ یلبهام که هرازگاه

 کدوم کار؟-

که  اشاریبدون توجه به ....که خودشو به در چسبونده بود ، نگاه کردم وایگوشه چشم به جثه مچاله شده ه از

 )ببندش....ببند اون کمربند:( گفتم وایه هپشت خط بود رو ب

 اوشیس ينکرد یکار درست-

 .کردم یترك خورده کنارمو م ینیچ نیزدم اما داشتم مراعات حال ا یداد م دیبا

 ....رو مرخص کردم وایکردم مگه؟ رفتم و ه کاریچ-

رو گرفتم  وایشماره خانم دکتر معالج ه شنیاز پرستار است يبا هزار زبون باز...کردم کاریدونستم چ یهم م خودم

رفته بود هتل استراحت  اشاری کهیدر حال...گرفتم صشویو برگه ترخ مارستانیکشوندمش ب يو با دو هزار زبون باز

 ..شهیامضا م صشیرخکرد به گفته خود دکتر ، بعد از ظهر برگه ت یکنه و فکر م

 حالش چطوره؟-
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 ..خوبه-

 د؟ییکجا-

 شما به خواب بعدازظهرت برس...میتهران گهیدو ساعت د-

 ....به سرگرد ....فتمیمنم دارم راه م-

 باشه؟ يامر...اطالع دادم شونمیبله جناب دکتر به ا-

 ...به حالت اگه اوضاعش بدتر شه يزنم وا یمرتب بهش سر م ادیچه خوشت ن ادیچه خوشت ب-

 ....شما دیکن ینم یغلط چیبدون اجازه من ه-

 دیخانوم نیچه کاره ا یجنابال-

 ...همسرش يبه زود-

 ....قطع کردم ویکرد و گوش یپوف

که تو استراحتگاه سرخه ، به اصرار  يبار نیاز آخر. بهش انداختم هنوز اون کمر بندو نبسته بود يا گهید نگاه

 . شده بود تا االن هنوز کمربندش باز بود ادهیمن پ

 .شدم تا خودم ببندم خم

 ؟یکن یم کاریچ-

تونستم عضالت منقبض شده  یلباساش هم م ياز رو یحت. صاف نشستم.وحشت زده ش متوقفم کرد يصدا

 .نمیشو بب

 نیهم...خوام کمربندتو ببندم یم-

 بندم یخودم م-

 .کمربندو بست دیلرز یکه به شدت م ییدستها با

 ...بکن به من زل نزن تویرانندگ-

 ....نگفتم يزیچ

 ....و چمدونم جا مونده فیخونم تو ک يدهایکل...کنم دایساز پ دیکل هی دیبا-

 خونه من میریم-

 خونه خودم رمیمن فقط م-

 ....شهیتنها نم..یچند روز استراحت کن دینفر مراقبت باشه با هی دیبا-
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 ؟؟؟یازم مراقبت کن يخوا یالبد تو م-

 .دمینگاهمو دزد عیبود که سر قیعم نقدریلبش ا يرو پوزخند

 ؟يدیفهم امیجا نم چیمن ه-

 من به خونه تو نقل مکان کنم شمیپس مجبور م-

 اونجا حرمت داره...حق نداره پاشو تو خونه مولود و عشقش بذاره يمرد چیه-

 .تا آروم شم دمیکش یقینفس عم. دادم یکنترلمو از دست م دینبا..شدم یکالفه م دینبا

 من شیپ يایپس تو م...باشه-

 )امیجا نم چیمن ه...یفهم ینم:( زد داد

 ....یگیتو م یباشه هر چ....یکن بخواب یسع-

 ....شم و حرف نزنم هوشیتا ب یخور کن زیمنو چ یتون یتو هم م يخوا یاگه م....ادیخوابم نم-

و سرش را به  دیکش نییتا آخر پا نویماش شهیش..از گوشه چشم نگاش کردم. طعم حرفاش تلخ و گزنده بود چقدر

 .داد هیتک یپشت

 ایخور یسرما م-

 به درك-

 . دمیرا باال کش شهیدکمه سمت خودم ش از

 بفهم...خوام یتازه م يهوا-

 خوبه؟...نییپا دمیکم م هیعقبو  شهیش-

 .نگفت و چشماشو بست يزیچ

 .....الو ملک خانم سالم-

 !تلخ... زیت..سرد .چشماشو باز کرد و نگام کرد يال

 شما؟ دیخوب-

 ...ستین یکس چیاز ه يخبر چیچند روزه ه د؟ییکجا...پسرم یمرس-

 یم..دیریباغبون کمک بگ میاز مش ابراه ای.... دیکن دایدو سه تا کارگر پ...زحمت داشتم براتون هیملک خانوم -

کنه  یم یدگیمرتب به باغ اونجا رس میمش ابراه....کجاست که دیدون یم....خونه باغ لواسون دیخوام فورا بر

 ....دیخودتونم همونجا باش....ونجاا ارمیرو ب وایخوام ه یم...دیاونجا را مرتب کن دیبر...بلده
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 شده؟ يزیخانوم؟؟ چ وایه-

 ...گلناز خبر نداشت ظاهرا انیجر از

 گهیفکر کنم سه ساعت د...اون دو تا که رو به باغه..دیدو تا اتاق برامون آماده کن....دمیم حیبراتون توض امیم-

خرت و  يسر هی...با مرتب کردن اتاقاست تیاولو..که کارا زود انجام بشه دیدو سه تا کارگر ببر...میاونجا باش

 دیبخر خچالی يپرتم برا

 ....و یمیقد یلیخ گهیاونجا د یجسارته آقا ول-

 ....هیموقت..ستیمهم ن-

 ....باشه چشم-

 .قطع کردم تلفنو

 ....پس خونه خودته ...قبل رفتنش بهم گفت...اون خونه رو بابا به نام تو کرده-

 ...بهتر، منم از بگو مگو خسته بودم...معلوم بود حوصله دك دك کردنو نداره.نداد یجواب

********* 

 ؟يستادیچرا وا -

 .خودش مجبور بودم یراحت ياما برا ستین یمناسب تیدونستم موقع یم. دمیسمتش چرخ به

 ...خوام  یم...راستش...وایه-

 .به اطراف انداخت ینگاه يکنجکاو با

 ؟يمحضر؟ داروخونه؟با کدومش کار دار ن؟یماش شگاهی؟نمایینونوا-

 .خودم شدم. روزام در اومدم نیا يا هیدست به عصا و محتاط ِ عار اوشیاز قالب اون س...دمیکش یقیعم نفس

 میخوام با هم عقد کن یم..محضر  میر یم-

 .شد لیلبش بود که کم کم به پوزخند تبد يرو یلبخند خاص. راست نشست شوکه

 خوام زنت بشم؟؟ یمن م يچرا فکر کرد..م؟یمن و تو؟؟ عقد کن-

که  يخوا ینم..میکن یسقف با هم زندگ هی ریقراره ز یول...الاقل االن نه...یزنم بش يخوا یدونم که نم یم-

 ....معذب با شهیکه هم يخوا ینم..رو سرت باشه يروسر نیا شهیهم

 کنم؟؟ یسقف زندگ هی ریز یگفته من قراره با جنابال یک-

 ستمیمیحرفم هم وا يمن گفتم و پا-
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 .در سمتشو باز کردم. دمیپر نییپا عیادامه بده و سر نذاشتم

 نییپا ایب-

 بابات؟ مثل مهرداد؟ يها ییمثل زورگو ؟یبه زور عقدم کن ؟يبه زور منو ببر يخوا یم-

 ...یبش تیتو اذ نکهیخوام کنارت باشم بدون ا یم..ستیدر کار ن يزور چیه..نییپا ایب-

 شگاهیاز زور و کتک و ارعاب، برگه آزما ریغ ستین ایسادگ نیاما عقد کردن به هم یندون يبار اولته ، حق دار-

 ...هیمن منتف ياجازه پدر هم که برا...خواد یخواد ، شناسنامه م یم

 .نزنم یهم فشردم تا حرف يدندونامو رو.از توان من زهر داشت شتریکالمش ب شین

گرفت و االن تو  لیشناسنامه و تمام خرت و پرتاتو عرفان تحو...ارمیبراش م شویبعدا برگه آزما..آشناست نجایا-

 شو ادهیحاال پ....نهیصندوق عقب ماش

 شهینم یخط خط دتمیشناسنامه سف...کمتره تشمیراحت تره مسئول یکن یم نم غهیچرا ص-

 فیانقباض عضالت دستش و لرز خف. شد یم زیرصبرم داشت لب...رونیب دمشیکش نیگرفتم و از ماش دستشو

 .کردم یتنشو حس م

به بعد  نیرو برات روشن کنم محاله بذارم از ا يزیچ هیبذار ....ستیدر کار ن يزور چیه...کنم یخواهش م..وایه-

شد  نمیو ا يبار اشتباه کردم و با اون نطق روشنفکرانت گولم زد هی...یکن یدور از چشم من زندگ

وقته تورو  یلیقبال هم گفتم من خ....نرفته ادتیاون نامه را که ..ایاصال به خاطر دل مادرت با من راه ب...عاقبتش

 ایکه از سمت من  ییکن بذار کنارت باشم بذار واسه همه اون دردها يپس با من همکار..دونم یمال خودم م

 ...مرهم باشم ،يدیکش گهید يهر جا

واقعا انتظار .خودمو بهش رسوندم .تند به سمت محضر رفت يبا قدمها. دیکش رونیه زور بزد و دستشو ب پوزخند

 .آماده کرده بودم يشتریعز و التماس ب ينداشتم خودمو برا ویهمکار نیا

 ...شمیشروط زنت م نیفقط با ا...ستیهم در کار ن ینیتمک...خوام یهم نم هیمهر...به من يد یحق طالقو م-

 )قبول...باشه:( گفتم نحالیبا ا....بود یشرط معمول هیفقط  ایتو سرش بود  يفکر...دیلرز دلم

******* 

 ارم؟یبراتون ب دیدار لیم يزیخانم جان چ-

که بعد از دو روز افتخار  ییپاگرد پله افتاد، جا يو رو دیچرخ يکار يملک ، نگاهم از دفتر دستکها يصدا با

 .کرد یرو تجربه م وایه ییخاك پا
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با  چوقتیکرده بود اما ه یزندگ میچند سال تو خونه پدر نکهیبا ا. بود میتازه عروس زندگ يلِ سر و روقف نگاهم

که با دو تا بند گره  دیبلوز شل و ول سف هیهمراه با  یمشک دیساق خال خال سف هی. بودمش دهیند پیت نیا

 یشونیپ کهیطور. محکم بسته بود پشتلخت و خوشرنگش هم از  يموها.بود زونیخورده از سر شونه هاش آو

 .ومدیبه چشم م شتریچشماش ب يبلندش و سرد

 .کرد ریمو غافلگ رهی، نگاه خ نگاهش

 ...رونیبرم ب دیبا..دارم دیخر-

 .با عجله دو سه تا پله به عقب برگشت. جام بلند شدم و به سمتش رفتم از

 حاضر شم رمیم-

 .کوتاه مچ دستشو گرفتم زیخ هی با

 حالت بهتره؟ -

 ...معلومه که بهترم-

 .کرد دستش را رها کنه یم یسع

 م؟یبر يخوا یکجا م-

 بخرم لیوسا يسر هی دیبا...دیخوام برم خر ی، فقط م یپرس یخوام برم که نظرمو م یماه عسل نم-

 میوارد زمستون شد گهید.لباس گرم بپوش -

نکردم و به ملک که هنوز منتظر جوابش به  یش توجهبه تالش.کرد که مچ دستشو آزاد کنه یداشت تقال م هنوز

گفت و وارد  یچشم) منتظرمون نباش...میرونیما شام ب...ملک خانوم:( شده بود ، رو کردم و گفتم رهیما خ

 ....آشپزخونه شد

 دستمو ول کن-

 )ست؟یسردت ن:( چرخوندم و گفتم فشیتن و بدن ظر يرو نگاهمو

من بچه :( ، گفت رفتیبا عجله به سمت باال م کهیخودشو رها کرد و در حال عیشل کردم و سر دستشو

 )شهیسردم نم...سرمام

داغ  کیبرش ک...آره..تو فصل سرما بود..تولد براش درست کرده بود کیچند بار مادرش ک...گفت یراست م آره

 دیذهنم چرخ..متولد تابستونه؟کردم  یفکر م شهیپس چرا من هم...فرستاد تو اتاقم یداغ که م يفنجون چا هیبا 

مرور سه باره ...متولد تابستون بود داستانش يوایآره ه...واشیداستان ه وا،یه يدست نوشته ها يرو..و ثابت شد
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از شباهت اون  دمیترس یم بیروزا عج نیا...دیبازم دلم لرز..را ملکه ذهنم کرده بود اتشیاون رمان ناتموم ، جزئ

سرمو تکون دادم تا مثل کارتونها ابر ...و اون داستان یزندگ نیرفتن ا شیپ يوازاز م..یزندگ نیداستان و ا

 .شه یافکارم متالش

 آقا؟-

 .دمیملک به سمتش چرخ يصدا با

 د؟یکن یدرو باز نم-

 )مگه زنگ زدن؟!! درو؟؟:( کردم و گفتم میشلوار گرمکن راحت بیج يتو دستمو

 باز شد؟..بله هستند....شما؟...بله؟.....کنم یخودم باز م..بله-

 ه؟یدست اشاره کردم ک با

 کنن تیزیخانومو و وایاومدند ه یدکتر راسخ-

سفت و سخت شد که ملک با  نقدریدونست؟؟ نگاهم و چهره م ا یرو از کجا م نجایآدرس ا اشاری....شدم خشک

 )کردم؟ یدرو باز م..د..دینبا..نَ:( من و من گفت

 ...یرو ک نجایآدرس ا-

 ...دنیرو پرس نجایا قیصبحونشون را بردم اتاقشون ازم آدرس دق یوقت...فکر کنم خود خانوم آدرس دادند-

 نیتا قامتش از ب دیطول کش يا قهیچند دق. رفتم يهم فشار دادم و به سمت در ورود يحرص چشمهامو رو با

 .شد دایباغچه پ ونیراه سنگفرش م کهیبار

 دیموقع روز خونه باش نیکردم ا یفکر نم! به به جناب دکتر-

 ...انتخاب کنه تا طرفو بچزونه یدونست چه کلمات یو حرص درآر بود م ركیز ياون روانشناسها از

 مزاحمتون هستم برم؟-

 ییوپاداشتم روشن مآبانه و ار...کردم تشیاز مقابل در کنار رفتم و با اشاره دست به داخل هدا. زد  يشخندین

 .نییپا زمیخواست فکشو بر یکردم و گرنه که دلم م یرفتار م

 کجاست؟ وایه-

 ...تو اتاقشه-

 تونم برم به اتاقش؟ یم-

 ؟؟ینیزم بینوشته س میشونیرو پ-
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 نه؟ ایبرگرده  يعاد یزنت به زندگ يخوا یم-

 !! بود  ركیز...رو خوب اومد نجایا

 م؟یخودش گفته ازدواج کرد-

 داره؟ یاشکال...نجارویهم خبر ازدواجتونو گفت هم آدرس ا...آره صبح بهش زنگ زدم -

پشت در  یوقت...) تا صداش کنم نیبش:( رفتم ، گفتم یبه سمت پله ها م کهیازش گرفتم و در حال نگاهمو

 .گردنم شل بشن يبرآمده رو يرگها نیتا ا دمیکش قیچند بار نفس بلند و عم ستادمیاتاقش ا

 .را باز کردم و داخل شدم در

 !توو يایبعد ب يریاجازه بگ دیبا یحتما درو قفل کنم تا بفهم دیبا-

 .تختش نشسته بود  لبه

 ؟؟يتو که هنوز حاضر نشد-

 تا حاضر شم رونیبرو ب-

 ...منتظرته نییپا اشاری..يمهمون ناخونده دار هیعجله کن -

شکافت و با  لهیاون مردك نداره اما ناگهان پ دنیه دب يمطمئن شدم عالقه ا کهیتفاوت بود طور یب نگاهش

 .بودم ، اومد ستادهیکه من ا ییجا یعنیذوق به سمت در 

 ...گهیوقت د هی يباشه برا دمیخر..میپس مهمون دار-

 بلند شد ادشیگرفتم و چنان فشار دادم که فر شویگندم يبازو ظیاز کنارم رد بشه که با غ خواست

و اون ساق  کریدر و پ یبلوز گل و گشاد و ب نیسر و وضع؟؟ با ا نیبا ا.. گه؟؟یوقت د هی يباشه برا دتیکه خر-

 استقبال مهمون ناخونده ت؟؟؟ يبر يخوا یبدن نما م

 داره؟ یچه اشکال-

نه از حضور ...خوانا بود نیغمگ يها لهیاون ت. براقش زل زدم يقهوه ا يو به چشمها دمشیطرف خودم کش به

 .امروز بود يباز ،یمصنوع اقیاشت نیپس ا....نه از حضور من مهمونش خوشحال بود

 :دمیحرص غر با

 یخرمگس معرکه م شیهم پ قهیدو دق...رونیب میر یشامو م يهم که بگذر دتیاز خر...عوض کن لباساتو

 ....مینیش

 .بازوش مونده بود يرد انگشتام رو. ول کردم بازوشو
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 سرده رونیلباس گرم بپوش ب..لباساتو عوض کن ؟یهست یمعطل چ-

 رونیبرو ب-

هست  يرفته؟ دو سه روز ادتی:( دادم و خونسرد گفتم هیتوجه به حرفش ، لبه تخت نشستم و به دستهام تک یب

 )يزنم شد

 يابر...دمیترس...رد و بدل شده بود وایفاتح و ه نیبود که ب یالوگید قایجمله دق نیا..به خودم اومدم ناگهان

تخت کنده شدم و  يهنوز جواب نداده بود که به سرعت از رو.....ترسوند یداستان نا تمومش منو م....بار نیچندم

و  يبافت سورمه ا...نیدو تا شلوار ج..پالتو هیو  يابافت سورمه  هی...اونجا نبود يادیز زیچ.به سمت کمدش رفتم

 برداشتم و به سمتش گرفتم شویخی نیشلوار ج

 ...عجله کن...بپوش ایب-

 ریتا ز شیهمون دوبنده خوش دوختش تن کرد بلند يرا رو يسورمه ا زیو با حرص بافت ر دیدستم کش از

 يداشت به سمت در با قدمها...همون ساقش پا کرد يهم رو یخیشلوار ...المصب چسبون بود...رونش بود

 .پرت کردم شو به سمت دمیکش رونیکمدش ب ياز البال دشویرفت که با حرص شال سف یم شیکوبنده ، پ

 !!يبود دیمسائل مق نیبه ا یلیتو قبال خ...نهیبب یدوست ندارم موهاتو کس...سرت کن-

 ادته؟اونی...بهت گفته بودم...قبال مرده يوایه....قبال ، قبال بوده:( سرش انداخت و گفت يشل و ول رو شالو

نشسته  اشاری يروبرو.بعد کنارش بودم هیده ثان. و با عجله از در خارج شد...) عادت کن وایه نیبه ا...مرده وایه

 یشاد نشون بده ول اشاری دنیبخصوص با حضور من اصرار داشت خودشو از د...کرد لبخند بزنه یم یبود و سع

 .رو بود ركیمن و اون روانشناس ز يدستش برا.نابلد بود

 ؟يایتو هم ب شهیم.. رونیب میقراره شام بر -

 .دیدرجه خونم به نقطه جوش رس هیصدم ثان کیعرض  در

 .زد يو لبخند قهرمانانه ا دیسمتم چرخ به

 ازت بپرسم یحال هیکار دارم اومدم فقط  یمن کل...جون واینه ه-

 ....شد فیح-

خدمت  جفت گوشها در نیا يدار اجیکه به درد و دل احت ي، هر وقت فکر کرد يرو که دار کینیآدرس کل-

 شماست

 ؟ینگران من باش يخوا یم یتا ک-
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 .ناخوداگاه به سمت من نگاه کرد اشاریبود که  زیدار و ت هیآنقدر کنا یسادگ نیبه ا جمله

 .ستمیبا وجود دکتر سهند اصال نگرانت ن-

 .ستیاونقدرها هم نچسب ن اشاریباعث شد فکر کنم  وایجواب دندون شکن به ه نیا

 .دیبه برنامه هاتون برس دیخب بهتره من رفع زحمت کنم و مزاحمتون نشم شما هم بر-

 !!!ینیمرد نازن عجب

تنومند و خشک شده  يتنه ها. بدرقه همراهش شدم ينداشتم ، برا تشیبه رعا یلیرسم ادب که چندان تما به

 !ناسروانش نیپا، دلچسب بودند اما نه کنار ا ریز نیآتش يزمستون زده و برگها

 یگونه ش فاصله م ماریناخوداگاه داره از وسواس ب ایخوداگاه  وایرسه ه یبه نظر م...شهیداره بهتر م طیشرا-

در واقع داره با کمک دو نوع ...داد یانجام نم چوقتیکه ه يزیقدم شد چ شیدست دادن با من پ يبرا...رهیگ

 یبه درد م يتا اندازه ا یول ستندیخوب ن ها سمیمکان نیالبته ا...ذاره ی، مشکالتشو پشت سر م یدفاع سمیمکان

 یعنی نهایا...دست دادنش نیپوشش هم نیهم..کنه یانکار م شویمتوجه شدم که داره خود قبل نکهیاول ا...خورند

 یاستفاده م ییجابجا سمیداره از مکان نکهیدوم ا..مشکالتش مربوط به خودش بوده شتریکنه ب یفکر م نکهیا

 یم یسر تو تالف زویرسه داره همه چ ینم شیزورش به اتفاقات گذشته زندگ یعنیبگم  انهیتر و عام واضح...کنه

جور  هیهمه ...حسادت تو کیتحر..شیمصنوع يرفتارش و شاد...من به شام  يجا یها و دعوت ب هیکنا....کنه

 ...خاطرات تلخشه یواپس ران

 :مقابلم قرار گرفت.ستادیا

کشونده  نجایتو رو به ا تتیو اگر تنها حس مسئول یصبور باش دیبا ياگه واقعا بهش عالقه مند...کارت سخته-

 .خداحافظ. ستیبه بدرقه ن يازین. رمیخودم م....آورد یبهتره روشنت کنم که کم خواه

 .کرد یرام تازه مرا ب یجِرق جرقش حس زندگ يصدا. پامو با نوك پا فشار دادم ریز يتکون دادم و برگها يسر

 ..اوشمیمن همون س..کنم یروبرات م-

********** 

 به نظرت اون مانتو قرمزه قشنگه؟-

 .مغازه نگاه کردم نیتریتعجب به و با

 همون که کال دو وجبه ، جلوشم دکمه نداره؟-

 پرُوش کنم میبر ایب-
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 وا؟یه-

 .نکرد و وارد مغازه شد یتوجه

 ....انکار؟ ؟یانبود؟ واپس ر یگفت؟ چ یم یچ اشاری

 کهیتنهاست ، در حال وایه نکهیفروشنده جوون متوجه حضور من نشد و به گمان ا. داخل مغازه رفتم دنبالش

 یاوک نمیبب امیندا بده ب هی يدیپوش:( گفت یداد تا داخل اتاق پرو بره ، با لحن دخترکش یمانتو را به دستش م

 )بدم گهید زیسا هی ایهست 

 شد یاوک-

 . به خون نشسته من يچشمها نیدرست ع. چشماش گشاد شد. دیتعجب به سمتم چرخ با

 د؟یفرمود..فر..یچ..چ-

هراسون به سمتم  وایبزنه ه یحرف نکهیقبل از ا. واریبه د دمشیقدم بلند دستم دور گردنش حلقه شد و کوب هی با

 .دیپر

 شده؟ یچ ؟یکن یم کاریچ يوا..يوا-

 ..از مغازه رونیبرو ب-

 ...آخه-

 ......برو-

 یهمه مثل خودت ب يفکر کرد:(دمیفاصله کنار گوشش ، غر نیتر کیانگشتامو تنگ تر کردم و از نزد حلقه

 )؟؟؟یکن یزن مردمو اوک زیو سا یبزن دید يکه تو بر!!! صاحابن

 ..غ..غ-

 بنال-

 کردم..غلط ك-

 ...گردنت ولش کن فتهیخونش م رهیم یتورو خدا االن م اوشیس-

جوونک را از ...بود دهیترس وایه...بازوم نشسته بود نگاه کردم يکه رو یلرزون يو به دستا دمیکش یقیعم نفس

 ..جدا کردم و به داخل اتاق پرو پرت کردم وارید

 .... کثافت-

 میاشاره کردم که بر وایرو به ه و
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 .کرد ینگاه نم يمغازه ا چیانداخته بود و به ه نییاما سرشو پا میتا مغازه رو پشت سر گذاشت چند

 هست؟ یمشکل-

.... 

 شده؟ یچ-

 ...گهیوقت د هی يباشه برا دامیخر یباق میبرگرد گهیبهتره د-

 .میو برگرد میبخور يزیچ هی میباشه منم خسته شدم بر-

********** 

 رم خونه شون یم...برن یم یسمونیمهسا س يفردا شب برا-

 .نخورده بود يزیچ یبود ول ختهیقشنگ ظرف شامشو بهم ر نیزایفقط د. با غذاش سرگرم کرده بود خودشو

 ؟يبر يخوا یم یچه ساعت...خوبه یلیخ-

 ...يعصر-

 برات بذارم؟ نویماش ایبرسونمت  يخوا یم-

 رمیگ یآژانس م هی...کدوم چیه-

 رسونمتیخودم م...فرض کن من راننده آژانسم-

 ....فرض محال ، غلطه-

 ...تا فردا حاال....شامتو بخور -

 شرکت و کارمو شروع کنم؟ امیقراره ب یک-

 .دیپر یشاخه به اون شاخه م نیمقدمه از ا یبود که ب یچ شیدونم حرف اصل ینم

رو  یهمون حرف ؟یبگ يخوا یم یبهم بگو چ ینیتو هم راست و حس...هستم یکه من آدم رک یدون یم وایه-

 یبگ هگیساعت د هیبزن که قراره 

چونه ش قالب کرد وبا نگاه سردش به چشمام زل زد و  ریبشقابش گذاشت و دستاشو ز يچنگالش را رو قاشق

تو اون شرکت کار کنم بهم بگو که زودتر دنبال کار بگردم و اگه  ياگه قصد ندار....دارم اجیبه حقوقم احت:( گفت

بذارم  ویکه مهرم کرد يا همون چهارده تا سکه اخواد زنت کار کنه بازم بهم بگو ت یدلت نم گهید یکن یفکر م

 ...)تو دستم باشه فعال يپولو پله ا هیاجرا تا 
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حرفاش پر از فاصله و ..روبروم بود  بهیغر هیانگار ...شده بودم رهیسرد و براق خ يها لهیسکوت به اون ت در

 .بود يدور

مهم ...يخوام خودت قبول نکرد ینم هیمنکه گفتم اصال مهر..ستیمهم ن ياگه همون چهارده تا هم ندار-

که تو منزل  ییکارها نیاز ا...میشه هم اوضاع مال نیباشم که هم نظر شوهرم تام يکار هیبه فکر  دیبا ستین

 چطوره؟..درست کردن ییمثل جعبه کادو..شهیانجام م

،  یخفگ يا هیحس چند ثانو بعد از  یقرمز شدم و با چند سرفه متوال...تو گلوم دیکه تو دهنم بود ، پر يا لقمه

کمک به من  يبرا یتالش نیروبروم نگاه کنم که کوچکتر بهیو تونستم به زن غر....برگشتم يعاد تیبه وضع

 ...تر اقشده بود و چشماش نمناك و بر دیاما رنگش مثل گچ سف....نکرده بود

 کجاست؟ نجایا ییِدستشو-

 ....رفت ییو با عجله به سمت دستشو دیگاهشو ازم دزدن...بلند شد. سالن اشاره کردم گهیدست به طرف د با

کم کم باور  دیبا رشیاخ يبا رفتارها...به پنجره کنارم زل زدم نهیدست به س...خوردن نداشتم يبرا یلیم گهید

 !مرده میقد يوایکردم که ه یم

 ...خونه میبرگرد..کنه  یسرم درد م-

شناختمش  یم نقدریا. رفت یبالفاصله روشو برگردوند و به سمت در خروج. بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

 ....کرده هیگر دمینظر به چشمهاشم فهم هیکه با همون 

 .، نگاهم به سمت کمربندش رفت شهیزدم و به عادت هم استارت

 ...ببند -

 .داشته باشم يفتم که زبون بهترگر یم ادیداشتم نرم نرم ...نبود ادامه ش را بگم اجیاحت

 .کمربند را بست یحرف چیه یب

مال توئه حق  ارمیکه من در م یهر پول یباش ینداره نگران مسائل مال یلیاصال دل ،ی، تو زن من وایه نیبب-

 ...توئه

من حکم صدقه رو  ينفقه گرفتن ندارم چون برا يهم برا یکنم پس حق نیکه از شوهرم تمک ستمین یمن زن-

 !داره

 :داد زدم..نداشتمو پر کرده بود تیظرف شیو سرد یتلخ نیا..آوردم جوش
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حاال مخالف هر نوع کار  نینداشتم ، از هم یبا کار کردنت مشکل شیپ هیچون اگه تا دو ثان!! کن نیپس تمک-

 فهم شد؟ ریش...چه تو خونه رونیکردنت هستم چه ب

چند روزه اش و بر خالف انتظارم ، سکوت کرده بود و سرش را به سمت  نیخ اتند و تل يها یخالف سخنران بر

 .برگردونده بود شهیش

تو :( داشبورد روبروش انداختم و با همون لحن تندم گفتم يو رو دمیکش رونیکارت ب هیمدارکم  فیداخل ک از

 نیهر ماهم به هم...مال خودت...حسابم کار ندارم، دست تو باشه نیبا ا ادیز....مقدار پول هست هیکارت  نیا

 )زمیر یحساب ، نفقه تو م

 .عمد محکمتر و کشدارتر ادا کردم ينفقه را از رو کلمه

 ....من صدقه -

باهات حساب  يجور هیغصه نخور :( آروم تر و محکمتر، گفتم یحرفشو ادامه بده و با همون حرص، ول نگذاشتم

و با وحشت  دیبه سمتم چرخ عیچنان سر. حرفمو گرفت هیانگار کنا....) نفقه ت نه صدقه يپا يکنم که بذار یم

 .، بازم جا خوردم یعکس العمل نینگاهم کرد که با وجود انتظار همچ

 !رشیز یبزن يحق ندار ادته؟ی!! یلعنت یِقبل از اون عقد خاموش و خال..میگذاشت يما با هم قرار-

 )؟یگذاشت یرا به چه حساب میکه امروز کرد ییدایخرت و پرتا و خر نیپس ا:( توجه به حرفش گفتم یب

 نقدریدم هنوز ا یخونه نقدا تمام پولتو م میمردم حفظ بشه، برس يتا مثال مرد بودنت جلو یگذاشتم تو خرج کن-

 تو نباشم نید ریدو قلم جنس ز نیپول هست که واسه ا فمیک يتو

 نیآفر-

 .تکرار کرد و به قرارمون اشاره کرد شویحوصله دوباره جمله قبل یب

 ...بهتره یلیخ یبدون یاول زندگ نیهم ستمین یمن آدم خوش قول-

اما . و هر آن منتظر خروش زبونش بودم دیکش ینگاهش داشت زبانه م...نگاهم کرد  رهیخ رهیکرد و خ سکوت

تو خوابم منو  یکه حت شمیزم بشه چنان گم و گور مال:( فک منقبض شده ش ، گفت نیفقط از ب دینخروش

 )ینینب

 ؟؟ .نهیهم يکه بلد يدیتنها تهد-

 ....صدا یب یعنی..سکوت یعنی...و چشمهاشو بست دیچرخ شهیسمت ش به

****** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٥٢٨ 

 ؟يچرا هنوز حاضر نشد-

رنگ  یشمیکاناپه پهن  يخورد و خواست از حالت دراز کش رو یواقعا متوجه حضور من نشده بود ، تکون انگار

:( داد و گفت فیبه اون تن ظر یکش و قوس. شد مونیپش هی، بلند شه اما در چند صدم ثان يد یمقابل ال س

 ياما به رو.  نمیکنارش بش دارممتوجه شد قصد ) خونه؟ يایزود م نقدریا شهیحاضر باشم؟ هم دیبا یچ يبرا

 .کنار با چشم و ابرو اشاره کردم که بکشه. اوردیخودش ن

 .نگاهم کرد یچشم ریاخم صاف نشست و ز با

 ؟يجوابمو نداد-

 ....شتریخوام ب یکم کنم م مویدارم ساعت کار میتصم..آره-

 بودم؟ یحاضر م دیبا یچ يبرا-

 ...دوستت یسمونیس يقرار بود بر ستین ادتی-

 یسمونیمهسا بچه ش کجا بود که بخواد س....آهان:(گفت دهیبهم تن ينداشت ، با همون ابروها ادیواقعا به  انگار

 ....)که دو سه روز بعدش سقط شد دیاسترس کش شیقبل از عروس نقدریا!....رهیبگ

،  شیو شلوارك کوتاه ل ییمویشرت چسبون ل یبودم و داشتم به دختر روبروم که با اون ت دهیباال پر ابروهام

 . کردم یبانمک شده بود نگاه م یلیخ

 ؟یروغ گفتد-

 .تفاوت شونه هاشو باال انداخت یب

 ...داره يدروغ گفتن چه مزه ا نمیخواست بب یدلم م...آره-

 :اضافه کرد یو با لحن خاص ختیر شیشونیپ يسمت رو کیلخت و بلندش از  يکج کرد ، موها گردنشو

 ؟يناراحت شد-

بود که خودش متوجه نبود  نیا بیو عجکرد  یم رمیمدام داشت غافلگ.گرفتم و از کنارش بلند شدم يبلند دم

 !چسبه یاصال بهش نم شیانتخاب یِنقش تصنع

 !يگرد یم یلخت و پت نطوریکه ا ستیخونه گرم ن-

تب خواستن  ایکرد  یم ضیگشتنش اونو مر یدل من به حضور متفاوتش گرم نبود؟لخت و پت ایگرم نبود  خونه

 کرد؟ یم شتریمنو ب

 ....آقا....آقا-
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 .سمت ملک برگشتم به

 !ملک خانوم دیخسته نباش-

 .انگار با بزرگ شدنم اونم بزرگ شده بود یکردم ول یصداش م یقبال ملک ِ خال ادمهی

 پسرم بشم يفدا-

 .کرد یپسرم خطابم م ينطوریبار بود که ا نیاول. کردم تعجب

 شده ملک خانوم؟ يزیچ-

معنا که به سمتش  نی، رو هوا تکون داد به ا وایدستاش بود ، دور از چشم ه يتو يریگردگ يکه برا یدستمال

زد ، وارد آشپزخونه  یهم لنگ م یکم سیکه حاال به واسطه درد وار نشیسنگ يخودشم با همون قدمها....برم

 ...بگه انهیمخف زیچ هیخواد  یمعلوم بود م. شد

 ستیباز ن ایآشپزخونه شون مثل امروز یمیقد يخونه ها نیخداروشکر ا-

 .منتظر نگاهش کردم نهیدادم و دست به س هیتک خچالی به

 .....آقا امروز-

 شده ملک خانوم؟ یچ-

 .کرد یداشت نگاه هراسون و دست پاچه ملک را سوراخ م زشیت يبا چشمها. بود  وایه يصدا

 ...یچیه..یه-

 انگار؟ هیجلسه خصوص-

 بدم آقا  دامویخر ستیخواستم ل..خوا....نه واال خانوم..نه-

 :و گرفت سمت من دیکش رونیکاعذ ب کهیت هیوسط آشپزخونه  زیم يزیرو م ریبعد با عجله از ز و

 ....دارویخر نیتونم برم و ا یلنگ نم يپا نیبا ا گهیمن د... دییبفرما-

 .دمیحرفش پر ونیم

 گهیکنارت باشه که د یکی دیبا..خبرش کن  یشناس یم ویملک اگه خودت آدم قابل اعتماد یراست...باشه..باشه-

 .....و استراحت ینظارت کن شتریخودتم ب..بهش يکارارو بسپار شتریب

حرف  يخلوت محرمانه مونو بهم زده بود و منو تو خمار نیپاورچ نیپاورچ نکهیاز ا.  دیچرخ وایبه سمت ه سرم

به  یبیعج لیم..شدم يکرد، کفر یبه ما نگاه م احتماال مهم ملک گذاشته بود و هنوزم داشت مثل بازجوها

 .کردن داشتم یتالف
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 ..یبه خانوم برس یسبک تر شده باشه تا بتون یلیکارت خ دیبا میما بچه دار بش نکهیبعد از ا نکهیبخصوص ا-

و  ستادمیا یم شتریخواست ب یدلم م. دیبه وضوح رنگش پر. برق سه فازو از تک تک سلوالش حس کردم عبور

از آشپزخونه  رونیتو ذهنم منو به ب يویکردم اما سنار یفصل دل لرزونشو تا ته تماشا م یموسم رییتغ نیا

 .دمیملک را شن يصدا یول. کرد تیهدا

 د؟یباردار ه؟یخانوم جان مبارکه خبر يوا-

 :وایمحکم و سرد ه يصدا و

 دیزن یحرفو م نیا چرا دیدیما رو د طیشما که شرا ؟يکدوم باردار...دیملک خانوم شلوغ نکن-

 نییپا دیایب طونیانشاال شما هم از خر ش..خواد یخب آقا دلشون بچه م یول..آره..جداتونه؟ يمنظورتون اتاقا..ها-

 ....و

 بسه ملک-

تندش ، تنه  يبا عجله به سمت آشپزخونه برگشتم که با قدمها. رحمانه سرش داد نزده بود یب نقدریا چوقتیه

 .کرد ریاز تنه ش گ تریچند برابر قو يتو دستها...کرد ریبه من زد و خواست از کنارم رد بشه اما گ یمحکم

 مزخرفاتت نیبا ا نمیولم کن بب-

 .... یتو زنم ه؟یمزخرف چ-

 ...نرفته که ادتی میداشت يما با هم قرار-

 .کرد تا دستمو از دور کمرش باز کنه یداشت تقال م هنوز

 ...چوب کهیت هیمن مردم نه -

 نییم معذب شد و نگاهش به پا دارانهیاز نگاه خر کهیو با چشم براندازش کردم طور دمشیعقب تر کش یکم

 .پاش سر خورد

تا ازم  يذار یم شیتن و بدن خوش تراش و خوشرنگو به نما نیو هر روز ا یپوش یرنگ م هیهر روز برام -

 ....خواسته هات باشم يخوام پاسخگو یمنم م...يمگه نه؟ خب، موفق شد یکن يدلبر

حضور ملک پشت ...خواستم آزارش بدم ینم...دمیلرزش نامحسوس لباشو د...چشماش گشاد شد. کرد وحشت

 .باعث شد تا رهاش کنم وایسر ه

با  يدار يا یمن رفتم تو اتاقم هر حرف خصوص:(عجله ازم فاصله گرفت و در همونحال رو به ملک گفت با

 )آقاتون بزن 
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 .به من نگاه کرد يبا دلخور ملک

 شده؟ یچ نمیبب مینیبش ایب-

 خانوم ناراحت شن وایخواستم ه یمن نم-

 ....ملک خانوم ستیمهم ن-

 زمیگرم هم براتونم بر يچا هیتو آشپزخونه  دیایپس ب-

 )رمخوردن، را دوست ندا ییچا ییتنها زیخودتم بر يبرا: (رفتم ، گفتم  یبه سمت آشپزخونه م کهیحال در

 .را مقابلم گذاشت يو فنجون چا نشست

دو ساعت بعد برگشتن به منم .....رونیآژانس گرفتن و رفتن ب هیراستش امروز صبح بعد رفتن شما ، خانوم ..آقا -

 ....بگم رفتن حموم دیفقط گفتن اگه شما تماس گرفت رنینگفتن کجا م

 ن؟یهم-

 ..بودند یآشفته و عصب یلیهم برگشتن خ یآهان وقت...گهیبله د-

 ....ممنونم..باشه-

 ...دمیکله سر کش هیداغو  ییچا و

****** 

 .هوا در اتاقشو باز کردم و داخل شدم یب

 ؟یدر بزن يریگ ینم ادی-

از حضور . گذاشت یتخت م ریرا ز يزیلحظه احساس کردم چ هینشسته بود  نیزم يتختش دو زانو رو کنار

 .بود دهیترس میناگهان

 د؟ینگت پرچرا ر-

 ..کنهیخب آدم سکته م یزن یخلوت آدمو بهم م يایدفعه م هی-

 خواستم بترسونمت یخوام نم یمعذرت م-

 ؟یداشت يکار-

 .گذروند یساعتشو اونجا م شتریب نروزهایکه ا ییجا..کنار پنجره نشست یتک صندل يهمزمان بلند شد و رو و

 )؟يزمستونو دوست دار:( و گفتم ستادمیروبروش ا نهیبه س دست

 .سواله نیا شهیاستفهام نگاهم کرد معلوم بود در حال کنکاش ر با
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 ..يزل زد رونیب یو به باغ خشک و خال يپنجره ا نیمدام کنار ا-

 داره؟ یاز نظر شما اشکال...آهان-

 ....نه-

 خوام تنها باشم یم-

 !نبود؟ تیکاف يعمر تنها بود هی-

من کم  ییحضور تو از تنها:( گرفته گفت یینگاهشو چرخوند و با صدا عیلحظه چشماش نم گرفت اما سر کی

 .که راهشو سد کردم رونیو به سرعت بلند شد و خواست بره ب....) جا بمون نیپس تا صبح هم...کنه ینم

 خوام باهات حرف بزنم یم-

 شنوم یم...خوبه-

 ...من بود؟ يمنتظر حرفها یعنیخوب بود؟ ..نکرد یتبر خالف انتظارم مقاوم. نشست دوباره

 ؟يرفته بود ییامروز جا-

 ....)ملک کارشو خوب بلده:( زد و گفت يپوزخند

 ....نیهم يدونه نگرانتم برا یم-

 ....ستیکارش مهم ن لیدل-

 )بگم کجا؟ دیبا....کار داشتم ییجا...آره :( و گفت دیکش یقیعم نفس

 یبگ دیمعلومه که با-

هنوز  يکه راپورت جزءبه جزء کارامو بهت بگم؟ فکر کرد میکن یم یزندگ زَكیزویتو عهد شاه و يفکر کرد-

  م؟یکن یگلمون چفت م ریدار ز نینگ يو چارقد کوتاهمونو با سوزنها میکن یتنمون م تهیشل

 .ترسوند یچشماش منو م ییپروا یب نینگاه تند و ا نیا...شدم یعصب

 :مستهلک کننده ش ادامه داد يبا خونسرد. و بلندش کردم دمیحرص بازوشو کش گره خورد و با اخمام

 صداست؟ یبازو و کلفت یزورخونه ها و به پهن يزدن تو لیهنوز به م يمرد يفکر کرد-

 ریکب ریام الیسر دایجد:( در کنترل خشمش داشتم گفتم یخفه که سع ییو با صدا دمشیسمت خودم کش به

امن  يواریچهارد نیمن به هم..کار ندارم ییایو جغراف یمحدوده زمان چیمن به ه...رن؟یم یپهلوانان نم ای يدید

 )؟يبود فتهخوب بگو کجا ر يحاال مثل دخترا...به زنم...به تو ...کار دارم میزندگ

 .صداش نشست يبغض گلوش رو نقش
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 .....تیرفته بودم خونه پدر-

 .شل شد دستم

 ....دشویاصال مگه کل ؟یداشت کاریاونجا چ-

 ...اونجا رو دارم دیمعلومه که کل...دارم-

 اونجا؟ یچرا رفت-

 ... یفروش یاونجا را م يملک گفت دار-

.. دمشیکوب دمیشا...رهیمتراژش باالست حاال حاال فروش نم.به دو سه تا بنگاه سپردم یعنی..خوام بفروشم  یم-

 ...هنوز فرصت نکردم یعنی...نکردم نکارویهنوز ا یول

 ....که اونجا دارمو بر دارم ییخرت و پرتا يسر هی،  دنشیدونم کوب یچه م ایخواستم قبل از فروختنش  یم-

 ...خونه نیبرات قبال جمع کردم و اوردم تو هم یداشت یشخص لیلباس و وسا یهر چ-

 ....خودم نه لیوسا-

 مادرت؟ لیوسا-

 .دیچک اشکش

 یول..خواستم  یاونو م..خوند یرو همون نماز م شهیهم...جانماز بود که مامانم خودش دوخته بود هی...آره-

 ...نکردم داشیپ

مادرتو داد  لیبهت گفته بودم که بابام تمام وسا:( که نرم شده بود ، گفتم یاز افسوس تکون دادم و با لحن يسر

 ....)ستیتو اون خونه ن امرزیاز اون خداب یچیه...رونیب

خواستم  یم...لخت و روشنشو نوازش کردم يم گذاشتم و موها نهیسرشو رو س. دیچک گهیقطره درشت د هی

 .گرفتم تا آرامش بدم یآرامش م شتریانگار ب یآرامش بدم ول

 ن؟یفقط هم-

 .سرشو بلند کرد يتند به

 ه؟یمنظورت چ-

 .تعجب کردم شیجبهه گرفتن ناگهان از

 ...برات مزاحمت ینشده بود که؟ کس يا گهید زیچ....خونه یبرگشت یگفت آشفته و عصب یملک م-
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هم تو ذهنت هست؟ چرا  يا گهیاز مزاحمت فاکتور د ریغ: ( آغوشم جدا کرد و با حرص گفت ونیاز م خودشو

 لیباشه نه دل یعصب ایممکنه آشفته  لیدل نیآدم فقط به هم یعنی نه؟یهم یپرس یکه م يزیچ نیاول شهیهم

 !)؟يا گهید

 نیهم یبذار به حساب نگران-

 ...وسط وجود داره نیا یو نه عشق ینه تعلق ینه الفت...من فقط اسما زن توام  ؟ینگران من باش دیبا یچ يبرا-

 نکهیو قبل از ا) رمیخوام دوش بگ یم:( شد ، گفت یبا سرعت وارد م کهیعجله به سمت حمام رفت و در حال با

 .دمیفل کردن درو شنق يبکنم ، داخل شد و صدا یحرکت

 !یلعنت-

 .اومدم رونیاتاق ب از

 .کشوند نیی، منو به سمت پا فونیآ زنگ

 بله؟-

 ؟ییمنزل خانوم صدرا..سالم-

قبلنا منزل را به ..عوض شده بود  زایچ یلیدوره زمونه خ نیگفت انگار تو ا یراست م وایه..دمیکش یقیعم نفس

 کردند ینام مرد خونه خطاب م

 بله شما؟-

 ...دییو بفرما دیلطفا صداشون کن شهیدارند؟ م فیمنزل تشر شونیا-

 :دمیغر کالفه

 عرض کردم شما؟-

 ! فاتح هستم ، فرزام فاتح..کردم خدمتتون یداشتم عرض م-

فرزام ِ ...فرزام فاتح...فرزام...اسم ملکه ذهنم بود نیا...از دستم سر خورد فونیبند انگشتام شل شد و آ بند

وجود داره ؟ و اونم گفته بود  یفرزام فاتح««بود  دهیازش پرس ادمهی..نداره یفته بود وجود خارجکه گ وایه...وایه

پس ...پس اشتباه کرده بودم...خودم گرفته بودم هحرفشو ب نیو من اونروز ا»» تونست وجود داشته باشه یم

 !.....داره

 یقامت...ه سمت در کشوندم و درو باز کردمبا سرعت الك پشت بدنمو ب..زدم تا در باز شه فونویدکمه آ یسخت به

 دایباغچه خشک و عور پ يتر از من ، از البال نیسر سنگ یپیمتناسبتر از من و ت یبلند تر از من ، اندام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٥٣٥ 

بود که بعد از خوندن داستانش ، تصور  یپیت مونه...بود ، بود یم دیهمون که با....فرزام فاتح...همون بود....شد

 .شده بود دهیکش ریآدم وصف و به تصو نیهم ياز رو قایفرزام فاتح دق...کرده بودم

********** 

 به سمتم دراز کرد دستشو

 !سالم مجدد-

 .سه رسوند یاعتماد به نفسم را به منف يلحظه ا ينگاه نافذش ، برا ییرایصداش و گ صالبت

 . دیبا شما رو داشتم و نه شما احتماال بنده را بشناس ییخوام مزاحم شدم ، نه من افتخار آشنا یعذر م-

 .تا خودمو جمع و جور کردم دیطول کش هیدونم چند ثان یکردم نم یزده بودم و نگاهش م زل

 .....بنده دکتر سهند هستم-

 نجایممکنه صاحب اون عمارت را اخانوم نگفتن که  وایه:( گفت یحرفم تموم بشه و با خوشحال نگذاشت

 ...)نمیبب

 یم گرویکردم همد یپس همونطور که فکر م...مالقات داشته وایپس فرزام با ه...شده بود جیگ

 عمارت؟ کدوم عمارت؟...شناسن

 ...شمیمتوجه منظورتون نم-

 م؟یبا هم آشنا ش شتریب دید یاجازه م-

 .مبل نشست نیاول يدعوتش کردم و رو..کنار رفتم تا داخل بشه...ابروم باال رفت يتا هی

 ...دییبفرما-

 یدلم نم....دستهام مشت شد) ندارن؟ فیخانوم تشر وایه:( انداخت و گفت يلبخند موقرانه ش اطراف را نظر با

 .منو به اسم صدا کنه يوایخواست ه

 من متوجه علت حضور شما نشدم؟ -

 ...خانوم وایِه یمیمن از دوستان قد-

مهار کردم تا به سمت باال شتاب  یمشت شده م را به سخت يابروهام گره خورد و دستها...اراده بلند شدم یب

 ...رهینگ

 ...چند لحظه..کنم یرا صدا م ییاالن خانوم صدرا-
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کرد ، با دست اشاره کردم  یرفتم به ملک که از گوشه آشپزخونه نگاهم م یدر همانحال که به سمت باال م و

 .ن ناخونده مون برسهکه به مهمو

از  ریغ ییجا هیاُپنش  يممکنه با اون لباسا نکهیاز فکر ا....تو اتاقش نبود...نبود...هوا درو باز کردم یهربار ب مثل

خواستم درو ببندم و برم دنبالش . گرفت يتند تمیاون مرد ظاهر بشه ، قلبم ر يدفعه جلو هیاتاقش باشه و 

زانوهاشو  يبغلش تا باال ریکه به زور از ز یحوله کوتاه زرشک هیباز شد و با  دفعه در حمام اتاقش هیبگردم که 

 .بلند و لختشو در بر گرفته بود يسرش بود که با زحمت موها يدستش به کاله رو هی. پوشوند ظاهر شد یم

 !رهیخواد دوش بگ یقبل گفت م قهیچند دق نیگرفته بودم؟ هم مریآلزا...رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 .مطمئن باشه شیناگهان فتادنیزد و حوله شو محکمتر چنگ زد تا از ن یفیخف غیمن ج دنید با

 سکته کنم؟؟؟ گهیبار د هی يخوا یم-

از راه  یمیاون ناخونده قد دمیترس یانگار م.درو قفل کردم  اریاخت یب. وارد شدم و در را پشت سرم بستم کامل

 .برسه و سهم منو برداره و ببره

 !ستیلباس تنم ن ینیب ینم رونیاصال برو ب...؟يدرو چرا قفل کرد ؟یکن یم يورنجیچرا ا-

نگاه  ریدست پاچه و معذب ز! شکنمیاگه قفل بشکنه من نم یمطمئن بودم که حت ينطوریا...دادم هیدر تک به

 يبا رنگ پوستش داشت و رو یبود و حاال با هر دو دست حوله خوشرنگش را که تضاد قشنگ ستادهیا نمیسنگ

 یعاص ياون طره ها طنتیسرش ، تاب ش يکاله کوچک رو. انداخته بود ، گرفته بود یحیمل هیگونه هاش سا

 . و سر خورد و افتاد اوردیرا ن

 ؟یکن یم کاریچ نجایگم ا یم-

مون ناخونده خواست فارغ از فکر اون مه یبود که دلم م نیا بیشد و عج یم شتریلحظه به لحظه ب اضطرابش

 .اضطراب نابش را بنوشم نیو حالوت ا نمیمزاحم، سر صبر بش

 ...خورما یاالن سرما م...رونیاصال برو ب...بزن یحرف هی-

قدم به سمت اون منظره بکر و ناشناخته م رفتم که دو سه قدم عقب  هیمنظور  یدر کنده شدم و ب از

 .بود نیریترسش ش..دیلرز ینگاهش م.دیکش

 !يلباستو بپوش تا سرما نخورد عیسر-

خوام  یمنم م:( گفت يشتریعضالت منقبضش شل شد و با جسارت ب. ش رها شد نهیاز بطن س ینفس

 !) رونیب دیببر فیتشر یکنم اگه جنابال نکارویهم
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لبه تخت نشستم و  يرو. دیقدم عقب کش کیفقط . راحت تر شده بود  الشیانگار خ یسمتش رفتم ول به

 )نتتیخواد بب یکه م نهیینفر پا هیحاضر شو  عیاالنم سر....بفهم نویا..وهرتممن ش:( گفتم

 ؟یک-

عجله ..بپوش دهیلباس پوش هی:( گرفتم و ادامه دادم ینفس...) هیمیدوست قد هیگه  یم! مرد هی:( گفتم کالفه

 .کرد ینگاهم م دیبا ترد) کن

 ...باشه هم مرد باشه یمیهم قد شونیکیمن دوستم کجا بود که حاال  ؟یکن یم یمرد؟ شوخ-

 )فقط حاضر شو..حرف نزن..حاضر شو وایه:( داد زدم ناخوداگاه

 یدر کمدو باز کرد و پشت در پناه گرفت و با همون سرعت. بده ، به سمت کمد لباساش رفت یجواب نکهیا بدون

 نیلحظه ا نیو هموجود نداشت و ت یمهمون نیخواست همچ یچقدر دلم م..دیکه انتظار داشتم لباس پوش

 ...شهیتا ابد تا هم...کردم یگل انداخته ، مال خودم م يبکر روبرومو با همون گونه ها يتابلو

 ..درو باز کن-

 ! دیشال سف هیو  یبلند آب کیتون هی...بود ستادهیدر ا کنار

 ؟يدیپوش هیاون چ-

 خودش نگاه کرد به

 ؟یچ-

 !چسبونه یلیخ! شلوار عوض کن هیساقتو با -

روان من و روح خودش  بیتخر يبرا يادیز لیروزها م نیا یپسنده ول ینم یپیت نیدونستم خودشم ا یم

 .داشت

 .دیهمون ساق پوش يبرداشت و رو شویکرد و از داخل کمد، شلوار کتان سورمه ا یپوف

به  فشویظر يپا شیاز ب شیرنگ که ب یاسیالك خورده  ينگاه کردم و اون ناخونا شیسورمه ا يصندلها به

 .گذاشت یم شینما

 جورابم پات کن هی-

 هم بکشم رو سرم؟ یگون هی يخوا یم-

 !اشکال نداره ، بکش ستیاگه سختت ن-

 .و پاش کرد دیکش رونیدراورش ب يکشو ياز البال ینخ دیجوراب سف هیحرص  با
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 ...میبر-

و تموم اون  وایتو ذهنم تموم داستان ه!!..دو نفر نیا ییارویاز رو...داشتم یاضطراب وحشتناک...باز کردم درو

بودن و من احمق ساده  یواقع یانگار همگ...، جون گرفته و زنده شده بودند وایفاتح و ه يرابطه و حرفها

بهم  وایوجود داشت ، محال بود ه يا رابطهاگه ...محال بود ...امکان نداشت نیا یول...بودم دهینفهم چوقتیه

درخشان .. داریپا...موند یطال م شهیرو داشت که هم یناب يبرام حکم طال وایوفا و صداقت ه...محال بود..نگه 

 ...و استوار

 د؟؟یکن یم کاریچ نجایشما ا-

نا آرومم را آروم  ة،درونِ ولوله زد یبود ، که مثل آب یاز هر حس مثبت یسرد ، متعجب و خال نقدریا وایه لحن

 .کرد

 جان؟ وایه یخوب-

مهندس :( گفت يبالفاصله با لحن تذکر دهنده ا وایبهش بدم که ه یخواستم جواب محکم.گرد شد چشمام

 )د؟یرو از کجا آورد نجایآدرس ا د؟یکن یم کاریچ نجایعرض کردم ا!...همسرم دکتر سهند شونمیا! ییصدرا

ها و بارها از تک شد و بار ی، اکو م یموجود خواستن نیا نیمحکم و غرور آفر يبود و صدا یخونه خال کاش

 .کرد یم هیاعتماد و غرور تو وجودم تخل لویک لویشد و ک یتک سلولهام رد م

به خانوما اعتماد  ادیمن راستش ز یول یکن یکه خبرم م یشما به من گفت میدید گرویامروز که همد...خب-

 ...دنبالت اومدم نجایبود که تا ا نیا..ندارم

 .تر از دست مشت شده م بود يتو ذهنم قو ياما سواال رونیو پرتش کنم ب رمیشو بگ قهیخواست  یم دلم

 جناب فاتح؟ هیچ انیجر-

اومده  دیفروش گذاشت يکه برا یملک دنید يرستگار برا يآقا یمن از طرف بنگاه ملک ز،یدکتر سهند عز-

خانوم  نیا میدیدفعه د هیکه  میداشتنو و داخل شد دیکل..مورد اعتماد شمان یلیرستگار خ يظاهرا اقا...بودم

 .......اونجان

ناجور  ياگه تو اون عمارت درندشت دست ادما...نگاهمو خوند ...انداختم وایبه ه يزینگاه ت...جوش اومد خونم

 خبر از من رفته بود؟ یچرا ب!! افتاد یم

جون زود منو  وایه یول..شدن واسه خودشون یبزرگ شدن و خانوم یلینشناختم چون ماشاال خ شونویمن اول ا-

 ..شناخت
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 .دیچرخ واینگاهم به سمت ه دوباره

 يجون گفتن از آشناها وایه یکه وقت رمیخواستم از جناب رستگار شماره تونو بگ یو م دمیمن خونه را پسند-

قرار ..رمیخوب بگ فیتخف هیازتون  ياستفاده کنم و حضور ییآشنا نیدادم از ا حیخونه هستند ترج نیصاحب ا

 ...که خودم دنبالشون اومدم... نمیشد تا فردا به من خبر بدن که کجا شمارو بب

 یاگه الزم شد خودم باهاتون تماس م ای، ثان دیکرد بیکه همسر بنده را تعق دیکرد ییکار نابجا یلیاوال که خ-

 ...دیشماره تون را برام بذار...به عهده گرفت نکارویا لمیوک دمیشا...رمیگ

رفت  وایزد و به سمت ه يو لبخند....) جان دارند وایشماره منو ه:( که انتظار داشتم بلند شد و گفت ورهمونط

و  دیمونده از خاطره نحس مهران ، چنان به عقب پر ادگاریدستشو دراز کنه ،به رسم تحفه  نکهیقبل از ا یول

 .فاتح متعجب موند يپشت من پناه گرفت که چشمها

 ...نداشتم فقط خواس يمنظور-

بازم خدا رو شکر . و بازوهامو دور شونه هاش حلقه کردم و اونو به خودم چسبوندم دمیرو جلو کش وایدستم ه با

 .که تو ناخوداگاهش هنوز ، پناهش بودم

 ...ریعصر به خ-

 ....دست بدم به رفتنش نگاه کردم نکهیبدون ا و

********* 

اتاقش  يقد نهیآ يروبرو. شد مونیوارد اتاقش شدم اما پش ییهویچرا بازم تا اعتراض کنه که  دیسمتم چرخ به

 .کرد یشال چپونده بود ، شونه م ریز یکه هول هولک سشویخ ينشسته بود و موها

 ؟یبه من نگفت يزیچرا راجع به فاتح چ-

 )فرصت نشد:( نگاهم کنه ، گفت نکهیا بدون

 يوایاز شوك تنها بودن ه ایبودن فاتح بود ؟  یاز شوك واقع...بودم یرا بفهمم کالفه و عصب لشیدل نکهیا بدون

اون  یاز حضور ناگهان وایتو اون عمارت درندشت؟تصور ترس و وحشت ه بهیروزها با دو تا مرد غر نیا زیمرد گر

حجم بزرگ از آرامش  هی...خواست یدلم قرار م.. دمیفهم ینم...خبر از من رفتنش؟ داشتن شماره فاتح؟ یدوتا؟ ب

تفاوت  یکنه خودشو ب یم یکه سع يتو نگاه هراسون و مضطرب دختر..اتاقه نیمرهم تو هم نیدونستم ا یو م

 .نشون بده

 زنم به من نگاه کن یباهات حرف م یوقت -
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ن ، روش يقهوه ا شمیاون ابر ونیهمونطور که م...ارهیخودش ن يکرد به رو یاما سع. دادم ، تنشو لرزوند يصدا

 .دیبه سمتم چرخ يبه کند دیکش یشونه م

 ! ستین یفرزام فاتح واقع یتو که گفت-

 ستین یواقع-

 شد؟ داشیاز کجا پ اروی نیا یپس لعنت-

 داره؟ یتیچه اهم-

 به من درست جواب بده-

 .ستادیپرت کرد و ا یتو دستش را به سمت برس

  ؟يبشنو يخوا یم یچ-

 !کن فیو مو به مو برام تعر نیبش د؟یشناسیم گرویاز کجا همد-

 ...کنم فیفرض کن دلم نخواست تعر-

 کرد؟ یم فیتعر دینبا چرا

به خاطر  یعنی!یدونست که تو متاهل ینم یعنی،  ییزد گفت منزل خانوم صدرا فونویآ یوقت:( تر گفتم نرم

 ،یمن يآشنا يچون تو بهش گفته بود... نکرده بود ، به خاطر خودت اومده بود بیمالقات من تو رو تعق

 ...)چرا؟ ،یهمسر من یبگ ينخواسته بود

 ...دونم ینم-

 :بلند شد ادمیفر دوباره

 شمیجان به ر وایجان ه وایکرده اومده خونه من ، ه بتیتعق شیشناسیخوب م یلیکه اتفاقا خ بهیمرد غر هی-

 یاز کجا م یگ یاصال چرا بهم نم ؟يشماره اونو از کجا دار یلعنت...گرفته یبسته ، اونوقت زنم الل مون

کم جا  هیفقط فقط ....مشخصات نبا همو يداستانت ازش گفته بود يکه تو هیاون مرد همون وایه....شیشناس

 ....افتاده تر

 :کرد بغض

 نه؟  ینوبت اونه که منو بهش بفروش! قبال مهران ،حاال فاتح-

 ...ه؟یمم که اون کخوام بفه یم ؟فقطیکن یفکر م ينجوریچرا ا....اصال..نه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  – وایه

wWw.98iA.Com ٥٤١ 

من ....یکن یتا کجا چشم بسته قبولم م ؟ياعتماد دار يکه عقدش کرد یخوام بدونم تا کجا به زن یمنم م-

 ....وجود نداشت یول....انکار نکردم..تونست وجود داشته باشه یفرزام فاتح م...قبال هم گفتم

 :گرفته ادامه داد يبغضشو قورت داد با صدا. دیچک اشکش

تونم  یکنم که همسرتم که م ی، منم باور م یچشم بسته منو ، وفامو و تعهدمو باور کن یتونست هر وقت-

 ...رونیحاال برو ب....و بدون ترس از قضاوت ، به همسرم بگم نانیناگفته هامو با اطم

 ....گفت که حق با اونه یمردانه ام ، تمام وجودم م رتیاما بدون در نظر گرفتن غ..نداشتم  انتظارشو

 ....من بهت اعتماد دارم-

 ....رونیبرو ب یپرس و جو کن نکهیواقعا؟ پس بدون ا-

 ...من...من مردم وایه-

 یده هر جور دلت خواست فکر کن یمردونه تونه که بهت اجازه م رتیرگ غ نیا...؟يدار رتی؟غیچ-

 .تونستم منظورمو بفهمونم یچرا نم دمیکش یقیعم نفس

 ...کرده و بیزنمو تا خونه تعق بهیرد غرم هی-

من ...رونیحاال برو ب..داشته باشه مانیشم که به من ا یم یزن کس یمن تنها وقت! به من نگو زنم زنم نقدریا-

 ...نکردم که بخوام براش بازخواست بشم ییخطا

 نیخوام بدونم هم یکنم فقط م یمن بازخواست نم-

 .......گهیچند روز د دیکنم شا یم فیبعدا برات تعر..کنه یسرم درد م-

 دیگفت با یراست م دیشا...حاصل بود یذهن کوفته م ، خسته تر از جرو بحث ب....هم فشار دادم يرو چشمهامو

 .دارم مانیبه صداقتش ا ینداره وقت یحرفاش ضرورت دنیکردم که شن یبه اون و قبل از اون، به خودم ثابت م

ارزش نداره که باعث سردرد و  نقدریا یموضوع چیه..میکن یبعدا صحبت م:( باز کردم و قبل از رفتن گفتم درو

 یمیقد يآشنا هیبا  یفرصت طلب جنتلمنه که اتفاق هیشده ، از چشم من  دایفاتح از هر کجا که پ...آزار تو بشه

رسات که  يهنوز صدا...ستیمهم ن نمیا...هکرد بتیتعق یبدونه تو متاهل نکهیبدون ا یلیروبرو شده، به هر دل

 يهنوز منظره پناه گرفتنت پشت من ، جلو...، تو گوشمه يکرد یسالن منو همسر خودت معرف يتو

از اون روح پر ....نمیمن هم...بدگمان اون روزها مرده اوشیاون س یچه نکن یتو چه باور کن...مهمه نایا...چشممه

 ....)بود ، االن سبزه اهیاگه س....فاصله گرفتم یلیاز سوءظن ، خ

 .متعجب و نم دارش بدرقه م کرد يچشمها با
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******* 

 الو -

 جان؟ وایبله؟ ه-

 ؟یصحبت کن یتون یم-

 شما خانوم؟ یخوب.............جا بکشم کنار هیبذار ..کنم یم یدارم رانندگ....البته-

 ....آره-

 ه؟یخبر! یسابقه نداشته به من زنگ بزن میکه ازدواج کرد يدو سه هفته ا نیشده؟ تو ا يزیچ-

 خواستم راجع به فاتح باهات صحبت کنم یم-

 فاتح؟؟-

قصد داشتم خونه رو به  یداشتم راجع به اون صحبت کنم نه حت یلیگذشت نه من م یرفتن فاتح دو هفته م از

 .ستمیرستگار به گوشش رسونده بودم که فروشنده ن قیاز طر..اون بفروشم

 خونه؟ يایم يدار-

 ؟یفاتح چ...امیبعد از اون م...سفارش بدم دیبا يزیچ هی..کار دارم  ییجا...نه-

با هم اخت  یلیرفت و آمد داشت خ شیمیقد ياز معلمها یکیساله ، بابام با  ازدهی ایبچه بودم دوازده  یوقت-

 يدانشجو...و دو سه ساله بود ستیجوون ب هیاون موقع فرزام فاتح ...اومدن یبا خانواده خونه ما م یگاه...بودن

بزرگ  یکه وقت دمید یم اهامیتو رو یعالم بچگ وت....و مهربون نیسر سنگ..و موقر بود نیمت یلیبود، خ یپزشک

ازش کوچکتر  یمن ده دوازده سال....شم یناز و ادا زنش م یبا کل مویخواستگار ادیگرفتم ، فرزام م پلمیشدم و د

عشق لباس عروس  یاما دخترا از همون بچگ...ومدمیتر از سنم هم به نظر مکم یدختر بچه بودم حت...بودم

همون موقعها باباش  نکهیتا ا...آرزو محقق نشد نیا چوقتیبا وجود دو بار ازدواج ه هرچند..منم داشتم..دارن

مردونه تو ذهنم  ریتصو هیمنم بزرگ شدم و از فرزام فاتح فقط ...فرستادش اونور آب لیادامه تحص يبرا

 يمردونه ا تیهر مرام و هر جذاب یاسمو انتخاب کردم که از بچگ نیخاطر ا نیتو داستانم هم فقط به ا...موند

بالفاصله شناختمش و گرنه از  دمشید یاتفاق یاونروز وقت...نیفقط هم...انداخت یم لیاون شکل و شما ادیمنو 

کلبه گرممون، خوشحال  یمیمهمون قد دنیختر بچه از دمثل د..کردم یاونا سنگکوب م يدفعه ا هیحضور 

خونه و  يکرد اون صفا یبابام را پررنگ تر م رهکه خاط یقشنگ ریشدم نه به خاطر خودش ، به خاطر تصاو

 ... مامانم ینیدارچ ییلبالب پر ِچا ياستکانها...خونواده
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 الو؟!..نیهم.بود یمیقد لیفام هی دنیحسم ، حس د...منظور یب.....مو بهش دادم و شماره شو گرفتم شماره

 کنم یدارم گوش م-

سوت  نقدریفکر کردم ا..نخواستم بگم زن تو شدم هیرستگار همون بنگاه يجلو...و....ادیکردم دنبالم ب یفکر نم-

برات خوب نباشه که دوست و آشنات  دیشا...بدونه یدلت نخواد کس دیکه شا يعقدم کرد يو کور و عجله ا

 هنوز؟ یکن یالو؟ گوش م...تمنداش يمنظور..گفتم از آشناهاشون هستم نیواسه هم.. یبدونن منو گرفت

 ...حواسم با شماست -

امروز ظهر ..اس ام اس نیآخر یبود ول یحال و احوالپرس لیده ، اوا یهفته ست که داره بهم اس ام اس م هی-

 خداحافظ...فرستم یبرات م.......برام فرستاد

 گهید يمن مثل دخترا يوایه...داشت تیبود که برام اهم زیتو کل حرفاش فقط دو تا چ....قطع کرد ویگوش و

 قیکرد ال یفکر م نکهیدوم ا...بود و آرزوشو ناخواسته به زبون آورده بود  دهیتن پوش عروس را نچش ینیریش

به خاطر اون ، منو  هیبق نکهیاز ا اشهبرازنده نب نکهیاز ا میصدا ازدواج کرد یب نطوریکه ا ستیعروس شدن ن

داشتم و نتونسته  یعقل کل يچقدر ادعا..بودم دهیچقدر احمق بودم که تا حاال نفهم...دیترس یسرزنش کنند م

اس ام . بلند شد میگوش برهیو...نمیبعد از سه باره خوندن داستانش بب یدختر را حت هی ياهایرو نیتر یهیبودم بد

 ....فرستاده بود شیچند ساعت پ نیفاتح هم هک یامیپ.بود  وایاس ه

کنم  یکه احساس م نمیب یچشمات م يتو یغم هی یگذره ول یچه طور م تیدونم زندگ ینم...جان وایه «««

به رسم رفاقت پدرامون،  یلیدوست داشتم اگه ما....مثل همسرت باشه یبا مرد عنق یهم خونگ لشیدل دیشا

 »»»».هستممنتظر پاسخت ....دعوتت کنم رونیگپ دوستانه ، ب یقهوه و کم هیصرف  يبرا یگاه

فکر  ییاروپا یلیخ ایطرف ...تنم گشاد شد و تمام خون بدنم به صورتم پمپاژ شد يرگها...به جوش اومد خونم

 .دید یم وایه یبخت دیو خودشو شاهزاده سف ینیزم بیمنو س یلیخ ایکرد  یم

 الو؟-

 بله؟-

 ....االن نیهم....قرار بذار  کهیمرت نیاالن با ا نیهم..وایه-

 )کنم یآدرسشو برات اس ام اس م:( کار بود بالفاصله گفت نیمنتظر هم انگار

******** 
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که با  نمیرا بب وایتونستم بدن منقبض ه یاز همون فاصله هم م...شاپ شدم یبعد وارد کاف قهیدق ستیب

را  یپشت زیم. هنوز متوجه حضور من نبودند..شدم کینزد. کرد یانگشتاش مچاله م نیاضطراب گوشه مانتوشو ب

 .دمیشن یفرزام را م يگرم و رسا يصدا.انتخاب کردم و نشستم

 .....دمیرس ریکم د هیانگار من ....دیپس تازه ازدواج کرد-

 مدیشن یکه به زحمت م وایبه شدت آهسته ه يصدا و

 !راحت التونیخ د،یکه جشنو از دست داده باش مینگرفت یهنوز عروس-

 !وایطلبت ه یبوس حساب هی....چقدر محترمانه حالشو گرفت..کردم فیک

 هیخواستم  یم...خسته شده بودم ییاز غربت وتنها گهید....رانیمنم تازه اومدم ا....میبگذر...نبود نیمنظورم ا-

 ..شدم ریپ یلیخ گهید...رمیکنم و سرو سامون بگ دایزن نمونه پ هیدست و پا کنم و بعدم  يا یخونه زندگ

 ..که مناسب شما باشه یکس...کنم یشناسم تا بهتون معرف یرو نم يادیز يراستش من دخترا....خوبه یلیخ-

را هر  یباشه ماه یقابل رِیگی، ماه ریگیالبته اگه ماه.....کردم دایپ ریکم د هیانگار  یول....کردم دایمن خودم پ-

 !قابلم یلیمنم خ....تازه ست رهیوقت از آب بگ

 .چرخونه ، تصور کنم یصورت زنم م يرا که رو زشیتونستم نگاه ه یپشت به اونها نشسته بودم م نکهیا با

 ؟یهست یراض تیاز زندگ واجونیه-

 د؟یپرس یسوالو م نیچرا ا-

 رسم رفاقت-

 نداره یزن متاهل منظره خوب هی يمرد برا هیرفاقت با ...ستین کایآمر ایاروپا ...رانهیا نجایا-

 کنن یفکر نم ينجوریمردم ا گهیاالن د-

و  رمیشو بگ قهیمکالمه عذاب آور گوش کنم؟؟خواستم بلند شم و  نیخواستم به ا یتا کجا م!! پررو مردك

 .کرد خکوبمیشاپ، که حرفش م یکاف رونیب یکیپرتش کنم تو سطل آشغال مکان

 یول يبزرگ شد..خوب به خاطر دارم یلیرا خ تیبچگ...خوام یهمونو ازت م...همون ه؟یاز رفاقت باالتر چ...-

 یمن م...یستین یراض یستیتو خوشحال ن..گن یبه من دروغ نم يقهوه ا يها لهیت نیا....نگاه همون نگاهه

 رها شد شهیم یبوده ول یازدواجت چ لیدونم دل ینم...يتونم کمکت کنم اگه بخوا یم...فهمم
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 يا حانهیوق يدلسوز نیمرد مثال جنتلمن بتونه همچ هیشد  یباورم نم....دیکش ریالله گوشم تا ته قلبم ت از

سر باز  میآشنا یمیدرد قد...م نشست نهیس يدستم ناخوداگاه رو....زن متاهل داشته باشه هینسبت به 

 ....دندیکش یزانوهام انتظار م يبود که رو يگره خورده ا يشتهاراه باز شدنش تو م...کرده بود  رینفسم گ....کرد

 ...ستین ییرها يبرا یکردن راه دایبه پ يازیحق طالق با منه ، ن-

 ...اوردم یداشتم کم م...نشسته تو بند بند صورتش را تصور کنم يتونستم شاد یم

  ستندیغبار غم گرفته ن نیا قیچشمها ال نیا...زمیپس خودتو رها کن عز-

 رساتر و محکم تر شد وایه يصدا

حق طالقو  اوشیس....کردم از فرزام فاتح مردتر و آدم تر وجود نداره یبچه تر بودم فکر م یمتاسفم که وقت-

خودم با اون  لیمن به م یکه بدون ستین یکاف لیدل نیکنم ا یم یداده به من و من هنوز دارم باهاش زندگ

غم  یاصال به چه حق ؟یکن یم تراجع بهش قضاو يکه دار یدون یم یچ وشایکنم؟ تو از من و س یم یزندگ

 ؟يد ینسبت م میآدم زندگ نیزتریچشمامو به عز

 .اما هنوز نفسم رها نشده بود. شل شد و مشتم باز شد انگشتام

 ...نیکنم هم یفقط دارم بهت کمک م-

که  يبلند يبا صدا. بلند شده وایافتاد ، متوجه شدم ه نیزم يشد و رو دهیکه عقب کش يا یصندل يصدا از

 :دیتونستن بشنون، غر یهمه م

 ! جناب دکتر فاتح گهید يجا هیببر  توییکاسه گدا-

 :اضافه کرد يآرومتر يبا صدا بعد

 ییبه خاطر مردنما نکهیندادم چه برسه به ا حیرا بهش ترج يبشر یبن چیه دمیرا د اوشیکه س يمن از روز-

 !..هرگز...و عشقمو رها کنم مویو ، اونو ، زندگمثل ت

 :صداش بلند شد دوباره

 .کنم یم تیازت شکا یزنگ بزن ای يبه من اس ام اس بد گهیبار د هیبار فقط  هی-

 :لرزون و شرمنده فاتح بلند شد يصدا

 .....دلم زیعز! جون وایه....من اشتباه...صبر کن.. وایه..وایه-

بلند شدم و مثل آوار بر سر مردك از همه  هیاز ثان ينبود ، در کسر زیتامل جا گهید!!!!دلم؟؟ زیجون ؟؟؟ عز وایه

 :مشت اول تو دهنش. خبر فرود اومدم یجا ب
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 ياریاسم زن منو ن گهید یتا تو باش-

 :شکمش يدوم تو مشت

 یزنم دام پهن نکن يبرا گهیتا د-

که راجع  یقشنگ يحرفها...گشتم یم وایبا نگاهم دنبال ه....رونیشاپ زدم ب یاز کاف هیبه چ یبفهمه چ ادیتا ب و

 .پرنده را داشتم هیحس ...داشت انیرگهام جر يتو ییبه من زده بود مثل آب گوارا

 الو؟-

 ؟يومدیپس چرا ن..اونجا يایآدرس دادم که ب ؟ییمعلوم هست کجا چیه-

 جان؟ وایه ییتو خودت کجا-

 .باشم  دیکه با یخب معلومه همون آدرس!!..ییهاوا-

 نمتیب یپس چرا نم-

 ؟يتو اصال مگه اومد-

 که پشت سرتون نشسته بودم؟ يدیواقعا منو ند-

 ؟؟؟یچ-

 .شده بود رهیخ ابونیپشت سرم بود و به سنگفرش خ. به عقب برگشتم. دمیشن کتریاز نزد صداشو

  میبر ایب-

 کجا؟-

 ...گهید میش نیسوار ماش-

 ؟ییتو بگو اول کجا-

 ....ریسرتو باال بگ ریخانوم سر به ز..ینیب ینم یگندگ نیبه ا منو یعنی-

 .بخش و پر از آرامش تیلبخند رضا هی...بودم دهینشست که مدتها ند يلبش لبخند رو

 .نکرد یمقاومت...دور شونه هاش حلقه کردمو به طرف خودم کشوندمش دستمو

 سر شازده اوردم ییکنم چه بال فیبرات تعر ایب-

 )تو؟ يکرد کاریچ:(ترس گفت با

 ...حاال میبر-

************** 
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پروژه  هیبودم قرار بود انجام  يموقع و مهم کار یجلسه ب هیوسط . افتاد میبار سوم رو گوش يملک برا شماره

جلسه مهم  هیدفاع از مهارت و تجربه مون  يو حاال برا میتو مناقصه برده بود...میریرا به عهده بگ شیک يتو

 .میتداش

 ..لعنت-

 جناب دکتر؟ دیفرمود يزیچ-

 ...نه..نه-

 .تموم نشده بودم یجلسه کوفت نیاز هشت شبم گذشته بود و هنوز ا ساعت

 .بار اس ام اس بود نیا. روشن خاموش شد میصفحه گوش گهیبار د هی

 )د؟ییآقا کجا:(

بود  ای...اصال بلد نبود...داد یوقت زحمت اس ام اس دادن به خودش نم چیملک ه. افتاده بود یاتفاق هی حتما

 ....سختش بود یول

به  تویمسئول یمفصل جلسه را ترك کنم و باق یمعذرت خواه هیخواستم با . دیکوب یدهنم م يداشت تو قلبم

هفته  يبهتره ادامه صحبتمون بمونه برا:( گفت یبسپارم که خدارو شکر کارفرما با خستگ يسامان سجود

 یمیساالد رژ دیهفته شام با هیبرم خونه ، تا  نیاز ا رتریاگه خودم د یدونم ول یشمارو نم..آخر هفته ست ...ندهیآ

زد و منم از خدا  يو لبخند...) مهیسالمت يبرا شینه ، به خاطر نگران رهینگ لیخانومم تحو نکهینه ا...بخورم

 .دمیخواسته از جام پر

از شرکت  یکوتاه یو با خداحافظ) مهینگران سالمت یلیشما رو دارم خانمم خ تیمنم وضع:( خواست و گفتم دلم

 .رونیکارفرما زدم ب

 شده؟ یچ..ملک ؟-

 شما آقا؟ دییکجا-

 شده؟ شیطور وایشده؟ ه یچ-

 ...راستش آقا-

 ...بگو دیجونم به لبم رس!!! ملک-

 ...ستیکم حالشون خوب ن هی-

 ؟یچ یعنی-
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 رقصن یکردن، فکر کنم دارن م ادیضبطشونم تا آخر ز يصدا....قفل کردن رفتن تو اتاقشونو درو از پشت-

 متوقف شد يلحظه ا يزد ، برا یبال م نمیبلندم که تند تند به سمت ماش يقدمها

 ...رقصه؟ یم-

 گهیبله د-

 رقصه؟؟؟؟ یداره م یتو دهنم که بگ يو قلبمو اورد يبار به من زنگ زد صدیملک س-

 به نظر شما؟ ستین بیعج-

 ...دهیر قص ینم چوقتیکه ه شهینم نیبر ا لیرقصش دل دنیند-

 هیمنظورم چ دیشیخونه، متوجه م دیایپس آقا خودتون ب-

 .اومدم-

******** 

 ....درو باز کن نیجون ا وایه...وایه-

 مستانه ش بلند شد خنده

 ممنوع ونیورود آقا-

 ....نبود يعاد طشیگفت شرا یراست م ملک

 لیبسته براشون آوردن خودشونم تحو هی يبعد از ظهر:( گفت یو م زدیدستاشو به هم گره م ینگرانبا  ملک

 ....)کرده بودند شیهم آرا یکل!..گرفتن و رفتن تو اتاق

توش،  دمید دیکل يسر هیصندوقه که قبال  هیپشت باغ  يفکر کنم تو انبار....گردم یاالن بر م....ملک خانوم -

 ....دم  یاحتمال م

 ...افتاده دیدر قراضه بزن نیتنه به ا هی...آقا-

 ...دونم اوضاعش چطوره ینم...بترسونم وارویخوام ه ینم-

 باشه-

باز .....از پشت در برداشته بود دویکردم خوشبختانه کل یامتحان م دارویبه سرعت کل....عجله رفتم و برگشتم با

سه روز بود که تو ....مد ویم شیعیطب ریغ يتند و خنده ها يبلند آهنگ ها يهمچنان صدا...چکدومینشد با ه

مناقصه و  ریخودم هم درگ....دمشیهمف ینم...گذشته يسخت تر از هفته ها یالك خودش فرو رفته بود حت

 .تونستم براش وقت بذارم یبودم و نم زیسورپرا هی يبرگزار
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 .گفت در باز نشد اما باالخره شد یکه م یمنتها به اون راحت..ملک خانوم استفاده کردم  کیهمون تکن از

و ...کیکوچ کیک هیکوتاه و  زیم هی! اتاق پر از شمع روشن  هی....شوکه بودم...دمید یکه روبروم م يصحنه ا از

 يلخت و روشنش رو يموها....شمعها نشسته بود ونیرمق م یدختر رقصنده که از شدت ورجه وورجه ب هی

 ...زد ینفس نفس م..بود  دهیچسب سشیخ يها قهیشق

 د؟یخدا مرگم بده خانوم خوب يوا-

فکر  چوقتیه....بود که تو لحظه اول جا خوردم ظیغل نقدریا ششیآرا. ملک ، به سمتمون نگاه کرد يصدا به

اون ...خودش نبود گهیاما د..شده بود باتریز یلیانگار خ یول...کنه باترشیرنگ و لعاب بتونه ز نهمهیکردم ا ینم

 ...را نداشت شییبایحت و زمال

 ؟یخوب وایه-

 :یعیطب ریغ ياز همون خنده ها دیخند

 ....زمیهمسر عز يدرو شکوند...تو ياجازه اومد یباز که ب-

 نیمن با هم یداشته باشه ول تیذهنم بود واقع يکه تو يزیامکان نداشت چ..کشدارش خشکم کرد يصدا

اون گرد و غبار حاصل از دود  ونیو م دمیرا فهم يزهرمار يرفتم، بو کترینزد یوقت. ها بزرگ شده بودم تیواقع

 ...دمیهارو هم د يشدن اونهمه شمع ، بطر

 .....حس کردم فکم قفل شده...سخت شد عضالتم

 ...شما دیباش رونیملک خانوم ب-

 رمیم یدارم م یآقا از نگران يوا-

 کنم یآرومش م...ستین يزیچ-

 . رفت رونیتکون داد و ب يسر

 زم؟یعز میخلوت کن يحاال چه جور يشکوند يدرو هم که زد يوا-

و از  دمیبه سمتش ، بازوهاشو کش زیخ هیبا ...پخشو قطع کردم يصدا. مغزم بود يبوم اون چرت و پرتا رو بوم

تونست  ینم یحت...تخت يانداختمش رو. تر شده بود نیسنگ یلیبدن سبکش حاال خ...بلندش کردم نیزم يرو

 :دمیچفت شده ام ، غر يدندونا ياز ال.زل زدم يقهوه ا يها لهیزدم و به اون ت مهیرو بدنش خ....نهیبش

رو کوفت  ایزهر مار نیا يچه جور...خونه یکه نماز م يدختر...زهیر یجانماز مادرش اشک م يکه برا يدختر -

 کرده؟
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 .کرد یم یهمراه شویاشک خنده عصب ياما قطره ها...دیخند

 شهیم یچ نمیبار مثل بابات، مثل مهرداد حال کنم بب هیبذار منم ..ریسخت نگ-

روح  نیبود که ا نیا تیواقع یدهنش بکوبم ول يبود که دستم مشت شد که تو زینفرت انگ يبه قدر کلماتش

 یشکسته شدن و مشت خوردن نم...خودش شکسته بود...کرد یمبارزه م شیشکننده ، داشت با منِ واقع

 ..خواست یمنوازش ...خواست

 چرا؟..يوقت لب نزده بود چیتو که ه وایه-

 ...رمیخودم جشن بگ يخواد خودم برا یمنو نم یکس یگفتم وقت..تولدمه ...بابا يا-

 تولدت فرداست نه امشب...یلعنت-

 ...شب تولد مهمه -

 ....برنامه داشتم یفردات کل يمن برا-

 .پخش صورتش شده بود ششیتمام آرا....یخالشد و  ی، مرتب پر م ونشیبه خون نشسته و گر يچشمها

 خوام برقصم یبرو کنار م-

 ...کرد تنه منو به عقب بزنه  یم یجون سع یب ياون دستا با

 ؟یکن یم هیگر يدار-

 ....داشت هیگر ییهمه تنها نیا دنید

 ....یلعنت-

 ....مثل من...خوش باش تو هم-

 ؟يچقدر خورد-

 .بارش بود نگرانش بودم نیچون اول یکم خورده بود ول...دیچرخ يهمزمان سرم به سمت بطر و

 ياز کجا اورد-

بابات  يایمهمون یمن ساق...تنها بودم یوقت..يتو نبود یاصال وقت..جاشو بلد بودم..نایاز خونه بابات ا-

 ....اما...خواست تو اونروزا خودمو بکشم یکه چقدر دلم م يوا...کرد یمجبورم م...بودم

 بود ایکوفت نیکرد هم یتخت پنهون م ریاونروز ز که يزیاون چ پس

 :و خنده ش قهقه زد و ادامه داد هیگر ونیم بعد

 ...خان دکتر بشه و برگرده اوشیقرار بود س....رمیخواستم بم ینم..مسافر بودم هیچشم به راه  یول-
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 دکتر میبر دیبلند شو با-

 .دستمو دورش انداختم و بلندش کردم و

 ....بذار به حال خودم خوش باشم...ولم کن-

 ...ممکنه قندت افت کنه-

 .کرد تقال

 هیزد  یگردنت؟ مهردادم هر وقت منو م فتهیخونم ب رمیبم یترس یم...شهیم یچ..قندم افت کنه...ولم کن-

 ...دارم يکه چه خون دردسر ساز يوا....گردنش فتهیخونم م گفتیم رمیکه نم زدیم يجور

 .دمیکش رونیساشو از داخل کمد بزحمت لبا به

 ؟یتحمل کن يکه دوست ندار ویکی يخوا یم یتا ک! ؟ بهتر یشیتنها م رمیاگه بم-

 .تخت يگذاشتمش رو...شمعها کالفه م کرده بود يبو...به اتاق خودم بردمش

 تنت کنم نارویکمک کن ا-

 .اما زهر بود..دیخند

 .... رمیاصال خوردم که بم..رمیخوام بم یمن م-

 وایبسه ه-

 نه؟ یشیراحت م رم؟یطالق بگ يخوا یم-

 ... شتریبه حالم اگه ب يوا! یگ یچرت و پرت م نقدریو ا يذره خورد هی-

بارم  هیکه ...به حال من يزنن وا یو پسش م رهینوش به بازار م...یلباس دست دوم گرفت هی ياومد!.. تهیواقع-

 ...يوا..يوا...يبه حال من که دوستشم ندار يوا.. دنشیدزد

 نیره که ارزش زن به ا یگفته من دوستت ندارم؟ چرا تو مخت فرو نم یک...تقال نکن نقدرمیا! ساکت شو-

 ...ستیبه خدا که ن...ستین...ستین یباف یم يه دار ییچرت و پرتا

 ....گوشش بود يتو ینرم و محل تمیر هیانگار ..داد  یتخت تکون م يننو وار رو خودشو

 ..ینگفت چوقتیه-

 نگفتم؟ ویچ-

 ؟ی؟داشتیدوستم نداشت-
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خورده بود و  یهر چ....دمیدنبالش دو...شروع کرد به عق زدن و با اون حالش خودشو کشوند سمت حمام ناگهان

 .....نخورده بود آورد باال

 گر گرفتم-

 ...سرش يتو وان و آب سردو باز کرد رو دیبود خودشو کش دیکه ازش بع يفرز با

 یکن یسنگکوب م وونهید-

 ییاما نه بدتر از دردتنها دیچیکمرم پ يتو يدرد بد..نیزم يخورد و محکم افتادم رو زیسمتش، پام ل دمیتاپر

 !یخودشکن نینه بدتر از ا...وایه

 یم.....رونیب دمشیبغلش کردم و از وان کش....شده بود سیفشار آب خ ریبلند شم و به خودم بجنبم کامال ز تا

 ...اعصابم بود ي، رو گهیبرخورد دندوناش به همد يصدا.....دیخند ینه م ختیر یاشک م گهینه د... دیلرز

تختو دور بدنش  يرو میصخ يدرو بستم و به سرعت لباساشو درآوردم و پتو.گذاشتمش  يبخار کنار

 .دمیچیحمام را دور سرش پ يتو زونیحوله آو.دمیکش

 ...خورد یسر م نییلرزونش مرتب به باال و پا بدن يدستم رو.دمینشستم و تمام بدنشو تو آغوشم کش کنارش

 زمیبود آخه عز يچه کار.....زمیآروم عز-

به واسطه لرزش .زد یزد انگار با خودش حرف م یحرف م یفیضع يبا صدا..م چسبونده بود  نهیرا به س سرش

 .شد یزده م مهین مهیچونه ش حرفاش ن

تراشش نبودم که مال اون  شیمن که ر..دوستم داره...بارم نگفت  هی یاما حت..گفت مال اونم یم-

نداشتم .... رو یکس...شب تولدم بود...نبود یخال... نقدریا... امیکاش دن....کاش مهران منو کشته بود..بودم؟..باشم

 هی.....ارشمنو نشوند کن تشیحس مسئول..حس...خواست یآخه اصال منو نم.....دونست ینم....اونم که بود...بدونه

 .....یعقد مخف

 ......آروم.....آروم باش-

که بارم کرده  يور يهان ؟ باالخره بعد از اونهمه در....فکر کنم...باورم کرده بود ....هیفاتح ک دیدو هفته نپرس-

 ...شهیم..شهیم...کرد؟ هیبهش تک شهیحاال به نظرت م...باور...باورم کرد....بود باورم کرد

 ....آروم...عشقم...زمیآروم عز....هشیمعلومه که م..-

 .....گفت عشقم یکاش به منم م-
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 یاوشیهمون س..من همونم..کرده يکم کار دنشیام که تو عشق ورز یاقتیل یمن همون آدم ب...منم ..زمیعز-

عاشقتم .... ادمهی یاز وقت...یتو هم عشق من....تهیآدم زندگ نیزتریعز یو به فاتح گفت يسپر کرد نهیکه براش س

 .....وایه

******** 

 »»»»وایه«««

دوش آب سرد  هیبود  ادمیکه  يزیچ نینداشتم آخر ادیبه  تمویموقع....چشمامو باز کردم یسردرد وحشتناک با

 !!نیخورده بود زم يبود که اونطور اوشیس...يوا يوا...و

... يوا...ش را با سلوالم حس کردم دست ینرم..بدنمو لمس کرد یاسترس بلند شدم و نشستم که ناگهان دست با

بود ،  دهیبا وحشت به سمت صاحب دست که کنارم دراز کش....تنم نبود یچیه....با تعجب به خودم نگاه کردم

 ! اوشیس....نگاه کردم

گلوم باال بکشم و  ریشوکه بودم که صدام خشک شد بود فقط تونستم پتو رو تا ز نقدریبزنم اما ا غیج خواستم

 .کنم یفبدنمو مخ

 ...زمیعز یخوب-

 .از گلوم خارج کنم ییصدا هیبار قورت دادم تا بتونم  نیگلومو چند آب

 ...من...تو..شده؟..یچ...یچ..یچ-

 .کرد یبا لبخند ، نگاه که چه عرض کنم ، با نگاهش نوازشم م. کرد هیسرش گذاشت و به اون تک ریز دستشو

 ....آروم-

 ادینم ادمیمن ..شده؟ یچ....توروخدا-

 .شدم یداشتم خفه م يخبر یاز ب...گلوم نشست يرو یلعنت بغض

 .....ادینم ادمی.....شبید....من...من-

 زمیآروم عز-

 :زدم ادیبدنمو در آغوش بکشه و منو بخوابونه که ناخوداگاه فر خواست

 ..به من دست نزن-

 ..لباس تنش بود....شد بلند

 لختم؟...پس چرا من...-
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حالت خوب نبود که بعدا به  شبیتو د..نبوده يخبر چیه..آروم باش...ارمیرم از اتاقت برات لباس م یاالن م-

 یبا لباس رفت شبید..فتادهین یاتفاق چیه...واینلرز ه...روز خاصه هیامروز ...آروم باش...اما فعال...رسم یخدمتت م

 ..منم گذاشتمت رو تختم...خوابت برد يبخار نارک نجایهم ارمیمجبور شدم لباساتو در ب. دوش آب سرد ریز

 واقعا؟-

 ؟يبه من اعتماد ندار-

 ترکه یسرم داره م-

 ارمیبرات قرص م-

از ...به کنارم نگاه کردم. گلوم نگه داشتم ریو پتو رو همونطور سفت و محکم ز دمیدراز کش....از اتاق خارج شد و

بالشت ....ختیگذروندم ، بدنم سست شد و دلم ر میکنار مرد زندگ یانیو عر يخبر یکل شبو تو ب نکهیتصور ا

 .اشتممعطر برد ياز اون هوا ينفس بلند....داد یعطرشو م يکنارم بو

 ....چرا بالشمو  گهیخودم هستم د-

 ..حرفشو خورد...شیاز حضور ناگهان دمیترس

 !يوا-

 ....تنت کن نارویبلندشو ا ایب-

 رونیبرو ب-

 ...بخور..مسکن نمیا-

 ...رونیبرو ب-

 ...کل شبو -

 ...دونم یبسه ادامه نده م-

 خب پس؟-

 کنم یخواهش م-

 میکار دار یزود حاضر شو امروز کل...باشه-

 .رفت رونیزد و ب یلبخند خاص..استفهام نگاش کردم با

*********** 

 ....نلرز عشقم...زمینلرز عز-
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 ....ستیدست خودم ن-

 ..کردم یرا تجربه م یبازوهاش طعم اسارت دلچسب ونیم

 ياریکمکت کنم لباستو در ب يذاریم-

 !....دخترانه ها يایدن دیسف يهمون آرزو....نگاه کردم دمیلباس سف به

 ؟يکرد يزیکارو برنامه ر نهمهیچطور ا شهیباورم نم-

 کار نشد ، نداره اوشیس يسخت بود اما برا-

خلوت  هیبا  ییاروینفسش سلول به سلولم را گرم کرد اما هنوز از استرس رو يگرما..کنار گوشم گذاشت لباشو

 ...دیلرز یعاشقانه ، تنم م یمردانه زنانه حت

 گهید یکیکه سهم منو به زور به  یاز همون وقت...قبل یلیدوستت داشتم از خ...دوستت دارم....من يوایه-

که دوباره ...رانیزدم که برگردم ا یپر م...يکه چشم به راهم بود يتو فقط نبود...خراب شدم...دادند

خوب ..رمیجو گ....کرده میاتکردم غربت احساس یفکر م...تب خواستنه ایقرار یب نیا دمیفهم ینم...نمتیبب

و  میندونم کار يگذاشتم به پا...سوختم...کرد تیبابا اون تهمتو زد و روونه خونه اون عوض یسوختم وقت....شمیم

 دنویارزش عشق ورز یزن چیه..تو هم مثل همه زنها ...گفتم تو هم مثل مادرم....جهالت و انتخاب اشتباهم

مسواکم  یستیتراشم ن شیر..یتو مال من.....بازم سوختم...زد شیاشتباهم هر روز منو آت...اشتباه کردم....نداره

 یدارم کنارت نفس م....مثل تو ییپاك و باوفاغرورِ داشتن زن ...ده یتو به من غرور م تیحس مالک یول یستین

 ...دوستت دارم.....کشم

 ...اما.....منم دوستت دارم-

 ...هیمنظورم چ دیفهم یم..دیکش کنار

هر دو با !  یو آسمون ینیزم..خوامت  یبهت ثابت کنم با تمام وجودم م ينه؟چه جور يخوا یاما فرصت م-

 .......هم

 .لحن صداش پر از خواستن بود .محکمتر از قبل ..منو به سمت خودش کشوند دوباره

 ...ییوایه یاز ب رمیم یدارم م...ستیدر کار ن یفرصت-

نفسها و کالمش بهم  يرا که با جادو نیریش یحس تصاحب شوندگ نیخواستم ا.فضارو عوض کنم خواستم

 .کرد را پس بزنم یم قیتزر
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 یرن؟ ک یم یخاله زنک يکارا نیاصال مگه مردها هم دنبال ا يریوقت بگ شگاهیآرا يبر يفرصت کرد یک-

 نکهیبدون ا یاندازه من گرفت نقدریلباس قشنگو ا نیا ياصال چطور ،یمهمون دعوت کن ،يریسالن بگ یرفت

با  یول...که موهامو کوتاه کنم جااون يکردم منو فرستاد یفکر م شگاهیرفتم تو آرا یوقت....خودم باشم و پرو کنم

بدجور رکب  دمیفهم... شگریمرتب آرا يکهایو اون تبر شگاهیگوشه آرا زونیآو دیاون لباس سف دنید

هنوزم تو شوکه ...شهیباورم نم....ستین ادتی ای..یدون یکردم نم یفکر م یوقت...اونم درست روز تولدم...خوردم

 ....م

 ينطوریا رونیتوروخدا ب یول ادیبهت م شیآرا یلیخ....اون عروس خانوم خوشگل شوکه شدم دنیمنم از د-

 ....بدزدنت گهیبار د هیاگه  رمیم ینکن م شیآرا

 .گرفتم یکه از همسرم م يتولد يکادو نیاول..دمیدور گردنم دست کش يبایز اریبس ریزنج به

 ؟يدوستش دار-

 ...که گرفتم هیا هیهد نیقشنگتر-

کاغذ  يسر هی میهتل گذاشته بود تیکه گوشه سوئ فشیاز کنارم بلند شد و از داخل ک....نیبب نویپس ا..ایب-

 :آورد و به دستم داد رونیب

...  دیشون پسند هیریتحر اتیناشر بخونه ، ه هیصفحه اولشو دادم  60گرفته بودم  یداستانت کپ ياز رو-

 ....چاپ يده برارو تموم کن و ب وایرمان ه...قرارداد بستم که کاراتو چاپ کنه

کند تا طعم  نقدریخواست ذره ذره غرق اون نگاه مهربون بشم ، ا یدلم م..شدم زونیاز گردنش آو اریاخت یب

 ...غرق شدن را بچشم

 ....ازت ممنونم...امیمرد دن نیبهتر...کنار تو...بود میروز زندگ نیامروز قشنگتر....تینها یب...ممنونم-

 جبران کن خب؟-

 .خواستم عقب بکشم که دستاش دورم حلقه شد. نگاهش سرخم کرد طنتیش

 ! ییصدرا وایمهندس ه-

-بله؟..ب 

 شهیتا هم....دوستت دارم-

 ...منم-
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تن و بدن لرزون اما مشتاقم به عطر تنش ، معطر و ...کرد رابیتشنه مو س يحرفم تموم بشه و لبها نگذاشت

 .بدل کرد اهایرو يدیرا به سف یاهیکابوس س

 

 انیپا

 93 وریشهر

 

 

 

  93 شهریور  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 
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